
 

 الرحيم نابسم هللا الرحم

 اظميــــــمن السيد المدير العام عبد الواحد الشي

 التالميذأمور آباء و أولياء أمهات،السادة  السيدات و إلى

َل   "           
َ
الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اَّللَِّ أ

 "  ِبِذْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 حية و احتراما؛ت

، دـاـصاعـــشكل متــاـتتمثل في انتشار فيروس "كوروناا" ب ،تمر بالدنا، مثل باقي بلدان العالم، بظرفية عصيبةوبعد ، 

 تم مؤقتا إغالق المؤسسات التعليمية لحماية فلذات أكبادنا، و للحد من انتشار هذا الوباء.  األسوأو لتجنب 

العاام  كاريم علمكام وللارأ إلا    اء عليه ننهايلما فيه مصلحة بالدنا و أبنائنا. وبن إننا ندرك قيمة و ضرورة مساهمتنا

نحاان متشاابثون ماان جهااة، باارو   ،المرحلااة هااذ  الااويني أننااا فااي معهااد اليمظااة بسااال مسااتعدون لتلبيااة نااداء والمحلااي 

المنتصرة لصوت الحكماة و المتجاردة مان أ  هااجس ارت،اقاي، و المنشاولة بجاودة التعلايم و نبال  المواينة التشاركية

كما أنناا متشابثون مان جهاة ثانياة بمايم الوينياة ال الصاة و الهادفاة إلا  الوقاو  إلا   ،التربية، و سمو الميم و المبادئ

 جانب كل المبادرات الرامية إل  جعل مواجهة الداء أولويتنا المصوى.

، سارع معهد اليمظاة إلا  اخن اراي الجاد  والمساؤول فاي تادبير هاذ  إغالق المؤسسات التعليمية و منذ أن ات ذ قرار

آبااء وأوليااء أمهاات ، الساادة السايدات ،  نيمائن ذلكلاالمرحلة بما تستل،مه من أجل ضمان اساتمرار الاتعلم عان بعاد. 

علااا  ت ياااي كااال  - ون هللاــــاااـبع –ياااة و تدريساااية قاااادرة أيمااام إدارياااة و تربو تتاااوفر علااا  المؤسساااة  نأالتالمياااذ 

 يكفي فمي أن نثق فيها وفي نهجها التدبير .  ،وبات، و إيجاد حلول للمشكالت التي قد تعترض سبيلناــالصع

و إنجا، البرنامج الدراسي، بل منشولة حت  بوضا  تصاور  إن المؤسسة ليست منشولة فمي بتدبير آني ل،من التعلمات

من هذا الفيروس. فلادينا ماا يكفاي مان التادابير  - إن شاء هللا -استباقي لما بعد األسابي  الممبلة، و لما بعد الحد النهائي 

كما دأبنا علا   لكي نهيئ كل المرشحين خجتيا، اخمتحانات اإلشهادية عل  أحسن وجه، و لحصد ثمار أفضل النتائج،

ن عل  اخلت،ام باستيفاء كل المكتسبات التعليمية التعلمياة حمهاا بالنسابة لبااقي المساتويات األ ارى وبل إننا مصر ،ذلك

ساد الثوارات التاي قاد تظهار ج،ئياا ، وتتمايم المماررقبال التككاد مان  غير اإلشهادية، و لن ننهي السنة الدراسية الحالياة

  راسة الحضورية جراء هذا الوباء المستجد الذ  يتجاو، إرادة الجمي .بسبب التوق  المؤقت عن الد

و لضمان اجتيا، هذ  األيام العصيبة في أحسن الشروي، فإن أبواب إدارة المؤسسة ستبم  مفتوحة رهان إشاارتكم مان 

 الماادم مان األياامتسااعدكم فاي تادبير سأجل مرافمة التالميذ و أسرهم، و ستتوصلون تباعا بمجموعة من التادابير التاي 

 بنائنا.لبناتنا و أ ير اللما فيه  بإذن هللا

"َربََّنا َوَل ُتَحمِِّْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا "

ْنَت َمْوَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 
َ
 ."َواْرَحْمَنا أ

 صدق هللا العظيم 

 يقـــــــي التوفـــــو هللا ول                                                       


