
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

ْرَفعِ   ٌنَِِّللَاهٌَِِ مِِْآَمنهواِالَذ  نكه ٌنَِِم  ْلمَِِأهوتهواَِوالَذ    َخب ٌرِ َِتْعَملهونَِِب َماَِِوّللَاهَِِدَرَجاتِ ِاْلع 
 . أجمعٌنِوصحبهِ ِآلهِ ِوعلىِِرسول ناِعلىِوالسالمِهِوالصالةهِِ،ِللِ ِالحمدِه     

ٌّةِرئٌسِِالمحترمِِنزٌهِأبوِالعمِحضرة   . سخنٌنِكل
ٌّةِرئٌسِِِغناٌمِمازناتِالسادةِحضر ِِِونائبهِِِِبدارنهِالّدٌنِزهرِِِبأعمالهِقائمالوِسخنٌنِبلد
 المحترمٌن.ِخالٌلةِجمٌلِِوِِِِبدارنهِخالد

ٌّدِحضرة ٌّةِمدٌرعامِالمحترمِبدارنهِنزٌهِالس   سخنٌنِكل
ٌِّدِحضرة   لقطرٌةاِالكلٌةِمدارسِعامِمدٌرِالمحترمِبدارنهِعمرِالّس

 المحترمٌنِالمدارسِمدٌريِحضرات
ٌّةِالهٌئةِأعضاءِواألخواتِاألخوة ِالّطالبِأمورِأولٌاءِوالعامالت،ِالعاملٌنِوكافةِالتدرٌس

ْحتفىِاألعّزاءِوالّطالبِالطالباتِالمحترمٌن، مِالمه ٌّزِالفوجِهذاِِوخّرٌجًِخرٌجاتِ ِِب ه   . المم

ِ:وبعدِ،ِوبركاتههِهِّللاِ ِورحمةِهِعلٌكمِالسالمِه 

تولُد الفرحُة مْن رحِم األلمْ         بعَد أياٍم وآماٍد طوال  
مْن طوِل السهر     يولُد النجاُح ِمَن األحالم  

نحتفل في روٍض أينَع َواْزَينَّ وأخَذ , ِمدرستناِفًِِِالّتاسعِالفوجِبتخرٌجِالٌومِنحتفلِإّننا    
 زخرَفُه فكلُّ طالٍب زهرة وكلُّ طالبٍة جورية.

ها الحفُل الكريمُ أيُّ   

ٌّبِانِالتربوٌةِاألسرةِنحنِأردناِالمدرسةِطاقمبِِالرائدةِمدرست ناِفًِأّنهِالقولِأصدقهكم ِنهط

ٌّبناه،ِعٌشنا ِانها.فحولناهِاله ممِانطالقِالىِالهمِِّعبءِنحولِانِفحّسّناه،ِأداءناِنحسنِانِفط

ِولٌسِالفعالةِالمشاركةِانهاِ.لوحدهِالقرارِولٌسِاإلصرارِانه.ِلوحدهاِالقدرةِولٌسِاإلرادة

ِالنواٌاِولٌسِالجامحةِالرغبةِانها.ِلوحدهاِالرغبةِولٌسِالحادةِالرؤٌاِانها.ِلوحدهِالفردِالقائد

 .وسعينا له سعيه فاستطعنا إليه سبيالِبهِنقومِبماِآمّناِأنناٌِعنًِفالتفوقِ،ِ.لوحدها

ِفًِذلكِكانِسواءِ ِسنةِ ِبعدَِِسنةِ ِصاعدِهتتِنجاحاتِ ِإلىِوصوالِبجهدِنعملِأنِِْإالِاجمٌع أََبٌنا  

ِ،مبروك للطالبة لٌنا غانم حصولها على منحة تعلٌمٌة فً ارقى جامعات امرٌكاِالّتعلٌمًِالّتفّوق

رسمناها فوق فسطرنا النجاح بحروف مذهبة،  .البجروتِشهادةِجودةِبتحسٌنِارتبطَِِماِأو

ٌّةالِالمحافلِجمٌعِفًِموجودونِفطاّلبنا، صفحات الزمان  أكدمة مشروعِبفضلِالبالدِفًِعلم

ب ٌِنهلونِفطاّلبنا,ِوالذيٌِشرفِعلٌهِبروفسورِمحمودِرئٌسِكلٌةِسخنٌنِالبشائر مدرسة طّلا

ٌّةِالجامعةِفً,ِِأبوابهاِأوسعِمنِالعلوم ِوجامعةِالّتخنٌونِومعهدِحٌفاِوجامعةِالقدسِفًِالعبر

ٌّةِللعلومِواٌزمنِومعهدِأبٌب-تل ِبراودة-اورطِوكل ِكلٌةِسخنٌنِالعدادِِكرمٌئٌلِفًِ وجارتنا

ِالمعلمٌن ٌّةِبرامجِخاللِمن, ٌّةِعلم  وعلىِجّداِعالٌةِبكفاءةِطاّلبناِبهاٌِشاركِمتنّوعةِأكادٌم

ِالّشرفِمرتبةِعلىِعشرِالحاديِالصفِِّمنِبقاعًِكمالِالّطالبِحصلِالحصر ال المثال سبٌل

ًِِّبحثِخاللِمنِوٌهوداِعرباِهئأقرانِجمٌعِعلىِوتفّوقِبامتٌاز ٌّزِعلم ِإطارِفًِقّدمهِمم



شكرِخاصِلالستاذِجمالِبقاعًِ. أبٌبِتلِجامعةِترعاهِالّذي,ِِِالموهوبٌنِللّطالبِألفاِمشروع

 مركزِالمشروع.

ٌُّها المعلمون:  أ

عنوان التضحٌة  قاله الشعراء، فقد كنتم وأتعجز عن شكركم كل كلمات الثناء، وكل ما نظمه 

 هللا هو المعلم األول: فخرا أنا والعطاء، ولكن ٌكفٌكم 

 سبحانك اللهم خٌر معلم   علمت بالقلم القرون األولى

المدرسة االستاذ مهلهل   فً لزمّلئً وتقدٌري شكري أخصا  أن   إالا  ٌسعنً ال الُمقام هذا وفً

منصور طه واٌضا صّلح فقرا و خلٌل ابو شنب وال انسى السكرتارٌه وخاصة منال ,حسن 

ائها الّلمحدود فً ادارة البجروت وشكر كبٌر لجمٌع مركزي المواضٌع عطابو الهٌجاء ل

والفروع العلمٌه مع حفظ االسماء. ونشكر المستشارة نسرٌن لجهودها واٌضا االستاذ عرفات 

استاذ عبد هللا ابو رٌا رغم انك تعمل  شّلعطة الذي ٌعمل بشكل دائم لتطوٌر حوسبة المدرسة.

 رسة ٌفوق كل النسب.بوظٌفة جزئٌه فعطائك للمد

 أيُّها الحفُل الكريمُ 

نرصع بها  ،سبرنا بحور العلم ننهل منها الٌاقوت والمرجانفالعلٌاء، قمة  أن نبقى فًطموحنا 

وهلل الفضل فً ذلك، فقد حبانا بقائمٌن على المدرسة  ،منارة العلم لنبقى فً القمة الشماء

 ِنٌات الّلزمة للنجاح واالرتقاء.متفهمٌن مواكبٌن ألهدافنا، ٌسروا لنا كل االمكا

ٌّدِوتقدٌريِشكريِبخالصِأتوّجهِالمقامِهذاِوفً   .العامِِّالمدٌرِبدارنهِعمرِللس

اِونقّدر,ِِوبناتناِأبنائنا,ِِوبناتكمِأبنائكمِتخّرجِلكمِنباركِ: الكرام األهالً  ٌ ِمنَِبَذْلتهموهِماِعال

ٌّةِمسٌرتهمِطٌلةِأجل هم ادعِْ,ِِالمدرسةِفًِالّتعلٌم اِم  ِالّنجاحِبرَِِّوصلَواِحّتى,ِِومهؤاَزَرةِ ِوصْبر 

ا,ِِالبشائريِِّاإلنجازِهذاِفًِوالكبٌرِاألّولِهِالَفضلِهَِفلَكهم,ِوالّتفّوق  . ولناِلكهمِفهنٌئ 

ٌجٌنا   اء خرا   : األعزا

عمى أمل بكم نزرعه، ونعيش عمى بشرى أمانيه،  فبات الحمم اليوم واقعا نناغيه. اجئن باألمس  
جئنا نبحث في أعينكم عن حمم هاٍد نعيش عمى نجوى أمانيه، نخطه مستقبال زاهرا  باألمس

.هثانيالعمم و  أولهنرسمه طريقا نسير معا فيه، األدب   
نحن فخورون جدٍّا بكم، بما أنجزتم وأحرزتم من تمّيز شهد له الجميع، وتسطر في كل الّدوائر  

يد، فالقطاف وفير.الحكومّية الّتربوّية.. امضوا نحو المزيد المز   
 لقْد بذلُت لكم نصِحي بال دخٍل    فاستيقظوا أنَّ خيَر العمِم ما نفعا

ا ّناِإنِِْوأخٌر  ءِ ِفًِأخطأْناِقدِِْكه ًْ ّناِقْصدِ ِعنِِْذلكٌَِكهنِِْفلَمِْ,ِِش نِِْقلٌال َِِقَسْوناِوإ نِْ,ِِم  ِأَنِِْأْجلِ َِفم 

 .ذلكِدونَِِعّماِزواوَتجاوَِحَسنِ ِكلِِّمّناَِفَتَذّكروا.ِِالّطرٌقَِِنهَصّوبَِ

د هللا وفاقكم  .  خطاكم وسدا



 . وبركاتههِّللاِ ِورحمةِهِعلٌكمِوالسالمِهِ،ِكرٌمِرمضانوِبخٌرِوأنتهمِعامِ ِفكلِ ِ


