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  الكرام والحضىر الضيىف السادة

 الخريجين وبناتى أبنائى

 وبعذ،،، طيبت تحيت

 ِؼٙل ِٓ( 13) هلُ اٌلفؼخ ثزقويظ سٛيب   ٌٕؾزفً ِؼىُ اٌيَٛ رٛاعلٜ ٚيسؼلٔٝ يشوفٕٝ وُ
 اٌزىٌٕٛٛعيب طٕبع شجبة ِٓ  ِٚزأٌمخ ِقزٍفخ عليلح ٔقجخ رّضً ٚاٌزٝ اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛعيب
 ٌّظؤب إٌّشٛك األفضً ٚاٌّسزمجً اٌزغييو كفؼخ...  يٕبيو 12 صٛهح كفؼخ أٙب... ِظو فٝ ٚاإلثلاع
 اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛعيب االرظبالد لطبع أسوح ثبسُ اٌمٍجيخ اٌزٕٙئخ ثقبٌض أرملَ أْ أٚك وّب. اٌؼيييح

...  ثبٌّؼٙل رلهيجُٙ فزوح ِلاه ػٍٝ ألثٕبئُٙ اٌّسزّوح ٚهػبيزُٙ ٌلػُّٙ األِٛه ٚأٌٚيبء ٌٍقويغيٓ
 .اٌيَٛ ثٗ ٔؾزفً اٌنٜ ثبٌٕغبػ وٍٍذ ٚاٌزٝ

 

 

 

 



   

 

 وً ٌٕب رإول اٌؼبٌُ فٝ اٌغبهيخ األؽلاس ٚالرياي يٕبيو، 12 ٌضٛهح أسبسيب   ِؾووب   اٌزىٌٕٛٛعيب وبٔذ ٌمل
 ثبد ٚااللزظبك اٌسيبسيخ ِغويبد ػٍٝ رأصيو٘ب ٚأْ اٌزٛلؼبد فبق اٌشؼٛة ؽيبح فٝ كٚه٘ب أْ يَٛ
 اٌّؼٕييْٛ ثٗ يزؾلس ثالغٝ ِظطٍؼ االرظبالد صٛهح ِظطٍؼ يؼل ٌُ. اٌغّيغ يزظٛه وبْ ِّب أوجو
 هائلا   ٘لفب   ػيٕيٙب ٔظت رضغ شبٍِخ صٛهح ئٌٝ ٚٚالغ، ؽميمخ ئٌٝ اٌّظوٜ اٌشؼت ؽٌٛٗ ٌمل فمظ،
 .اٌوشيل ٚاٌؾىُ اٌليّمواطيخ ِسبه في اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛعيب االرظبالد صٛهح رٛظيف ٘ٛ
 
 شجىبد ػجو اٌغليلح ٚليّٙب ٚؽضبهرٙب ػبٌّٙب ثبٌفؼً ألبِذ اٌولّٝ ثبٌؼبٌُ اٌّزظٍخ فبٌشؼٛة 

 إٌّطمخ ربهيـ فٝ فبطٍخ ٌؾظخ ئٔٙب ، اٌفىو ٚال اٌزؼجيو ؽويخ ال ؽغو ال ؽيش ٚاٌّلٔٛاد اٌزٛاطً
 أفضً ِسزمجً ئٌٝ فيٙب اٌّظويْٛ يزطٍغ ٌؾظخ.  أعّغ اٌؼبٌُ ػٍٝ شه كْٚ سزإصو اٌؼوثيخ
  .اٌزطٍؼبد ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛعيب االرظبالد ٚىاهح ٚرشبهوُٙ اٌؼويك ٌجٍلُ٘

 

 :الحضىر والسادة السيذاث

 ػّلد ٚاٌٛسبئً، اٌسجً ِٓ اٌؼليل فالي ِٚٓ. اٌؾيبح عٛأت وبفخ اٌٛىاهح ٚأغبىاد كٚه طبي ٌمل
 اٌسٍىيخ ٌالرظبالد اٌزؾزيخ اٌجٕٝ ِٓ شجىخ رأسيس ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛعيب االرظبالد ٚىاهح

 اٌمطبػبد ثبلٝ رّٕيخ فٝ ِٕٙب ٌالسزفبكح ٚمٌه اٌغّٙٛهيخ، هثٛع ِسزٜٛ ػٍٝ ٚاٌالسٍىيخ
 ٌألفواك اٌفوص ِٓ اٌّييل رٛفيو ػٍٝ ٌٍؼًّ ٌالسزضّبه إٌّبست إٌّبؿ ٚرٙيئخ األفوٜ، اٌؾيٛيخ
  .ثبٌىبًِ ٚاٌّغزّغ األػّبي ٚلطبع

 
 ٔغبػ ٌضّبْ اٌالىِخ اٌجشويخ اٌّٛاهك ٌزّٕيخ اٌّسزّو اٌسؼي ِّٙخ ػبرمٙب ػٍٝ اٌٛىاهح أفند ٌمل

 رىٌٕٛٛعيب ِؼٙل عٙٛك كػُ ػٍٝ اٌٛىاهح ؽوطذ إٌّطٍك ٘نا ِٚٓ. ِٚجبكهارٙب ثواِغٙب عّيغ
 ػٙل اٌزٝ اٌّزّييح اٌقلِخ ٚطٛي فٝ اِال اٌالىِخ اٌّٛاهك ثزٛفيو اٌيٙب أضّبِٗ ِٕن اٌّؼٍِٛبد

 ٌميبَ اٌّزقظظخ اٌجشويخ اٌىٛاكه ثٕبء فٝ اٌٛىاهح ػٍيٗ ٚاػزّلد. اٌٛطٓ هثٛع ٌىً ثزملِٙب اٌّؼٙل
 ٚ٘ب اٌؾليضخ اٌزمٕيبد ِٓ ٚغيو٘ب اٌسؾبثيخ ٚاٌؾٛسجخ اٌزؼٙيل وظٕبػخ ِظو فٝ عليلح طٕبػبد

 ٚٔوٜ ٚاٌّجلع، اٌّزقظض ِظو شجبة ِٓ اٌجشويخ اٌضٛهح فٝ اٌغٙٛك ٘نٖ رىٍيً ٔوٜ اٌيَٛ ٔؾٓ
 ِظو طؼيل لٍت ِٓ يطٍك ٔواٖ وّب ٚاسيٛط، ٚإٌّظٛهح االسىٕلهيخ فٝ أزشود ٚلل اٌّؼٙل افوع
 .اٌغّٙٛهيخ ِؾبفظبد ثبلٝ ٌيقلَ..........  اٌسؾبثيخ اٌؾٛسجخ.... اٌزمٕيبد الؽلس ِزّييا ِوويا

 

 اٌّئبد فٕٙبن رمٕيب ٚاٌزٛسغ عغوافيب االٔزشبه  فٝ فبئمخ ٚثسوػخ صجبد فٝ اٌّؼٙل اسزطبع ٌمل
 اٌؾليضخ اٌزمٕيخ اٌّغبالد رىبصود وّب اٌّؾبفظبد وبفخ فٝ االالف ِئبد رقلَ ثبرذ اٌّواوي ِٓ

 ثواِغٗ اِزلكد ويف ٚهأيٕب ثٙب اٌالىِخ اٌجشويخ اٌىٛاكه ثٕبء فٝ اٌّؼٙل يزقظض اٌزٝ ٚاٌّزملِخ
 اٌّؼٙل فبسزؾك. اٌزىٌٕٛٛعيٗ اٌّؼوفخ ػظو ِظو ٌلفٛي اٌالىِخ االثلاػيخ اٌؼمٛي ثٕبء ٌزشًّ
 .رمليّٗ فٝ اٌّؼٙل ثوع اٌنٜ اٌجشوٜ إٌّزظ ٚعٛكح ثىفبءح ٚاٌلٌٚٝ اٌمِٛٝ االػزواف

 
 ِب أُ٘ ٚأْ األ٘لاف ٚاضؾخ ٌقطخ ٚفمب كائّب ٌؼٍّٗ ٚٔظوا اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛعيب ِؼٙل فٝ ٚصمخ
 ظً ٚفٝ اٌّقوعبد ٚرٕٛع األكاء عٛكح ػٍٝ ٚاٌّسزّو اٌلائُ ؽفبظٗ ٘ٛ رلهيجيخ وّإسسخ يّييٖ
 ِؾّل اٌلوزٛه رىٍيف رُ فمل اٌّؼٍِٛبد، ٚرىٌٕٛٛعيب االرظبالد لطبع فٝ اٌّسزّوح اٌزطٛيو ػٍّيخ
 طيبغخ يؼيل اْ اٌّؼٙل فبفزبه ثبٌٛىاهح، اٌجشويخ اٌّٛاهك لطبع ثواِظ عّيغ ػٍٝ ثبإلشواف سبٌُ
 رىٌٕٛٛعيب فلِبد ِٕٗ رؼجو  ِّوا، عّيؼب فيشىٍٛا اٌٛىاهح ثواِظ ثبلٝ ِغ ٌززىبًِ ثواِغٗ

 .... اٌّؼوفخ ِغزّغ اٌٝ ثُٙ ٚرؼجو وبٔٛا ايّٕب  اٌشؼت افواك ٌغّيغ اٌّؼٍِٛبد

 
 



   

 

 ٚشجبثٙب ِظو اثٕبء ِٓ  االالف ِئبد رقلَ ٚاِىبٔيبد ثّىٛٔبد ٌٍزىٌٕٛٛعيب ثّّو اٌّؼٙل يؼلٔب فبٌيَٛ
 يزغيأ ال عيءا اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛعيب رىْٛ ٚثنٌه. االثلاع ػٍٝ ٚاٌملهح ثبٌّؼوفخ ٚرسٍيؾُٙ اٌغبٌٝ

  .األفوٜ اٌمطبػبد وبفخ رّٕيخ فٝ فبػال أسبسيب   ِشبهوب   ٚرظجؼ ِظو فٝ االلزظبك ػغٍخ ِٓ

 فالي ِٓ اٌّملِخ اٌقلِبد فٝ ٌٍّشبهوخ ٚشووبد ٘يئبد ِٓ ثبٌمطبع ٘ٛ ِٓ وً اٌيَٛ اكػٛ ٚأب
 اٌزىٌٕٛٛعيب ٌٚزظجؼ اٌّزبؽخ ٚاٌّٛاهك اٌٙبئٍخ االِىبٔيبد ِٓ ٚاالسزفبكح اٌّظوٜ اٌزىٌٕٛٛعيب ِّو
 ػٍٝ ِظو رغييو فٝ ٔغؾذ وّب ٚاٌّؼوفٝ االلزظبكٜ اٌزغييو اٌٝ ِظو رمٛك اٌزٝ اٌوئيسيخ االكاح

 .اٌسيبسٝ اٌّسزٜٛ

  ... الخريجيين هن وبناتى ابنائى

 ٌزمٛكٚا اٌٛلذ عبء...  اٌزغييو ٔؾٛ ثالكوُ للرُ فىّب...  ٚاٌؼًّ اٌجٕبء فٝ  ػٍيىُ رؼزّل ثالكوُ اْ
 ...كائّب األفضً ٘ٛ ِب ٔؾٛ...  ٚثالكوُ ثّغزّؼىُ ٚإٌٙٛع اٌزطٛيو ػغٍخ

 ثّب فوؽيٓ...  اٌّبضيخ االػٛاَ ؽظبك رغْٕٛ فبٌيَٛ...  االْ شؼٛهوُ ارقيً.... اٌىواَ األ٘بٌٝ
 ِظو فيٗ ٔوٜ ِسزمجً ٔؾٛ ٚثبالًِ اٌزمٕيبد ثبؽلس ِزسٍؼ غبٌٝ شجبة ِٓ ٌجالكوُ للِزّٖٛ

 ...كِٚب ٚسزظً وبٔذ وّب ِغبي وً فٝ هائلح

 أْ رىًٍ سٛف عليلح ِٙبَ ِٓ ئٌيٗ أي ِب عّيغ فٝ ٚإٌغبػ اٌزٛفيك وً ٌٍّؼٙل أرّٕٝ فزبِب ٚ
 .ثبٌٕغبػ  هللا شبء

 ثٗ يزؾٍٝ ِب وً ٚػٍٝ اٌّزّيي اٌؾفً ٘نا رٕفين فٝ سبُ٘ ِٓ ٌىً ٚاٌزمليو ثبٌشىو ٚأرٛعٗ
 فٝ اٌّزّيي ٌغٙلُ٘ فمظ ٌيس ٌُٙ ٚاػزياىٜ ٚشىوٜ اٌؼًّ، فٝ رّيي ِٓ ثبٌّؼٙل اٌؼًّ فويك
 .ِظو فٝ اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛعيب ثيئخ ئصواء فٝ ٚاٌّسزّو اٌلؤٚة ٌغٙلُ٘ ٚئّٔب اٌؾفً، ٘نا رٕظيُ

 

 وبركاته هللا ورحوت عليكن والسالم

 

 


