كلمة مدير عام المدارس السعودية في الخارج
اإلخوة األكارم مديري األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج
ومشرفي البعثات التعليمية في الدول

وفقكم اهلل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ونحن نستهل عامنا الدراسي الحالي 9331/9341هـ ،يسرني أن أقدم لكم خالص التحية والترحيب
باسمي وباسم اإلخوة الزمالء في اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج ،وأسال اهلل لي ولكم
العون والسداد ،وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ،وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم.
وفي ظلّ ما تحظى به بالدنا المباركة من رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز حفظه اهلل .فإنني أحث نفسي وفريق العمل في اإلدارة العامة للمدارس السعودية في
الخارج على العمل المخلص الدؤوب والمتابعة المستمرة ،لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها اهلل،
وبتوجيه مباشر من معالي الوزير ومعالي النائب ،ومتابعة من سعادة وكيل الوزارة للتعليم الموازي.
إخوتي الكرام  ......إن مسؤوليتنا تجاه أبنائنا الطلبة عظيمة ،تتطلب تظافر جهودنا وتكامل أدوارنا
للقيام بهذه المسؤوليات ،وذلك بالتخطيط السليم ،وتفعيل الشراكة لدى فريق العمل ،ووضع
البرامج الهادفة التي تحقق األهداف المرسومة وفق اإلمكانات المتاحة وبما يتناسب مع بيئة التعليم
في بلد المقر.
إن مواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاح لألكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ،هدفٌ
أساس نسعى إليه ونُـجنـّـد له الطاقات من خالل فريق العمل في هذه المدارس للظهور بالصورة
المشرقة التي تليق بمكانة مملكتنا الغالية في العالم ،وذلك بحسن تمثيل الوطن والظهور بالصورة
التي تعبر عن تميزنا ومستوى التعليم الذي نطمع أن نصل إليه من خالل التزامنا بالمهمات الموكلة
إلينا بدقة وأدائها على أكمل وجه.
أودّ أن أؤكّد على جانب مهمٍ يتعلق بتفعيل التقنية في التعليم من خالل استثمار الكتب اإللكترونية،
والوسائط التعليمية ،والسبورات الذكية ،وليكون ذلك فاعلًا في بيئة مدارسنا ،نُبرز به الريادة في
التعليم والتطوّر في البرامج ،ونجعل من خالله أبناءنا الطلبة وذويهم مطمئنين للرعاية الكريمة
لحكومتنا الرشيدة واهتمامها بالمواطن داخل المملكة وخارجها.
علْمٍ نفخر بجهودهم ،ونحثّهم على بذل المزيد،
كما أن زمالءنا المعلمين الموفدين في الدول ،سفراءُ ِ
وأن يكونوا عند حسن الظن بهم وفي مستوى األمل المعقود على نجاحهم.
أسأل اهلل العظيم لي ولكم التوفيق والسداد وأن يبارك في أعمالنا ويوفقنا لما يحب ويرضى.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

