
.....بسم اهللا الرحمن الرحیم  
والصالة والسالم على سید االنبیاء والمرسلین محمد وعلى الھ وصحبھ 

....وبعد ...أجمعین   
 

رئیس مجلس االمناء ورئیس  ،  سماحة الشیخ عبد العظیم سلھب: ید الس
.مجلس االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة المحترم   

 
.یر التنفیذي لمدارس االیمان المحترم المد ، سماحة الشیخ جمیل حمامي  

 
.مدیر المدرسة المحترم  ،  ستاذ سامي عبد الكاملاال  

 
...الحضورالكرامالسادة   

 
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
انا عرضنا االمانة على السماوات واالرض والجبال فأبین أن یحملنھا  : ( قال تعالى   

 
. )كان ظلوما جھوال  وأشفقن منھا وحملھا االنسان انھ  

 
 اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والظالم الى نور العلم والمعرفة

 
:أخواتي الكریمات ....اخواني الكرام  

 
مجلس أولیاء  ال یخفى على أحد ما لألسرة من مسؤولیة في التربیة ، لذلك كان التوجھ نحو تشكیل  

 
لة المدرسة ومتابعة الشؤون الطالبیة االكادیمیةلرسام بدوره التكمیلي أمور الطالب لھذا العام لیقو  

 
.والتربویة واالجتماعیة   

 
، فكانت ھنالك ) كلنا من أجل الطالب ( وشعاره ) العمل والعطاء ( كان عنوان المجلس لھذا العام   

 
 االجتماعات المتواصلة وبحث المشاكل المتعددة والمتابعات الدائمة والجھود المستمرة ، والتي 

 
  مؤمن متعلم متسلحا بالمعرفة متحصنھدف انشاء جیل أن علینا أن نعمل ونعمل الكثیر ب رتنا فعالأشع

 



.بالقیم واالخالق الحمیدة   
 

على عدم اضاعة الوقت ، فقد كانت اللقاءات االولى تبحث في مشاكل المعلمین وحرصا منا   
 

والمساھمة في اتخاذ القرارات والعبء االداري وسبل تعزیز فكرة المدرسة النموذجیة والطالب   
 

..وحضور اجتماعات مجالس الضبط وسبل تطویر المرافق والتجھیزات المدرسیة المختلفة   
 

التاسع والعاشر والحادي ( طالب الصفوف العلیا  ختیار أن نستمع الى شكاوى ثم كان اال  
 

المعلم وفكر الطالب  بین فكر في محاولة للتوفیقثم الى مقترحات المعلمین  )عشروالثاني عشر  
 

 ومساعدتھم على فھم االمورعلى نحو ایجابي وردم الھوة بینھما وارساء روح التعاون واالحترام 
 

.المتبادل   
 

:ثم االجتماع مع ادارة مجلس االمناء لنقل تلك المقترحات ومن ضمنھا   
 

. سة لتربویة التي وضعتھا المدروجوب التقید باالسس والمعاییر االخالقیة وا -   
 

مشكالت الطالب االكادیمیة والعامة -   
 

سبل ایجاد میزانیات كافیة لتفعیل االنشطة الالمنھجیة -   
 

بحث موضوع الرواتب والكادر الوظیفي والتعلیمي للمعلمین -   
 

دور االسرة وتفعیلھ لتربیة الطالب وحل مشاكلھ الدراسیة -   
 

......ة وما الى ذلك من المشكالت االخرىوتفعیل دور المختبر والمكتب وضع الصفوف  تحسین  -   
 

  النوایا الحسنة لمسنا)  وبحمد اهللا ( ولكن وعلى الرغم من كثرة المطالب وصعوبة حلھا اال اننا
 

سواء من ادارة المدرسة أو من مجلس االمناء فتمت الموافقة على تعیین  ووجدنا االذان المصغیة  
 

  بال االدارة والمدرسة  خالفات الطالبیة التي كانت تشغلباحث اجتماعي سیساھم في حل كثیر من ال
 

شفافیة ، كما ستشارك اللجنة بدور فاعل أكبر في مجالس الضبط الطالبیة واتخاذ قراراتھا ب  
 

.وموضوعیة   



 
:اخواني الحضور االعزاء  

 
،  ان الوقت قصیر ونحن نواجھ عملیة تربویة تعلیمیة شاقة وطویلة ومعقدة بكل معنى الكلمة  

 
الشباب والمطلوب منا جمیعا شحذ الھمم وتوفیر الطاقات للنھوض بھا ، فمھما حاولنا اصالح   

 
بعیدة عن معتقداتنا وتقالیدنا ومھما اھتممنا وحمایتھم من الغزو الوافد الیھم من شعوب أخرى   

 
ذلك ال ینشىء جیال سویا ما   أو االقتصادیة أو السیاسیة ، فان بصحتھم الجسدیة أو حیاتھم االجتماعیة  

 
العقلیة ، فال نرید من أبنائنا كمال  ة والذھنیة وصحتھ النفسیة ولم نعمل على االھتمام بتغذیتھ الروحی  

 
كئیبة ، بل نرید اعدادھم للحیاة الكاملة  جسام وحسن الھندام وفوق ذلك عقول خاویة ونفوساال  

 
.طنیة والثقافیة بنواحیھا الصحیة والمھنیة والعائلیة والو  

 
.لیس الذي ال یعرف القراءة أو الكتابة ، بل ھو الفرد الذي لم یتعلم كیف یتعلم .... فالفرد االمي  

 
:اخواني في مجلس االمناء   

 
للنھوض بمستوى التربیة   ذلونھ من جھد تطویري دؤوبنشكر لكم حرصكم على ما بذلتموه وما تب  

 
ة للمدرسة وتحسین الكادر الوظیفي للمعلمین ، ولكنا ال نرید والتعلیم وتوفیر التجھیزات الالزم  

 
، النفسنا أن نكون في الصف الثاني ، فمزیدا من رحابة صدركم الي انتقادات أو شكاوى تصلكم   

 
.المرفوعة الیكم في اتخاذ قراراتكم وتنفیذ التوصیات  ومزیدا من التفاعل والمرونة        

 
:والى ادارة المدرسة   

 
نشكر لھ جھوده المضنیة ومعینھ الذي ال ینضب من العطاء وتحمل .. لة بمدیرھا االستاذ ساميممث  

 
.المسؤولیة الدارة ھذا الصرح العظیم الذي تنوء عن حملھ الجبال   

 
:والى اخواننا وزمالئنا المعلمین االوفیاء   

 
عایتھم جده ، فال تبخلوا برستقبل ورایة موھم غراس الم ،  أمانة بأیدیكم ن أبناءھابأ...نقول لھم  

 



 ونصحھم وارشادھم ، فھم في جمیع االحوال بحاجة الیكم والى صداقتكم وستبقون مدى الزمن في 
 

. براسا لھم ومثال أعلى یحتذى نوا ذاكرتھم ، فكون  
 

:أولیاء االمور االعزاء  والى أخواني وأخواتي  
 

لحسنة ھي افضل وسیلة لغرس القیم االخالقیة في والقدوة ا ان اللبنة االولى لبناء الفرد ھي االسرة  
 

وأفھموھم حقیقة  ، فأعطوا ابناءكم أوقاتكم) مسؤول عن رعیتھ  كلكم راع وكلكم(  نفوس االبناء  
 

، وال  وتنظیم وقتھم للدراسة أبنائكم دوركم مھمشا في تربیة الحیاة وبصروھم بمستقبلھم ، وال تجعلوا   
 

میعا كأباء ومربین أن قصیر دراسي على المعلم أو ادارة المدرسة ، فعلینا جتلقوا اللوم دوما في أي ت  
 

.كي نكون صوتا قویا فاعال في تحقیق ما نصبو الیھ  نا في البیت والشارع والمدرسةنتابع أبناء  
 

: أما انتم یا أبنائي الطالب األعزاء   
 

:    أقولھ لكم اال ما أوصى بھ لقمان ابنھ ولیس لي ما، فھا قد أتي الغراس ثماره وانتم ثمار ھذه األمة   
 

یا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم (   
 

.  )األمور  
 

.قال لتفكروا بھ ولتھتدوا بھدیھكونوا أفضل منا وتعلموا من أخطائنا وتذكروا أن اهللا قد وھبكم ع  
 

نكم وسدد خطاكم وثبت قلوبكم على ما فیھ مصلحتكم ومصلحة امتكم في دی وفقكم اهللا وھداكم لكل خیر  
 

منا احیانا بعض ما ال یسركم أو یرضیكم فما ذلك اال لمصلحتكم فانما  واعذرونا ان لمستم، ودنیاكم   
 

النشأة الصالحة لینال بھا رضا اهللا ورضا  اني على ولده حرصا منھ على تنشئتھھو قلب األب الح  
 

.ورضا امتھ  والدیھ  
 

...شكرا الستماعكم والسالم علیكم ورحمة اهللا   
  
 

 مجلس أولیاء أمورالطالب
 في مدرسة االیمان الثانویة للبنین


