
 مقذمت اراعت مذرسيت مميزة للمرحلت االبتذائيت

تسُ هللا اٌشصّٓ اٌشصٍُ، ٚاٌضّذ هلل سب اٌؼآٌٍّ، ٚأفضً اٌصالج ٚأتُ اٌتسٍٍُ ػٍى 

أششف اٌخٍك ٚاٌّشسٍٍٓ ِضّذ ٚػٍى آٌٗ ٚصضثٗ ٚسٍُّ أرّؼٍٓ، أسؼذ هللا أٚلاتىُ 

ٓ "اسُ ِٛضٛع تىً خٍش أػضائً اٌضِالء، ٌسؼذًٔ أْ ألذَ ٌىُ ئراػتٕا اٌّذسسٍح ػ

اإلراػح" ٚاٌزي لاَ ػٍى ئػذادٖ ٔخثح ِٓ اٌطالب اٌّتٍّضٌٓ اٌزٌٓ سؼٛا تىً رٙذُ٘ 

ذأ أٌٚى فمشاتٙا تاالستّاع ئٌى آٌاخ ِذسسٍح ِتىاٍِح ػٓ "_____"، فٍٕثٌتمذٌُ ئراػح 

 .ػطشج ِٓ اٌزوش اٌضىٍُ ِغ اٌضًٍِ "____" فٍٍتفضً

يتمقذمت اراعت مذرسيت مميزة للمرحلت االعذاد  

تسُ هللا اٌشصّٓ اٌشصٍُ، ٚاٌصالج ٚاٌسالَ ػٍى سٍذ اٌّشسٍٍٓ ِضّذ تٓ ػثذ هللا 

ٚػٍى آٌٗ ٚصضثٗ األخٍاس ِٚٓ تثؼُٙ تاصساْ ئٌى ٌَٛ اٌذٌٓ، اٌضّذ هلل اٌزي أوشِٕا 

تٕؼّح اإلسالَ ٚرؼٍٕا ِسٍٍّٓ، ٔفتتش صثاصٕا اٌّششق تٛرٛ٘ىُ إٌٍّشج فً اٌضذٌج 

ي ٌشغً اٌىخٍش ِّٕا، ِّا رؼٍٕا ٔختاسٖ وّٛضٛع ػٓ "اسُ اٌّٛضٛع"، األِش اٌز

ٌٕا أٌٚى فمشاتٙا اٌٍّّضج اٌطاٌة "_____" ٙا إلراػتٕا اٌّذسسٍح، ٚاٌتً سٍمذِ

 .فٍٍتفضً ِشىًٛسا

 مقذمت اراعت مذرسيت مميزة للمرحلت الثانىيت

ٔثذأ ِمذِح ئراػتٕا اٌّذسسٍّح تاٌثسٍّح، ٚاٌسالَ ػٍٍىُ ٚسصّح هللا ٚتشواتٗ، ٚاٌصالج 

ًّ هللا ٚصثٍثٗ ِضّذ ػٍ ؼٍٍّّٕا -صٍى هللا ػٍٍّٗ ٚسٍُ-ى ٔث ُِ ، ِذٌش ِذسستٕا اٌّٛلش، 

ّْ ٔمذَ ٌَىُ  ُٓ طالب اٌصفُّ "____" أ األفاضً، طٍثح ِذسستً األػضاء، ٌسؼذٔا ٔض

ٍّّضج ٌٙزا اٌٍَٛ، سارٍّٓ ِٓ اٌٌّٛى  ُّ أْ تٕاي ػٍى  -ٚرً ػض–ئراػتٕا اٌّذسسٍّح اٌ

ً ٘زا اٌصثاس آٌاخ ػطشج ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ اٌتً ٌتٍٛ٘ا ئػزاتىُ، ٚخٍش ِا ٔثذأ تٗ ف

 .ػٍى ِساِؼٕا اٌطاٌة "_____" فٍٍتفضً ِشىًٛسا

 مقذمت اراعت مذرسيت مميزة كاملت

تسُ هللا ٔثذأ ئراػتٕا اٌّذسسٍح، تؼذ اٌصالج ٚاٌسالَ ػٍى سسٛي هللا ِضّذ اٌصادق 

ا تؼذ: سٍادج ِذٌش ِذسستٕا اٌّٛلش، أ ِّ ساتزتٕا األفاضً، اٌطالب اٌٛػذ األٍِٓ، أ

ٚاٌطاٌثاخ األػضاء، ٌسؼذٔا ٔضٓ طالب اٌصف "_____" فً اٌّشصٍح االتتذائٍح أْ 

ٔمّذَ ٌىُ ئراػتٕا اٌّذسسٍح اٌٍّّضج ٚاٌىاٍِح فً اٌضذٌج ػٓ "_____" سائٍٍٓ اٌٌّٛى 

 ُّ  أْ ٔىْٛ ػٕذ صسٓ ظٕىُ ٚٔتّّىٓ ِٓ تمذٌُ اٌفائذج ٌىُ ػثش فمشاتٕا اٌّتٕٛػح ٚاٌتً ت

 .ئػذاد٘ا تذلح ٚتٍّّض

 مقذمت اراعت مذرسيت مميزة ومختصرة

تسُ هللا اٌشصّٓ اٌشصٍُ، ٚأفضً اٌصالج ٚأتُ اٌتسٍٍُ ػٍى سسٛي هللا ِضّذ ٚػٍى آٌٗ 

ٚصضثٗ ِٚٓ تثؼُٙ تاصساْ ئٌى ٌَٛ اٌذٌٓ، أصثضٕا ٚأصثش اٌٍّه هلل ٚاٌضّذ هلل اٌزي 



أا هللا، أِا تؼذ: أسؼذ هللا أٚلاتىُ ٕا ٌٕٙتذي ٌٛال أْ ٘ذو٘ذأا ئٌى دٌٓ اإلسالَ ِٚا 

رًٍّؼا تىً خٍش، ٌسؼذًٔ فً ٘زا اٌٍَٛ اٌّثاسن ٚاٌصثاس اٌزًٍّ أْ ألذَ ٌىُ ئراػتٕا 

اٌّذسسٍح ػٓ "_____"، ٚاٌتً تُ ئػذاد٘ا ِٓ لثً ٔخثح ِٓ اٌتالٍِز اٌّتفٛلٍٓ 

ستّاع ئٌى ٚاٌٍّّضٌٓ تىفاءاتُٙ ٚاٌتضاُِٙ اٌذساسً، ٚاٌتً ٔفتتش أٌٚى فمشاتٙا تاال

 .تالٚاخ ػطشج ِٓ اٌطاٌة "____" فٍٍتفضً

 مقذمت اراعت مذرسيت تبهر المعلمين

تسُ هللا ٔثذأ ئراػتٕا اٌّذسسٍح ٌٙزا اٌٍَٛ اٌزًٍّ ٚاٌتً سٕتضذث ػثش فمشاتٙا ػٓ 

"_____"، ٚلذ اختشٔا ٘زا اٌّٛضٛع ٌٙزا اٌٍَٛ ٌٕتٛرٗ ِٓ خالي ئراػتٕا اٌّذسسٍح 

إٌٙضح فً صخُٙ ٔضٛ اٌسؼً إلششالح ِستمثً رذٌذ  ئٌى شثاب اٌّستمثً ٚصٕاع

ًٍِء تاألًِ ٚاٌتفاؤي فً سسُ أصالِٕا ٚطّٛصاتٕا ػٍى أٌٛاس ِٓ ر٘ة، ٔفتخش تٙا 

ػٕذ تضمٍمٙا ٚئٔزاص٘ا تمذساخ أتٕاء شؼثٕا اٌّتٍّض، آٍٍِٓ ِٓ هللا تؼاٌى أْ تٕاي 

 .ئػزاتىُ

 مقذمت اراعت مذرسيت جذيذة وجميلت

ٕا، ٚاٌثسّح تٍٕش ٚرٕٛ٘ا، ٚوٍّاخ هللا ِٕاسج دستٕا، ٚاٌؼًّ تاسُ هللا ٔثذأ ٌِٛ

ا ػٍى سٍذٔا ِضّذ  ًِ ا تا ًِ ًّ صالج واٍِح ٚسٍُ سال ٚاإلخالص سثًٍ ٔزاصٕا، اٌٍُٙ ص

ٚػٍى آٌٗ ٚأصضاتٗ أرّؼٍٓ، أِا تؼذ: صضشج ِذٌش ِذسستٕا اٌّٛلش، أساتزتً اٌىشاَ، 

ا اٌّذسسٍح ٌٙزا اٌٍَٛ صٛي صِالئً اٌطالب، ٌسؼذًٔ أْ ألذَ ٌىُ تشٔاِذ ئراػتٕ

ًّ تٗ صثاصٕا االستّاع ئٌى تالٚاخ طٍثح ِٓ  اٌضذٌج ػٓ "_____"، ٚخٍش ِا ٔستٙ

 .اٌمشآْ اٌىشٌُ ِغ اٌطاٌة "_____" فٍٍتفضً ِشىًٛسا

 نمارج مقذماث اراعت مذرسيت مميزة

ّْ تشٔاِذ اإلراػح اٌّذسسٍح ِٓ اٌثشاِذ اٌّّٙح ٚاٌضشٚسٌح ضّٓ األٔشطح  تاػتثاس أ

ٌّذسسٍح، ٚرٌه ٌّا تمّذِٗ اإلراػح ِٓ ِؼٍِٛاخ لٍّّح تؼٛد تاٌفائذج ٚإٌفغ ػٍى ا

اٌتالٍِز، تاإلضافح ئٌى ِٕالشح لضاٌا ارتّاػٍح ِتٕٛػح، ٌزا أػذدٔا ٌضٚاس ِٛلغ 

اٌّشرغ ّٔارد ِختٍفح ٌّمذِاخ ئراػح ِذسسٍح ٍِّضج صٛي ِٛاضٍغ ِختٍفح ِٕٙا ِا 

ًٌٍ: 

 مقذمت اراعت مذرسيت عن العلم

تسُ هللا اٌشصّٓ اٌشصٍُ، ٚاٌضّذ هلل سب اٌؼآٌٍّ، ٚأفضً اٌصالج ػٍى سٍذ اٌخٍك 

ٚاٌّشسٍٍٓ ِضّذ ٚػٍى آٌٗ ٚأصضاتٗ أرّؼٍٓ، لاي تؼاٌى: }ٚلً ً٘ ٌستٛي اٌزٌٓ 

ٌؼٍّْٛ ٚاٌزٌٓ ال ٌؼٍّْٛ{ أِا تؼذ: ِذٌش ِذسستٕا اٌّٛلش، اٌّؼٍّْٛ األفاضً، 

ٍَٛ فً اٌضذٌج ػٓ ِٛضٛع تاٌغ األٍّ٘ح فً ٚاٌطٍثح األػضاء، ٚلغ اختٍاسٔا ٌٙزا اٌ

ّْ اٌؼٍُ ٘ٛ ِٓ ٌٕٙض تصاصثٗ ئٌى أػٍى  صٍاج اٌفشد ٚاٌّزتّغ أال ٚ٘ٛ اٌؼٍُ، صٍُج أ



اٌذسراخ فٍٕٙض تّزتّؼٗ ٚتٍذٖ ئٌى أسّى ِشاتة اٌتمذَ ٚاٌشلً، فاٌؼٍُ ِٕاسج 

ح، ٚخٍش ِا ٌستضًء تٙا اإلٔساْ ٌٍٍٕش ػتّح دستٗ اٌّظٍّح تاٌّؼتمذاخ ٚاألفىاس اٌثاٌٍ

ًّ تٗ ئراػتٕا اٌّذسسٍح االستّاع ئٌى تالٚاخ ػطشج ِٓ اٌطاٌة "___" ٚاٌتً  ٔستٙ

 .تضّج اٌّسٍٍّٓ ػٍى طٍة اٌؼٍُ إٌافغ، فٍٍتفضً

 مقذمت اراعت مذرسيت عن النجاح

تسُ هللا خٍش ِا ٔثذأ تٗ ئراػتٕا اٌّذسسٍح، ٚاٌصالج ػٍى سسٛي هللا خٍش ٘زٖ األِح، 

ّْ ِٛضٛع ئراػتٕا اٌّذسسٍح ٌٙزا اٌٍَٛ ِٚٓ تثؼٗ تاصساْ ئٌ ا تؼذ: ئ ِّ ى ٌَٛ اٌذٌٓ، أ

ُّ اٌطاٌة تىً ِا تضتٌٛٗ أال ٚ٘ٛ إٌزاس، فإٌزاس  ٚاصذ ِٓ أتشص اٌّٛاضٍغ اٌتً تٙ

أٌٙا اٌضِالء ٌتطٍّة ئٌى اٌزٙذ ٚاٌتؼة، ٚال ٌّىٕه تضمٍك إٌزاس ئْ ٌُ تسؼى ٕ٘ا 

اإلراتح اٌصضٍضح اٌتً تزؼٍه  ٕٚ٘ان، ٚتثضج فً اٌّشارغ ٚاٌّمشساخ ٌتصً ئٌى

تشؼش تاٌفخش تؼذ ٚصٌٛه ئٌى رٌه، ٔؼُ أٌٙا اٌضِالء إٌزاس ٌضتاد ئٌى اٌسؼً 

ئاّل أْ  ،ٔساْ وخًٍشا فً طشٌمٗ ئٌى إٌزاسٚاإلصشاس ٚاٌؼًّ اٌذؤٚب، ٚستّا ٌتؼخّش اإل

رٌه ال ٌزة أْ ٌإحش ػٍى اٌطاٌة فاٌسمٛط ال ٌؼًٕ اٌفشً تً ٌؼًٕ اٌّضاٌٚح ِٓ 

، أسأي هللا تؼاٌى أْ ٌٛفمٕا ٚئٌاوُ ئٌى وً ٔزاس ٚتٍّض، ٚاَْ ٔثتذأ فمشاخ رذٌذ

 .ئراػتٕا اٌّذسسٍح ِغ اٌطاٌة "____" فٍٍتفضً

 مقذمت اراعت مذرسيت عن الصالة

تسُ اٌضة ِا داَ اٌضة ِٓ اإلٌّاْ، تسُ اإلٌّاْ ِا داَ اإلٌّاْ ِٓ اٌمشآْ، تسُ 

هللا اٌشصّٓ اٌشصٍُ، ٚاٌضّذ هلل سب اٌؼآٌٍّ،  اٌمشآْ ِا داَ اٌمشآْ ِٓ ػٕذ هللا، تسُ

ٔشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚصذٖ ال ششٌه ٌٗ، ٚٔشٙذ أْ ِضًّذا ػثذٖ ٚسسٌٛٗ، أِا تؼذ: 

سٍادج ِذٌش اٌّذسسح اٌّضتشَ، األساتزج األفاضً، اٌطٍثح األػضاء، ٌسؼذًٔ أْ ألذَ 

اي فً دٌٓ اإلسالَ، أال ٌىُ اٌٍَٛ ِٛضًٛػا ًٍِّضا إلراػتٕا اٌّذسسٍح ػٓ أُ٘ األػّ

ّْ اٌصالج ً٘ أُ٘ ػثادج ٌٍّسٍُ تؼذ ٔطمٗ ٌٍشٙادتٍٓ ًٚ٘ اٌشوٓ  ٚ٘ٛ اٌصالج، صٍُج أ

اٌخأً اٌزي ٌمَٛ ػٍٍٗ اإلسالَ، ًٚ٘ دًٌٍ اٌّسٍُ ػٍى لٛج ئٌّأٗ ٚصٍح اٌٛصً تٍٓ 

اٌؼثذ ٚستّٗ، ٚخٍش ِا ٔفتتش تٗ ئراػتٕا اٌّذسسٍح تالٚاخ ػطشج ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ ِغ 

 .اٌطاٌة "____" فٍٍتفضً ِشىًٛسا

 


