
 تقرير عن االحتفال بيوم املعلم
حفال بمناسبة اليوم العالمي هـ  5341-5-51الموافق صباح يوم الخميس البراء بن عازب بالبشائر ثانوية متوسطة و أقامت              

توالت ويتضمن الحفل فقرات متنوعة بدأت بالقران الكريم ثم  .. البشائر األستاذ سفر علي الخثعميمكتب التعليم بللمعلم ، بحضور مدير 
ائد المدرسة األستاذ علي مسفر العلياني بالترحيب بضيف المدرسة األستاذ سفر ق إذاعة الصباح بتبجيل المعلم ومكانته في التعليم ثم قام

وقد استشهد األستاذ الفاضل كلمة رائعة تعطي مكانة للمعلم وللتعليم  الصباحية ألقا مدير مكتب تعليم البشائروفي نهاية اإلذاعة  الخثعمي
ها في كل المناسبات المدرسة ونجاح بأعمالاشاد فيها بوقائع وأمثلة وأبيات شعرية تبجل المعلم وتعطيه مكانة مرموقة في المجتمع و 

وللعلم لقد خصص وقت بالحصة الرابعة لالحتفال الكامل بهذا اليوم العالمي  اليوم العالميبهذا  حفلهاب السابقة وليس بغريب أن تتميز
وبه تم ألقاء كلمات لمجموعة من الطلبة تخللها كلمة كبيرة ومميزة للقائد األستاذ علي بن مسفر العلياني حيث ذكر بأن التعليم يتميز 

بالمدرسة األستاذ أحمد عبدالرحمن الشمراني من إعداد مشرف النشاط ئي عن المعلم عرض مقطع مر وتم بعد ذلك  بتميز هذا المعلم ..
الطالب كذلك تم تكريم و بشهادات تهنئة أعدت من قيادة المدرسة لهذه المناسبة لكافة معلمين المدرسة واختتم الحفل بتكريم المعلمين 

لجهودهم ونشطاهم  الم الماضي بشهادات تقدير وامتيازكامل الفصول بالعوتكريم األوائل لطلبة المدرسة لالمشاركين في اعداد هذا الحفل 
ان اخالص وتفاني األستاذ علي بن مسفر العلياني وبين قائد المدرسة ..  وتحفيز لهم فيما بعد والمواصلة على هذا التفوق والنجاح

وامتدت ايدي الناس ..  عروشهالمعلمين في تعليمهم يجعلهم مثااًل يحتذى به وهدًى يرتجى ويهتدى به اذا حل ظالم الجهل وخيمت 
بالجد  وعلى الطلبة األوائل االستمرار. . الرفيعة المكانةتلتمس النور وتنشد الهدى فليس لها بعد اهلل اال العلم والمعلم فهنيئًا لهم هذه 

لما يحبه  لهم من رب العباد  بالتوفيقدعا و العلم  رنشجميع االخوة المعلمين على جهودهم في لشكر واالجتهاد والتفوق ثم ختم حديثه بال
     ،،، ويرضاه

 املدرسة قائد                                                                                       

 علي مسفر العلياني                                                                                                                                                              

 يوجد صور لتوثيق التقرير

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم مبحافظة بيشة

 

  مكتب التعليم بالبشائر

 متوسطة وثانوية الرباء بن عازب















































































































































 


