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أنا لأملك إل أن أقدم
كك باقه من أحرف   الشكرالشكرل
   الجزيلوالثناءوالثناء   

نن الزأهارالزأهارفيا شذى  الجوريالجوري ولو
كمعِطائة ةة  كك زأهر لله وحفظ كك ال أبقا

كك  لل من حول ططرين ك ككتتعِ ككبشذا بشذا
كك وتمتعِين ناظر كل من حول

تحسُن   كككب ككعطائ عطائ

كك ِ ججنَي ِاجتهاد أبه
كك وأسعدني ِمثابرت
مما فإلى ِالمام ِدو

دداًهممُيزةهممُيزةههنُا طالبة   ج
دداًهمشُعةهمشُعة  ج
دداًهمبهرةهمبهرة  ج

دداًهمجُتهدةهمجُتهدة  ج
ةةلذاً أنا  ةةفخور فخور  

دداً دداً ج كك ج ب

اًلرجـــاء اًلنتباه

ةا كك دائم هكذا أريد
كك ننييننووللتت   ما حول
كك كك وعلم  بخلق

كك كك وفهم ومتابعِت

تلميذتي ِالنَجيبة

كت كك ِجعل كت ِلن أبدع
أنا ِأستطيع ِ كك ِ (شعار
؛ مما ِسأنجح )إذا ِحت

كك ِ ما ِل فهنَيئ

كت في   اًلخألقااًلخألقاكتب
 أحلى عنُواًن
كك  واًتخذت ل

كبفي  كباًلقل  مكاناًلقل
كك   فأكثر اًل من أمثال

قققّ قققّوح   فيمُاوح
آمالكآمالكيرضيه 

ررقّيق كبي ِال ررقّيقجقّل كبي ِال جقّل
كت رمز للجد والذكاء أن
تسُتحقين باقة الشكر  
والثناء وخالص الدعاء

كك ا  أسعِد
وحقق أمانيك 

زأهرتي الندية

كت تمشعِة أن يا نجمتي ال
كك  تشعِاع لكم يعِجبني 
تمبهر على الدوام  ال
واصلي إنارة الناس 
كك  كحرص كك و  باجتهاد

يهيم ِثنَائي ِبين ِموج ِإبداعك ِ
وعظيم ِهنَائي ِبدوام ِعطائك

مة ِربيعية ِتنَاثر ِمنَها ِالعبق ِ يا ِزهر
محا ِالشفق ِ ننو ِمصاف لير

 ِأسدلي ِالشرعة ِ ِ ِ
جمدى مة ِال نمعطر ببحري ِ  ِوأ

نبنَيتي ِللعلم ِصدى كك ِ واجعلي ِل

ببنُيتي المثابرة



 كتبت في /طالبتي الرائعِة/طالبتي الرائعِة
الخلقا أحلى عنوان واتخذت لك 
في القلب مكان فأكثر ا من 
أمثالك وحقق فيما يرضيه آمالك

نحلوة تلميذتي ِال

.أ ِمنَى ِخالد

بت ِ كلم منَاجس منَايمي كك ِوعلىيمي ربت  ِر
كق ِ بخلْ كقال بخلْ ككال جشأت جكريمة ِن  ِال

تم كعِل تمال كعِل نب الميتين كما ال تيحيي قلو  
المطرالمطرتتحيي البلد إذا ما مسُها   

كعِلمو  كعِلمال نيجلو العِمى عن قلب ال  
طلي سواد الليلة  كه كما يج صاحب

 فسُعِتفسُعِت. إلى من رامت العِلى القمرالقمر
 فسُمت إليك الجهدالجهدإلى من بذلت 
وتقديريوتقديري شكريشكريطالبتي كل 
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يا ِضي ِالشمس ِويا ِضحكة ِ
نحلوة صباحي ِال

نحلوتي ِهذا ِ كك ِيا ِ نكر ِل أش
ررائع ِوإلى ِ ريزّ ِال التم

مما جمـــام ِدائ  ِال
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