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الف�صل الخام�س 

ال�سيرة الذاتية

للنظار والوكالء 

واأ�سماء الإداريين 

والمدر�سين فـي

المدر�سة الوطنية
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ال�سيرة الذاتية لنظار ووكالء المدر�سة الوطنية ح�سب تعاقبهم الزمني 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

         

�صدق اهلل العلي العظيم 

حقا، لقد �صدق الموؤ�ص�س الأول للمدر�صة الوطنية ال�صيد / اأحمد الحاج محمد ح�صين معرفي، طيب اهلل ثراه، 

ما عاهد اهلل عليه. فقد بذل الكثير من المال والجهد في �صبيل اإن�صاء هذا ال�صرح العلمي ال�صامخ. واإن ما قام به 

النبت،  وطيب  باهلل،  الإيمان  عمق  على   - الأجيال  عبر   - �صاهدة  �صتظل  جليلة،  اأعمال  من  المعطاء  الرجل  هذا 

وح�صن الخلق. 

من  ونيف  عامًا  �صبعين  مدى  على  الوطنية  المدر�صة  منجزات  ت�صجيل  فيه  يتم  الذي  التاريخي  ال�صياق  هذا  وفي 

البذل والعطاء في المجال التربوي والتعليمي، ل يغيب عن البال اأن هناك رجاًل اآخرين ممن اأ�صهموا بجهودهم الخيرة 

وخبراتهم التربوية والإدارية في تدعيم م�صيرة هذه الموؤ�ص�صة العريقة. فمنذ اأن اأن�صئت المدر�صة الجعفرية عام 1938 

وحتى الآن تعاقب على اإدارتها نخبة من الأكفاء والتربويين الف�صالء الذين اأدوا عملهم على الوجه الأكمل، وبكل اأمانة 

واإخال�س، وجد واقتدار.

اأواًل - نظار المدر�صة » المدراء الذين تعاقبوا عليها «
المختلفة،  الكويت والم�صادر  واإلى غيرهم من رجالت  الفترة،  ال�صن والوجهاء ممن عا�صروا تلك  اإلى كبار  وبالرجوع 

تبين اأنه ومنذ افتتاح هذه المدر�صة، فقد ت�صلم مقاليد اإدارتها كّل من الأ�صاتذة: 

اأوًل : الأ�ستاذ/محمد ح�سين العادلي

منذ  الجعفرية  المدر�صة  اإدارة  تولى  من  اأول  العادلي  الفا�صل/محمد ح�صين  المربي  يعد 

الدكتور  نجله  من  علمنا  ولكننا   - له  �صورة  اأية  على  نعثر  لم  ال�صديد  ولالأ�صف   - اإن�صائها  بدء 

محمد ح�صين العادلي - والذي زار المدر�صة الوطنية يوم 2006/4/10 م اأن والده قد توفي في 

عام 1978 م رحم اهلل الأ�صتاذ محمد ح�صين العادلي واأدخله ف�صيح جناته.

لم نتكمن من الح�صول 

على �صورة �صخ�صية 

للمربي الفا�صل الأ�صتاذ

محمد ح�صين العادلي
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ثـانـياً: جا�صم ا�صماعيل معرفي  )1909 - 1981(

ُجِعل  وقد  الجعفرية  للمدر�صة  الثاني  المدير  معرفي  اإ�صماعيل  ال�صيد/جا�صم  ويعد 

من بيت والده ال�صيد اإ�صماعيل محمد علي حيدر معرفي رحمه اهلل والذي يقع على البحر 

قرب ق�صر ال�صيف اأول مقر للمدر�صة الوطنية توفي رحمه اهلل عام 1981 م غفر اهلل له 

وا�صكنه ف�صيح الجنات.

ثالثــاً: ميرزا محمد ح�صن الجواهري )ال�صيرازي(

وقد ح�صلنا على هذه ال�صورة من �صورة جماعية.

رابعـاً: عبدالح�صين ال�صيد زاهد

وذلك في الفترة الممتدة من التاأ�صي�س وحتى عام 1945/1944 م .

نعثر  لم  ولكننا  اآنفاً،  ذكرناها  التي  الأربع  ال�صخ�صيات  �صير  نتناول  اأن  نّود  وكنا 

على اأثر اأو م�صدر يمكن الرجوع اإليه للكتابة عنهم.

الأ�صتاذ الجليل/ �صيد محمد ح�صن المو�صوي يعطي ح�صة في مادة 

التربية الإ�صالمية عام 1958 م في ملحق المدر�صة الجعفرية

ناظر المدر�صة �صيد محمد المو�صوي بين طالب المدر�صة

في طابور ال�صباح

خام�صاً- الأ�صتاذ الجليل الحاج/�صيد محمد ح�صن المو�صوي

ال�صرق عام  بمنطقة  الميدان  فريج  المو�صوي في  �صيد محمد ح�صن  الفا�صل  المربي  ولد 

1331هـ الموافق 1912هـ وقد ن�صاأ في ظل اأ�صرة محافظة، حيث تلقى تعليمه الأولي عن والده، 

تلقى  ثم  عمره،  من  الثامنة  في  وهو  الكريم  القراآن  فختم  جمعة  المال  تالميذ  اإلى  ان�صم  ثم 

مبادئ الح�صاب والمواد الأخرى من المال باقر.

لم نتكمن من الح�صول 

على �صورة �صخ�صية 

للمربي الفا�صل 

عبدالح�صين ال�صيد زاهد
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٭ د. عبدالمح�صن عبداهلل الخرافي: مربون من بلدي ط 1 ، الكويت، 1998 �س: 388

عكف على درا�صة كتب الفقه والأدب والتاريخ فاجتمع لديه في مكتبته من الكتب المتنوعة العدد الكبير. ورغم اأن 

والإدارية  والتعليمية  العلمية  قدراته  اأن  اإل  العملية،  حياته  في  ن�صاطاته  اأولى  كانت  للق�صاء  والكتابة  الب�صيطة  التجارة 

لفتت نظر القا�صي ال�صيد جواد القزويني، وكلفه بتدري�س مادة الدين لطلبة المدر�صة الوطنية. 

النحو  وعلم  الريا�صيات  ومادة  الإنكليزية  اللغة  درا�صة  الدرا�صية،  المواد  اإلى  اأ�صاف  اأن  التربوية  مجهوداته  ومن 

لالمتحانات  الجلو�س  واأرقام  الح�ص�س  و�صاعات  للمدر�صين  الح�ص�س  جداول  نظام  اأدخل  كما  والر�صم،  والعلوم 

والإختبارات ال�صهرية ون�صف ال�صنوية و�صهادة اآخر العام وحفل التخرج، كما اأولى اهتمامه بالتربية الريا�صية، وباإقامة 

.
٭

الرحالت الترفيهية الجماعية

الوطنية  للمدر�صة  مديرًا  اأ�صبح  ثم   )1944  -  1938( بين  ما  الفترة  في  معلمًا  الفا�صل  الرجل  هذا  عمل  لقد 

قلبية، وظل  باأزمة  اإ�صابته  ب�صبب  بالمدر�صة  العمل  71/8/31 حيث ترك  1945/44 وحتى  الدرا�صي  العام  الجعفرية منذ 

1995. لقد  13 يناير  1415 هـ الموافق  مالزمًا فرا�س المر�س حتى وافته المنية، ليلة الجمعة العا�صر من �صعبان عام 

رحل هذا الرجل اإلى جوار ربه، وترك لنا اآثارًا وا�صحة، وعالمات بارزة على م�صيرة هذه الموؤ�ص�صة التربوية، تلك الآثار 

الرجل  هذا  قاد  لقد  حقًا  يديه.  على  تتلمذ  من  وكل  واإداريين،  مدر�صين  من  معه  عمل  من  كل  يذكرها  يزال  ل  التي 

عام  اإن�صائها  منذ  لها  ناظر  خام�س  كان  وقد  واقتدار.  حكمة  بكل  التربوية  الموؤ�ص�صة  لهذه  التعليمية  الم�صيرة  الفا�صل 

ال�صرح  هذا  خدمة  في  ق�صاها  التي  المدة  لطول  وذلك  للمدر�صة،  ناظر  اأول  يعتبرونه  النا�س  معظم  كان  واإن   .1938

التعليمي. 

الأمور.  اإلى  ثاقبة  العطاء، ورجاًل ذا نظرة  �صعلة متوهجة من  وكان  والن�صاط،  للجّد  وكان خالل فترة عمله مثاًل 

اإلى  ذلك  بعد  يذهب  ثم  �صئونها،  لت�صريف  المدر�صة  في  الع�صر  قبيل  الباكر حتى  ال�صباح  من  يومه  يق�صي  كان  فقد 

البيت لينال ق�صطًا من الراحة في فترة الغداء، ثم يعود بعد الع�صر مبا�صرة اإلى المدر�صة ليمار�س عمله المعتاد.

الأ�صتاذ/ �صيد المو�صوي في زيارة لأحد الف�صول لمادة اللغة النجليزية 

ويبدو في ال�صورة مدر�س المادة الأ�صتاذ/ر�صيد محمود �صحادة.

ناظر المدر�صة �صيد محمد ح�صن المو�صوي ووكيل المدر�صة راغب عوده 

في جولة يتفقدان فيها م�صتوى الطالب في مادة اللغة العربية ويبدو 

المدر�س محمد ح�صن عوده عام 1970م
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وكانت له عالقات حميمة مع اأولياء اأمور الطالب، فقد كان يعرفهم جمعيًا معرفًة جيدة، وهم يلجاأون اإليه في حل م�صاكلهم، 

وكان لهم بمثابة الم�صلح الجتماعي. وكان رحمه اهلل يمتاز بثقافٍة عالية جّدًا، وبخا�صة في الفقه وال�صريعة والأمور الدينية.

وكان عند و�صعه لجدول الح�ص�س، ي�صع لنف�صه اأ�صوة بزمالئه ح�ص�صًا في مادة التربية الإ�صالمية، فكان يجمع 

- بهذا العمل- بين دور الناظر والمدر�س. لقد اأفنى هذا الرجل الفا�صل زهرة �صبابه في خدمة هذا ال�صرح التربوي 

ال�صامخ وعرفانًا من اأ�صحاب المدر�صة الكرام، بدوره الفعال في المجال التربوي اأن�صاأوا مدر�صة في الباك�صتان �صميت 

الذين  البناء  هذا  موؤ�ص�صو  بها  يقوم  التي  الجليلة  الأعمال  �صمن  من  وهذا  الخيرة.  لأعماله  وتقديرًا  احترامًا  با�صمه 

يتر�صمون خطى والدهم المرحوم / محمد رفيع ح�صين معرفي، ويتم�صكون بو�صيته رحمه اهلل.

التربوي  الرجل  هذا  به  قام  لما  العرفان  اآيات  اأ�صمى  الحالية  الوطنية  المدر�صة  اإدارة  ت�صجل  المقام،  هذا  وفي 

وقوة  والإدارة  التنظيم  ح�صن  من  عنه  ُعرف  ولما  عاليًا،  الوطنية  المدر�صة  مكانة  رفع  اأجل  من  جهود،  من  الفا�صل 

ال�صخ�صية الممزوجة بالتوا�صع والطيبة. لقد كان حقًا من خيرة الرجال الذين كر�صوا حياتهم في خدمة اأبناء وطنه، 

مما كان له الأثر العميق في نفو�صهم.

ومن ماآثره اأنه كان معروفًا بوطنيته وحبه لأهل الكويت، كما كان محبًا للخير وداعيًا للمحبة والألفة، ونابذًا للفرقة 

العطرة  الرجل  هذا  ذكرى  و�صتظل  الطيبة،  وال�صمعة  الخلق  ودماثة  ورع  من  به  يتمتع  كان  ما  اإلى  اإ�صافة  والتفكك. 

منقو�صة في قلوب محبيه من الأ�صدقاء والمعارف والطلبة. و�صيظل هوؤلء جميعًا يذكرونه بالخير ويترحمون على روحه 

الطاهرة، طيب اهلل ثراه واأ�صكنه ف�صيح جناته. 

وبمنا�صبة رحيل الأ�صتاذ الفا�صل / �صيد محمد ح�صن المو�صوي اإلى جوار ربه اأر�صل اأبناء المرحوم / محمد رفيع 

ح�صين معرفي تعزية حارة لأبناء واآل المرحوم هذا ن�صها : 

الأ�صتاذ/ �صيد المو�صوي يراقب ح�صة في التربية البدنية في فناء المدر�صة ويبدو

في ال�صورة المدر�س/ منذر حميد ملكاوي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

{يا�أيتها �لنف�س �لمطمئنة �إرجعي �إلى ربك ر��ضية مر�ضية فادخلي في عبادي و�أدخلي جنتي}

�صدق اهلل العلي العظيم 

ال�صادة الأفا�صل / اأبناء واآل المرحوم 

»�صيد محمد ح�صن المو�صوي طيب اهلل ثراه« 

حري بنا ونحن اأمام هذا الم�صاب الجلل اأن نعدد مناقب ل يح�صيها العدد لفقيد التربية والأجيال، لفقيد اأ�صرة تربت 

على هدي اآل البيت عليهم ال�صالم وربتنا عليه، لفقيد اأ�صرة ح�صبها فخرًا و�صرفًا انتماوؤها لبني ها�صم.

مظاهر  من  �صل�صلة  كلها  وحياته  المجد،  وغرة  ال�صرف  هامة  كانوا  رجال  من  فهو  وف�صله  بنف�صه  غني  والفقيد 

الأمور،  بمعالي  وهيام  الحق  ن�صرة  في  دائب  وعمل  المكاره،  على  و�صبر  ال�صدائد،  تزعزعه  ل  اإيمان  الحقة،  الرجولة 

�صالحة  قدوة  اأمام  فنحن  يديه.  على  تربوا  الذين  وتالمذته  اأبنائه  قلوب  في  خالد  اأنه  و�صوؤددًا  و�صرفًا  فخرًا  ويكفيه 

واأمثولة �صامقة في ميدان العلم والتربية، اأمام حبر عالمة، 

   اأنفق العمــــر نا�صـــكا يطلب الـعــــلـــم      بكـ�صـــــف عــــــن اأ�صــــــــــله وانتــقـــــــــاد 

فالفقيد مرٍب فا�صل و�صاحب عقل راجح ومجتهد وباحث في اأ�صول العلم، ومثل اأعلى لمربي الأجيال والن�سء على 

ال�صدق والف�صيلة والأمانة وال�صتقامة، ومثل اأعلى في الورع والزهد والتقوى والطهارة.

يترجم عن خلود �صاحبه  الذي  الموت  والأعالم، وهو  الم�صاهير  الذي يخلد ذكرى  الموت  المعلم هو  اأيها  فموتك 

بما ترك من ماآثر �صالحات وجوامع للكلم من حكم بليغة وبيان موؤثر واأ�صالة تربوية لم تك�صف الأيام منها اإل عن �صيف 

�صقيل وراأي اأ�صيل وحكمة بالغة.

وفكرك  الكبير  بقلبك  �صكيمتك،  وقوة  باأ�صالتك  وعملك  وباأفكارك  و�صمائلك،  باأعمالك  حي  الفقيد  اأيها  فاأنت 

الواعي وعقلك الرا�صخ وعطائك الفيا�س، رحمك اهلل واأ�صكنك ف�صيح جناته.

اأيها ال�صادة الأفا�صل / اأبناء واآل المرحوم الكرام 

اإن�صاء مدر�صة في �صمال الباك�صتان وت�صميتها  واإنه وتقديرًا وتكريمًا منا لخدمات ذلك الإن�صان الجليلة فقد تقرر 

با�صمه رحمه اهلل.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�أبناء �لمرحوم /�لحاج محمد رفيع ح�ضين معرفي

والنهى الــفــ�ــصــائــل  اأهــــل  اإلــــى  ــكــن  ول

بحبهم الــذيــن  الــبــيــ�ــس  الــنــفــر  اإلــــى 

فاإننـي  ــبــي  ــن ال رهـــــــط  هــا�ــصــم  ــنــي  ب

يطلب والـــخـــيـــر  حـــــواء  بــنــي  وخـــيـــر 

ــمــا نــالــنــي اأتــقـــــرب ــه فــي ـــ ـــ ــل ـــــى ال اإل

واأغ�صب مــــرارا  اأر�ـــصـــى  ولــهــم  بــهــم 
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وجه  الطيبة،  لجهوده  وتخليدًا  العطرة  لذكراه  واإحياًء  المو�صوي  ح�صن  محمد  الفا�صل/�صيد  لالأ�صتاذ  وتقديرًا 

عن  كتاب  تاأليف  عاتقها  على  اأخذت  التي  اللجنة  اأع�صاء  فيه  ي�صكر  كتابًا  معرفي  ح�صين  رفيع  محمد  ال�صيد/عبدالإله 

المرحوم الحاج / �صيد محمد المو�صوي، هذا ن�صه :

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

واأف�صل ال�صالة واأتم الت�صليم على �صيدنا محمد الأمين وعلى اآله الطيبين الطاهرين،،،

الأخ الفا�صل / �صيد اأ�صد �صيد محمد ح�صن المو�صوي  المحترم 

الأخوة الأفا�صل / اأع�صاء اللجنة التي اأخذت على عاتقها تاأليف كتاب عن المرحوم الحاج / �صيد محمد ح�صن 

المو�سوي 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فاإننا اإذ نبارك لكم هذه الخطوة الرائعة والمبادرة الكريمة لتخليد ذكرى معلم الأجيال / الحاج �صيد محمد 

ح�صن المو�صوي رحمه اهلل لنرجو اأن تقبلوا م�صاهمتنا المتوا�صعة لإحياء هذه الذكرى الغالية علينا جميعا، حيث 

ونذر  الكثير  قدم  لمن  ووفاًء  بالجميل  منا  وذلك عرفاناً  الخا�صة،  نفقتنا  الكتاب على  تكون طباعة هذا  اأن  نرغب 

منا له لن نفيه حقه ولن  اأبنائنا واأبناء الم�صلمين جميعاً، فكان خير معلم لهذه الأجيال، فمهما قدَّ نف�صه لخدمة 

نرد له اإل الي�صير مما قدم.

وفقكم اهلل لما يحب وير�صى، و�صدد خطاكم.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبد �لإله محمد رفيع ح�ضين معرفي

70/69 يوؤرخ فيه  وكان المرحوم �صيد محمد ح�صن المو�صوي قد كتب مقاًل ن�صر في دليل المدار�س الخا�صة لعام 

للمدر�صة الوطنية، ويتتبع تطور التعليم في دولة الكويت. هذا ن�صه:

�لمدر�ضة �لوطنية �لجعفرية ت�ضكل حقبة هامة في تاريخ �لتعليم في �لكويت

بقلم الأ�صتاذ / �صيد محمد ح�صن المو�صــوي

{قل هل ي�ضتوي �لذين يعلمون و�لذين ل يعلمون} هذا الت�صاوؤل بقول اهلل تبارك وتعالى يدلنا دللة قاطعة 

على رفعة �صاأن العلم والعلماء عند الخالق جلت قدرته، فالعلم في ع�صرنا الحا�صر وفي كل الع�صور هو ركيزة الحياة 

وع�صبها الأول الذي بدونه ل ي�صتقيم لها اأمر ول حال.

ما اأغنى ديننا الإ�صالمي الحنيف بما يحثنا على العلم من اآيات كريمة واأحاديث نبوية �صريفة. من هذا المنطلق 
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بداأت فكرة تاأ�صي�س المدر�صة الوطنية الجعفرية. قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم : ) الموؤمن للموؤمن كالبنيان 

المر�صو�س ( وعلى هذا الأ�صا�س ارتكزت هذه الفكرة، حين اتفق بع�س المخل�صين من اأبناء هذا ال�صعب على تاأ�صي�س 

النبيلة، ول غرابة في  الفكرة  اأخيه في �صبيل تنفيذ هذه  اأزر  اإ�صالمية علمية تربوية وقام كل منهم ي�صد  مدر�صة دينية 

ذلك، فاإنه من دواعي الفخر اأن التعاون طبيعة متاأ�صلة في نفو�س اأبناء بلدنا، ول �صك اأنهم فطروا عليها.

وقد نالت الفكرة ترحيب الجميع وا�صتح�صانهم وعلى راأ�صهم المغفور له �صمو الأمير الراحل ال�صيخ اأحمد الجابر 

ال�صباح تغمده اهلل برحمته الوا�صعة واأ�صكنه ف�صيح جناته، فقد نالت الفكرة من �صموه كل ترحيب وت�صجيع. وقد كانت 

فكرة التاأ�صي�س هذه نابعة من اإيمان اأولئك الموؤ�ص�صين العميق بحاجة بلدهم لمثل هذا الم�صروع في مثل ذلك الوقت.

وفي الثامن ع�صر من ذي الحجة عام �صبعة وخم�صين وثالثمائة بعد الألف هجرية. وفي حفل بهيج ح�صره �صعادة 

الجابر  اأحمد  ال�صيخ  البالد  اأمير  له  المغفور  �صمو  عن  نيابة  الحالي  التجارة  وزير  ال�صباح  الجابر  اهلل  عبد  ال�صيخ 

لتطوير  ومنارة  اأكبادنا،  وفلذات  اأبنائنا  من  والمعرفة  العلم  لطالب  موئال  لتكون  المدر�صة  هذه  افتتاح  تم  ال�صباح 

النه�صة العلمية في بلدنا العزيز من الم�صتوى البدائي اإلى الم�صتوى الالئق الذي نراه عليه اليوم، فكانت خير بذرة في 

المباركية  )المدر�صة  �صقيقتيها  مع  فكانت  حبة،  مائة  �صنبلة  كل  في  �صنابل  �صبع  اأنبتت  حبة  كمثل  مثلها  طيبة  اأر�س 

والمدر�صة الأحمدية( نواة نه�صتنا العلمية، واأخذت هذه النواة تكبر اإلى اأن �صقت طريقها اإلى عالم التقدم والزدهار، 

وبداأت بوادر الخير يعبق اأريجها في اأرجاء هذا الوطن حتى مالأته بعطرها وخيرها.

نت ناظرا لها عام ثالثة و�صتين وثالثمائة  وقد كان لي �صرف العتزاز اأن واكبت هذه المدر�صة منذ تاأ�صي�صها وُعيِّ

اإلى  ال�صوف  خيوط  ببع�س  ليذهب  المدر�صين  اأحد  فيه  كلَّفت  الذي  اليوم  ذلك  اأن�صى  ل  اأْن�س  وان  هجرية،  الألف  بعد 

منطقة القبلة حيث كان ي�صكن هناك جماعة من البدو ليعطيهم موا�صفات ن�صج �صبكة للكرة الطائرة وخال�صة القول : 

كانت  واإن  �صناعة محلية  اإليه  نحتاج  ما  ن�صنع  كنا  فقد  اليوم  نراها  التي  الحديثة  الو�صائل  توفر  بالرغم من عدم  اأنه 

تنق�صها الجودة اأحيانا اإل اأنها تفي بالغر�س المطلوب. وقد كان التعاون وثيقا جدا بين هذه المدار�س القديمة فكثيرا 

ال�صعادة  الوقت هو �صاحب  في ذلك  ناظرها  كان  التي  الأحمدية  المدر�صة  وبين  بيننا  الودية  المباريات  تقام  كانت  ما 

ال�صيد �صالح عبد الملك وزير التربية الحالي، وكانت تقام هذه المباريات تحت اإ�صراف مدر�س التربية البدنية الأ�صتاذ 

دعيج عون، العقيد في منطقة ال�صالحية حاليا.

وبما اأن مجال التعليم لم يكن منظما ومن�صقا كما هو عليه الآن، فقد كنت م�صطرا لأن اأقوم بنف�صي بو�صع جميع 

اأن توؤدي ر�صالتها باأمانة واإخال�س  مناهج التعليم في المدر�صة ولجميع ال�صفوف. بهذا الت�صميم ا�صتطاعت المدر�صة 

واأن تخط �صطورا م�صرفة في تاريخ الحركة التعليمية في بلدنا العزيز.

ل�صيا�صة  فالمتتبع  اهلل،  بعون  اإليه  و�صلنا  والأحداث  التجارب  ومن  الزمن  فعل  من  قوته  ي�صتمد  الذي  التطور  واإن 

الكويت التعليمية يالحظ بكل فخر واعتزاز اأن الوثبات الرائعة التي وثبتها دولتنا الفتية لتكاد تكون فريدة من نوعها، 

البالد  جنبات  تمالأ  النموذجية  المدار�س  ترى  اأ�صبحت  حتى  فيها  التعليم  تاريخ  على  �صنة  خم�صون  تم�صي  تكد  فلم 

التعليم  اإلى  تعدتها  بل  ال�صناعة  وكلية  المعلمين  معاهد  اإلى  بالإ�صافة  ال�صقيقة،  الخليج  اإمارات  جميع  اإلى  وتتعداها 

العالي الجامعي الذي اأ�صبح مفخرة الكويت. ولما كان اإيماننا ل يتزعزع بف�صل العلم والمعرفة وتاأثيرهما الوا�صح في 

جميع نواحي الحياة الإن�صانية، علينا اأن نبقى �صائرين بعون اهلل في هذا الطريق الخير حتى ن�صتطيع الو�صول بمجتمعنا 

في  ال�صتمرار  وبوجوب  القد�صية  الر�صالة  بهذه  العميق  بالإيمان  اإل  لنا  يتاأتى  ل  الأمر  وهذا  الم�صتويات،  اأرقى  اإلى 
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يحبه  لما  ثابتة  بخطى  ال�صير  على  والمقدرة  العزم  يلهمنا  اأن  مخل�صين  اهلل  نرجو  فاإننا  ولهذا  وتجديدها،  تطويرها 

وير�صاه، ولنا من دعم �صاحب ال�صمو اأميرنا المفدى ووالدنا العطوف الذي ن�صاأل اهلل اأن يحفظه ويرعاه رائدا لنه�صتنا 

وم�صعال للعلم ي�صت�صيء به كل اأبناء �صعبه الوفي، ومن دعم ح�صرة �صاحب ال�صمو ولي العهد المعظم خير م�صجع.

واهلل ولي التوفيق.

في   - المظفر  اإبراهيم  الأ�صتاذ  وهو   - محبيه  اأحد  قاله  ما  ننقل  اأن  العطرة  ال�صيرة  هذه  نكتب  ونحن  يفوتنا  ول 

اأبيات وجهها له بمنا�صبة عيد الفطر العام 1386هـ الموافق 1967/1/10.

َهَمال اإْن  والآفــــــاَق  الأر�ـــــسَ  ــُق  ــِب ــّط ُي

ُم�ْصَتِعال! الــَمــْجــِد  ــْرِد  ــُب ب َتــَجــّلــى  ــَمــْن  ِل

ــال ــَم ــوؤَت ـــزُن ُم ـــُح ــٍب اأ�ــصــيــر ال ِلـــُكـــِل قــل

الَع�َصال نى  الدُّ َت�صقي  لكي  عيٍد  ُكِل  في 

خطابي  تاأبيني  حفل  اأقيم  ثراه،  اهلل  طيب  المو�صوي  ح�صن  محمد  �صيد  الحاج  الفا�صل  المربي  لذكرى  وتمجيدًا 

10 يناير عام 1996، في ح�صينية معرفي بالميدان. وقد  ال�صنوية الأولى لرحيله، وذلك يوم الأربعاء  بمنا�صبة الذكرى 

�صارك في برنامج هذا الحتفال التاأبيني عدد من ال�صادة الأفا�صل وهم: م. فا�صل خلف، د. عبا�س علي خان، اأ. مناف 

عبداهلل  الحاج  والقارئ  ميرزا  جميل  اأ.  الحفل  وعريف  المرحوم(،  )نجل  المو�صوي  اأ�صد  �صيد  اأ.  بهبهاني،  اإ�صماعيل 

خاجه.

�صاد�صاً - عبدالواحد اأحمد العطار:

الب�صرة، وكان لديه خبرة طويلة  العراق. وهو من مدينة  جاء به المرحوم الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي من 

ناظرًا  وُعيِّن   ،1972/1971 الدرا�صي  العام  بداية  في  الأولى  للمرة  الكويت  اإلى  ر  َح�صَ وقد  ببلده.  التعليم  مجال  في 

فيهم  بمن  المدر�صة  في  العاملين  جميع  ُن  ُيَعيِّ الذي  هو  الوقت  ذلك  في  التعليمية  الموؤ�ص�صة  �صاحب  وكان  للمدر�صة. 

الناظر �صريطة الح�صول على موافقة وزارة التربية. )مراقبة التعليم الخا�س(

َعَبُق ــُه  ــُق ــْل ُخ ـــْن  َم ــا  ي عــيــَدَك  بــاركــُت 

ُبِعَثت اإْن   - ــرُّ  ــُغ ال الــتــهــنــئــاُت  واإَنـــّمـــا 

واِهَبًة والأخــــالَق  الــلُّــْطــَف  حــوى  َلــِمــْن 

ـــًة ـــِرَم ـــك ـــًا وَت ـــام ـــع ـــــــَك اإن ــــاَك َربُّ ــــق اأب



121

المدر�صة  ووكيل  العطار  اأحمد  عبدالواحد  المدر�صة  وناظر  معرفي  ح�صين  رفيع  محمد  المدر�صة  �صاحب 

الأ�صتاذ/راغب عوده في حفل توزيع جوائز عيد العلم في العام الدرا�صي 1976/75.

كان العطار رجاًل دمث الأخالق، طيب ال�صيرة، لّين العريكة، رقيق ال�صعور، �صديد الحدب على جميع من ُهْم معه 

الموا�صيع  �صتى  به  ويتناول  المختلفة،  المنا�صبات  في  ينظمه  للقري�س،  ا  محبًّ ذلك  اإلى  وكان  وعاملين.  طالب  من 

والأغرا�س.

بالكويت،  فيها  ي�صيد  ق�صيدة  كتب  وتقّدم،  تغّير  من  عليها  طراأ  ما  وراأى  الكويت،  في  المقام  به  ا�صتقر  اأن  وبعد 

وبجهود اأبنائها في �صبيل العلم والمعرفة، وبما بذلوه من اأجل  رفعة وطنهم وازدهاره. قال فيها:

ونظرًا للعالقة الحميمة التي كانت تربطه بالمرحوم الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي،  وتقديرًا لما للمرحوم من 

وح�صن  كرمه،  من  العطار  َنَهَل  لرجل  ووفاًء  الوطنية،  المدر�صة  في  العلم  ت  َتَلقَّ اأجيال  وعلى  التعليم،  على  بي�صاء  اأياٍد 

�صنيعه - قال هذه الق�صيدة العامرة يرثي فيها الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي، ويذكر مناقبه، ورفيع اأخالقه، ويعّبر 

له من حزٍن عميق لوفاته: فيها عّما اأ�صاب عارفي َف�صْ

وهكذا الــثــمــيــُن  ــُز  ــكــن ال ـــــــِرَج  ْخ
ُ
اأ قـــد 

ــــَرت ــــيَّ ــــَغ ـــت �ـــصـــاحـــاتـــهـــم َوت ل ـــدَّ ـــَب ـــت ف

معالمًا الــكــويــت  ــي  ف ن�صهد  والـــيـــوَم 

ــًا ــب ــقِّ ــن ـــًا وم ـــث ـــاِح ُب ب
َ
ـــــــــــْداأ ــــلُّ َي ــــك وال

ــْغــل �ــصــاغــٍل عـــن كــــلِّ ما َوُهــــــُم ِبــ�ــصُ

�صما فــــقـــــد  ــت  كــوي يـــا  درُّك  هلل 

مفـــاخرًا َحـــــَوْيـــــِت  اإْذ  درُّك  هلل 

هب الذَّ الأعا�صير  اأر�ــسِ  في  �صاَل  قد 

والّطُنْب والــمــ�ــصــارب  المعالم  تلك 

َذَهـــب مــجــٍد  عــلــى  �صمقت  وحــ�ــصــارة 

الكتْب مـــن  ــجــلُّ  ي مـــا  يــحــمــل  والـــكـــل 

ـــْب َوَج بــمــا  ــَتــهــيــَن  َيــ�ــصْ اأِن  �ــصــاأنــه  مــن 

َكَتْب ومـــن  ـــــُب  والأدي الــمــكــافــُح  فــيــِك 

�َصب النَّ وذى  للغريب  مــنــارًا  �ــصــارت 
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ـــكـــن لــــم اأَنـــــــْم« ــي ول ــل ــي »لـــــم َيــــطــــْل ل

�صاحب فــــي  ـــحـــبـــًة  �ـــصُ ــــْفــــنــــا  اأِل قــــد 

لـــْلـــُهـــَدى مـــــنـــــارًا  �ــــصــــاد  ــــن  م ذاك 

ـــــا فــــكــــرًة ـــــن ـــــي فــــــــــــاإذا اأبــــــــــــدى اإل

واهــــتــــمــــامــــا كــــــان يـــــّبـــــدي خــــارقــــًا

ــــا ُمـــــْكـــــَتـــــِمـــــاًل ــــم هــــــو اإنـــــ�ـــــصـــــان ن

ـــدًا ـــم ـــت ـــع ـــــــــــــدًا م كــــــــان فــــيــــنــــا واح

�ـــصـــائـــب �ــــصــــديــــد  راأي  ذا  كـــــــان 

ـــــْحـــــِبـــــِه اأْفـــــــئـــــــَدة ولــــــــه فــــــي �ـــــصَ

ـــت حــــــزنــــــًا وذابـــــــــــت مـــهـــجـــًا ـــك ـــب ف

ُتقى هـــــاَم  َكـــــْم  الــــــذوق  ـــرفـــي«  »مـــع

قـــــــد نـــــقـــــا جـــــــوهـــــــره مـــنـــ�ـــصـــقـــاًل

�ـــصـــاكـــنـــًا  
٭

»رفـــــيـــــعـــــًا« اهلل  رحــــــم 

ــــنــــًا ــــــــــالًء َحــــ�ــــصَ ـــــــى ب ـــــــل فــــلــــقــــد اأْب

ـــــْت ـــــَي ـــــِق ـــــد مــــــا َب ــــــك ذكــــــــر خـــــال ل

ْزء اأَلـــــم ـــْيـــُت مــــن الـــــــــرُّ حـــيـــن َقـــا�ـــصَ

الأ�صـــــــــم اأخـــــالق  فـيــــــه  واأِلـْفـــنـــــــا 

ـــــم ـــــــــورًا َوَعـــــَل ـــــَهـــــْدي ن ومـــ�ـــصـــى لـــــِل

ظـــــهـــــرت اآثـــــــارهـــــــا فـــيـــمـــا َعـــــــَزم

ـــــــــدى َنــــ�ــــصــــاطــــًا وِهـــــّمـــــْم ــــكــــم اأب ول

ـــــــَعـــــــْم وِن جـــــــاهـــــــًا  اهلل  وحـــــــبـــــــاه 

ـــْم ـــَه ـــتَّ ــــسٍ ُم ــــوا� ــي ل ــغ ــ�ــص لــــم يــــُكــــْن ُي

ـــَنـــم الـــ�ـــصّ ــــعــــّبــــاد  ِل يـــحـــكـــي  ل  فـــهـــو 

َمــــم ــى الــــذِّ ــن ــــْت فــــي حــــّبــــِه مــع ــــرف َع

نـــعـــيـــه والــــنــــعــــي عم حـــيـــن وافــــــــى 

ـــغـــي  قــدم ــــٌن مـــا حــــطَّ فـــي الـــَب مــــوؤِم

وزكـــــــــا اأ�ـــــــصـــــــاًل واأهـــــــــــــاًل ورحــــــم

جـــنـــة الـــُخـــلـــد مـــحـــاطـــًا بـــالـــَخـــَدم

ــــــــْم ــــــــّق واأت حــــيــــن اأعـــــطـــــى كـــــــّل َح

ــــالأمــــم هــــــــذه الـــــدنـــــيـــــا مـــــــقـــــــّرًا ل

يلقي  العطار  الواحد  /عبد  ال�صيد  المدر�صة  ناظر 

محمد  الحاج  المرحوم  وفاة  ذكرى  في  تاأبينية  ق�صيدة 

رفيع ح�صين معرفي

٭ الحاج محمد رفيع معرفي
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كرة  دوري  في  الجعفرية  الوطنية  المدر�صة  فريق  فاز  حينما  الجيا�صة  �صاعريته  الحَدث  واأثار  الفرح،  غمره  وقد 

القدم للمدار�س الخا�صة. وكانت تلك منا�صبة �صارة، حّيا فيها الناظر المربي عبدالواحد العطار طلبة المدر�صة وهناأهم 

اإلى ما يلقاه الطلبة من كريم الرعاية على  بالفوز، وامتدح في مدر�صيهم الإخال�س والتفاني، ويقظة ال�صمير. والتفت 

يد �صاحب المدر�صة وما كان لذلك من اأثر في رفع م�صتواهم العلمي والريا�صي.

الجعفرية  الوطنية  المدر�صة  بمنا�صبة فوز  �صعرية  يلقي ق�صيدة  العطار  الواحد  ال�صيد /عبد  المدر�صة  ناظر 

في دوري كرة القدم للمدار�س الخا�صة عام 1973

وقد جاءت الق�صيدة على النحو التالي:

هـــــــــــذي الــــــقــــــلــــــوب الــــــطــــــاهــــــرة

ـــــــا ـــــــه ـــــــران ــــــى اأق ــــــل فـــــ�ـــــصـــــمـــــت ع

نجمان  »
٭

و»عـــلـــيـــهـــا  
٭

ــا« ــه ــم ــرحــي »ف

ـــــــــطـــــــــالن مــــــــــــــال �ـــــــصـــــــك فــــي ب

ــــــــــــــي اأهـــــــــنـــــــــئ »اأحــــــــــــمــــــــــــدًا« اإن

ـــــوا  ـــــاأل فـــــا�ـــــص ـــــم  ـــــت ـــــاأل �ـــــص واإذا 

٭
الـــمـــظـــفـــر ذاك  ــــوا  ــــاأل فــــا�ــــص اأو 

ــــاًل ــــائ « يــــــهــــــرع �ــــص
٭

ـــــــا�ـــــــس »عـــــــب

ــط ــص ــ� ــب ي ـــــــاء  ج قــــــد  بــــمــــن  اأودى 

 هـــــــذا جـــاهـــز
٭

وكـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــت بــــــــ�ــــــــصــــــــاق عــــــــامــــــــرة ــــــب ــــــع ل

ـــــــــرة ـــــــــدائ ــــــــــــوق ال ـــــــل ف ـــــــرك ـــــــال ب

حـــــولـــــهـــــمـــــا نــــــــجــــــــوم ظــــــاهــــــرة

ــــــــــــب دائــــــــــــــــرة ــــــــــــول هــــــــــــــــذي ول

ــــــــــــــادرة ـــــــــرجـــــــــل ق َيـــــــــــــْعـــــــــــــدو ب

ــــــــــــره « عــــــمــــــن داف
٭

ــــــــــــار »جــــــــــــب

ــــــرة ــــــاف ــــــ�ــــــص ــــــــف فــــــــــــــــاز ب ــــــــي ك

وبـــــــ�ـــــــصـــــــربـــــــة هـــــــــــي فـــــــاقـــــــرة

اأمـــــــــــــــــــــره فـــــــــــي الــــــقــــــا�ــــــصــــــرة

يــــــــــرنــــــــــو بـــــــعـــــــيـــــــن بـــــــا�ـــــــصـــــــرة

٭ اأ�ضماء اع�ضاء فريق كرة القدم



124

٭ محمد رفيع ح�ضين معرفي )�ضاحب المدر�ضة(

ــــــــــام تـــــــظـــــــاهـــــــره ــــــــن �ــــــــــص حــــــــي

قــــــــاهــــــــرة هــــــــــــي  واإرادة 

ــــرة ــــحــــا�ــــص ــــد ال ــــص ــــــــاح حــــ� فــــــــارت

ـــــــــي عــــــابــــــرة ـــــــــس بــــــنــــــظــــــرة ه �

ــــــــــــي قــــــــاطــــــــرة ــــــهــــــا ف ــــــمــــــت �ــــــص

ـــــــــنـــــــــادرة ـــــا ال ـــــه ـــــي ــــــــــــــــــــت ف وراأي

ـــــــــوجـــــــــوه الـــــنـــــا�ـــــصـــــرة هــــــــــذي ال

ـــــــجـــــــهـــــــود بـــــ�ـــــصـــــاكـــــرة بــــــــــــذل ال

والـــــــــــــــــــــروح فـــــيـــــهـــــم عــــــاطــــــرة

بــــــالــــــمــــــقــــــا�ــــــصــــــد �ــــــصــــــاعــــــرة

قــــــــــد �ـــــــصـــــــد فـــــــــــــيَّ الآ�ــــــــــصــــــــــرة

مـــــــــــن اأهــــــــــــــــــــــاب مــــــ�ــــــصــــــاعــــــره

و�ـــــــصـــــــمـــــــيـــــــره هــــــــــو نــــــا�ــــــصــــــره

ـــــــعـــــــبـــــــاقـــــــرة ـــــــــًا ب ـــــــــاهـــــــــ�ـــــــــص ن

�ـــــــــصـــــــــامـــــــــخـــــــــًا بـــــــجـــــــعـــــــافـــــــرة

ـــــــم يــــــــــــاأل جـــــهـــــدًا ــــا ل ــــقــــن فــــفــــري

ـــــة  ـــــب ـــــوث لــــــــعــــــــب الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع ب

ـــــرهـــــم ـــــ�ـــــص حــــــــتــــــــى تـــــــبـــــــيـــــــن ن

ووقــــــــــفــــــــــت اأنــــــــــظــــــــــر لــــــلــــــكــــــوؤو

لــــــكــــــنــــــنــــــي مـــــــــــن بـــــــعـــــــد هـــــــذا 

ــــــــرحــــــــا بــــهــــا فـــــ�ـــــصـــــمـــــمـــــتـــــهـــــا ف

حـــبـــا اإذ  ربــــــــــــي  ـــــــرت  ـــــــك ـــــــص و�

لـــمـــن اأ�ــــــصــــــعــــــى  اأن  وهـــــمـــــمـــــت 

ـــم ـــه ـــب ــــــهــــــم هـــــــــي طـــي ــــــص ــــــفــــــا� اأن

ـــــــر اأبــــــــــــــاة ـــــــف ـــــــي ن ـــــــف ـــــــــــــــــي ل اإن

ـــهـــم  ـــل ـــع ـــف ـــــــــــت الــــــنــــــفــــــو�ــــــس ف زك

فــيــهــم �ــــصــــمــــت  اإذ  اأحــــبــــبــــتــــهــــم 

ــــهــــجــــه ــــن ومــــــــ�ــــــــصــــــــى يــــــــخــــــــط ل

ــة ــطــول ــب  يـــرعـــى ال
٭

ــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ومــحــمـــ

ــمــالعــب ـــرعـــى ال  ي
٭

ــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ومــحــمـــ

الجوائز  توزيع  حفل  بمنا�صبة  الختام  كلمة  يلقي  العطار  ال�صيد/عبدالواحد  المدر�صة  ناظر 

بمنا�صبة عيد العلم عام 1973 ويبدو في ال�صورة المرحوم المدر�س محمد حمدان الرنتي�صي
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�صابعاً - الأ�صتاذ �صالح الدين اإبراهيم القدومي

من 77/9/24 �إلى 78/8/31

ُيَعد اأول ناظر معّين من قبل وزارة التربية عندما بداأ اإ�صرافها الفعلي على المدار�س العربية 

الأهلية.

الخا�صة،  العربية  للمدار�س  نظار  تعيين  في  يتمثل  زال  وما  التربية  وزارة  اإ�صراف  وكان 

يتقا�صون رواتبهم من الدولة، ومهمتهم هي ال�صراف على تنفيذ قرارات وزارة التربية.

الّنجاح  اإلى مدر�صة  الوطنية حتى نقل  المدر�صة  القدومي يم�صي عامًا درا�صياًّ في  الدين  الأ�صتاذ �صالح  ولم يكد 

الأهلية. وفي اأثناء عمله اأ�صيب بمر�ٍس ع�صال اأْودى بحياته.

وبعد  بالإيجابية  تت�صم  والطلبة  بالعاملين  عالقاته  وكانت  بعمله،  حفياًّ  المع�صر،  ح�صن  الخلق،  كريم  الرجل  كان 

النظر، هذا اإلى جانب حر�صه على تقدم الم�صتوى العلمي والتح�صيلي لطلبة المدر�صة.

ناظر المدر�صة ال�صيد/�صالح الدين اإبرهيم القدومي في حديث مع رئي�س 

ق�صم الن�صاط المدر�صي الأ�صتاذ/محمد عبدالحميد ال�صقر

عبدالحميد  ال�صيد/محمد  مع  �صورة  في  القدومي  الدين  الأ�صتاذ/�صالح 

ال�صقر بمنا�صبة فوز المدر�صة في اإحدى المباريات الريا�صية

ثامناً - الأ�صتاذ/اإبراهيم ح�صن علي القطان

من 78/9/15 �إلى 88/8/31

للمرحلة  ناظرًا  اإليها  عاد  ثم  الزمن،  من  عقدًا  الوطنية  المدر�صة  نظارة  تقّلد  البدء  في 

الأ�صتاذ  فيها  كان  التي  الفترة  في  اأي   96/8/31 اإلى   95/9/1 من  وذلك  فح�صب.  الإبتدائية 

عبداللطيف جعفر حبيب ناظرًا للمرحلتين المتو�صطة والثانوية.

عمل بهمة وجد لرفع م�صتوى الأداء التربوي في المدر�صة، وكان دائم المتابعة للعمل، حري�صًا 

على ت�صجيع الطلبة في كافة المجالت وكان كذلك حري�صًا على عمق العالقات التربوية والإن�صانية بينُه وبْين المدر�صين 

والعاملين في المدر�صة ب�صفة عامة.
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ناظر المدر�صة ال�صيد/ اإبراهيم ح�صن القطان في لقطة تذكارية وهو 

يوزع الهدايا في اإحدى المنا�صبات على طلبة المدر�صة عام 1980

ناظر المدر�صة ال�صيد / اإبراهيم ح�صن القطان في �صورة تذكارية مع اأحد 

الف�صول في المدر�صة الوطنية في العام الدرا�صي 1996/95

ناظر المدر�صة ال�صيد/ اإبراهيم ح�صن القطان في �صورة تذكارية مع ال�صيد/ اإبراهيم د�صتي مراقب 

المعاهد الأهلية وموجه التربية البدنية الأ�صتاذ/عبداهلل خ�صير
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تا�صعاً - الأ�صتاذ/يو�صف علي اإبراهيم المناعي

من 88/8/27 �إلى 90/8/2

انتقلت  اإدارته  من  الثاني  العام  منت�صف  وفي  �صنتين،  مدة  للمدر�صة  ناظرًا  عمل 

المدر�صة اإلى مبناها الجديد في حولي. وكان ذلك في فبراير عام 1990 .

 1990 عام  اأغ�صط�س  من  الثاني  في  وتحديدًا  العام،  ذلك  في  الكويت  تعر�صت  وقد 

كان   ... الحياة  مظاهر  كل  وعلى  التعليم  على  وباًل  كان  الذي  الغا�صم،  العراقي  للعدوان 

ر في  يو�صف المناعي �صخ�صيًة حري�صة على القيام بالواجب، الإلتزام بالدوام المدر�صي. وكان ل يت�صاهل مَع مْن يق�صِّ

ط في واجباته، بل كان يهتم بالعمل الجاد، وبالإمكانات والو�صائل التي توؤدي اإلى النجاح فيه. عمله اأو يفرِّ

عا�صراً - الأ�صتاذ/عبداللطيف جعفر حبيب

من 91/8/3 �إلى 96/8/31

رعى الأ�صتاذ عبداللطيف حبيب العملية التعليمية كاأول ناظر بعد التحرير في المدر�صة 

�س لها ثقافته وخبرته في المجال التربوي، لتوؤتي اأكلها طّيبًا باإذن اهلل. بهمة واقتدار، وكرَّ

اأوتي  وبما  واأولياءالأمور،  والطلبة،  المدر�صين  اإن�صانية مع  له من عالقات  بما  وا�صتطاع 

التقدير  تثير  بكفاءة  التربوية  الموؤ�ص�صة  هذه  يدير  اأن  للعمل  خال�س  وحب  حزم،  من 

والإعجاب. يوجهه في ذلك �صمير حّي، واأخالق كريمة، وطباع �صمحة. وكان الجميع عنده في المعاملة �صواء، والأثير 

الأ�صتاذ  اإن  والثقافي.  العلمي  م�صتواهم  نمّو  على  وعمل  طلبته،  رعاية  في  وتفانى  حقه  العمل  اأعطى  من  هو  َلَدْيِه 

العمل، هذا ف�صاًل عما اجتمع  وال�صدق في  القول  بال�صراحة في  تتميز  عبداللطيف حبيب مرّب فا�صل، ذو �صخ�صية 

للرجل من وقار ورزانة وخفة ظلٍّ في اآن واحد.

ناظر المدر�صة ال�صيد/يو�صف علي المناعي وهو يوزع الهدايا

على الطلبة المتفوقين في عيد العلم

ناظر المدر�صة ال�صيد/يو�صف علي المناعي وهو يوزع الهدايا على طلبة 

المدر�صة بمنا�صبة عيد العلم بح�صور وكيل الوزارة الم�صاعد

الدكتور يعقوب ال�صراح
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ناظر المدر�صة ال�صيد/عبد اللطيف جعفر حبيب في �صورة تذكارية 

تجمعه بال�صيد/عبد اهلل �صم�س الدين مدير ال�صئون التعليمية باإدارة 

التعليم الخا�س في اإحدى المنا�صبات الريا�صية وبع�س الموجهين

حادي ع�صر - الأ�صتاذ/ علي �صقر العدواني

من 96/9/1 �إلى 99/2/6

يو�صف  يعقوب  الأ�صتاذ  فيها  كان  التي  الفترة  في  البتدائية  للمرحلة  ناظرًا  عّين 

عبدالر�صا ناظرًا للمرحلتين المتو�صطة والثانوية.

والطالب  المدر�صين  مع  تعامله  في  تربوياًّ  ال�صجايا،  محمود  ال�صمائل،  كريم  كان 

واأولياء الأمور.

ترك نظارة المدر�صة الوطنية بعد اأن �صدر قرار بتعيينه وكياًل م�صاعدًا ل�صوؤون مجل�س الأمة الكويتي.

ناظر المدر�صة ال�صيد/علي �صقر العدواني وهو يكرم الطالب المتفوقين 

بمنا�صبة عيد العلم 

الأ�صتاذ/علي �صقر العدواني في لقطة تذكارية مع اإدارة المدر�صة

تكريم الأ�صتاذ عبداللطيف جعفر حبيب في اإحتفال المدر�صة بمنا�صبة 

مرور �صبعين عاماً على اإن�صائها
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ثاني ع�صر - الأ�صتاذ/ يعقوب يو�صف عبد الر�صا

من 96/9/1 �إلى 2000/8/31

اإلى المدر�صة الوطنية ناظرًا للمرحلتين: المتو�صطة والثانوية، في  ُنِقل من مدر�صة الجميل 

نف�س الفترة التي ُعيِّن فيها الأ�صتاذ على العدواني ناظرًا للمرحلة البتدائية.

كان يولي العملية التعليمية والأن�صطة الم�صاحبة لها كل اإهتمامه وتوّجهاته. ويعامل الطلبة 

�صغارًا وكبارا باأبوة حانية، ويو�صي با�صتخدام الأ�صاليب التربوية ال�صليمة في عالج م�صكالتهم.

وكانت  واإن�صاف،  باأمانة  جهوده  مجد  لكل  ويقّدر  ويقّومها،  وحر�س،  بيقظة  التدري�صية  الهيئة  اأعمال  يتابع  وكان 

عالقاته مع الجميع عالقات ُيقتدى بها، يمتاز بالجد والحزم، والإن�صباطية في المواقف التي تتطلب ذلك.

وقد كان �صديد الحر�س على �صيرالعمل، واللتزام باأوقات الدوام. يزاول عمله مبكرًا، ول يغادر مكتبه اإّل بعد اأن 

َع مو�صعه. اإنه رجل يحترم عمله وم�صوؤوليته. يطمئن اإلى اأن كل �صيء قد ُو�صِ

ال�صيد الناظر يعقوب يو�صف عبدالر�صا ووكيل المدر�صة محمد ح�صن 

عودة اأثناء زيارتهما لأبنائهما الك�صافة في المخيم الك�صفي الحادي 

والخم�صين في مع�صكر المدر�صة الوطنية في )اأبوحليفة(

ال�صيد الناظر /يعقوب يو�صف عبدالر�صا وال�صيد/عبد اهلل �صم�س الدين 

مدير ال�صئون التعليمية في حفل توزيع الجوائز في نهائي دوري كرة 

ال�صلة للمدار�س الخا�صة

�صورة تجمع ناظري المدر�صة الأ�صتاذ/يعقوب يو�صف عبدالر�صا والأ�صتاذ/ 

علي �صقر العدواني ووكيل المدر�صة اأثناء طابور ال�صباح

تكريم الأ�صتاذ يعقوب يو�صف عبدالر�صا اأثناء الحفل المقام بمنا�صبة 

مرور �صبعين عاماً على اإن�صاء المدر�صة الوطنية
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ثالث ع�صر ــ الأ�صتاذ الفا�صل / يو�صف �صالح المال 

الأ�صتاذ المربي الفا�صل / يو�صف �صالح المال مدير المدر�صة الوطنية للمرحلة المتو�صطة 

في الفترة من 1999 - 2000 اإلى 2004 - 2005 . 

عرف بالدقة في اأداء عمله، والإخال�س له، بالإ�صافة اإلى الدراية التامة بمقت�صيات المهمة 

من  زمالئه  على  يق�صو  قد  اإنه  حتى  الطالب،  اأبنائه  على  حنوه  عنه  عرف  كما  به،  اأنيطت  التي 

المعلمين مادام ذلك في �صالح الطالب وم�صلحة العمل . 

ولقد بذل الكثير من وقته في الوقوف على حالة الطالب من الناحيتين التعليمية وال�صلوكية. 

وبجهوده الم�صكورة حققت المدر�صة الوطنية نجاحات م�صهودة .

تكريم الأ�صتاذ يو�صف �صالح المال في اإحتفال المدر�صة بمنا�صبة مرور �صبعين عاماً على اإن�صائها
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رابع ع�صر ــ  الأ�صتاذ الفا�صل/ عبد الكريم علي ح�صن المطوع

الأ�صتاذ الفا�صل والمربي الكريم/ عبد الكريم علي ح�صن المطوع من مواليد دولة الكويت 

في 1959/4/17.

ق�صى في التدري�س مدة تتجاوز الع�صرين عاما وفي العمل الإداري مدة تقدر بخم�س �صنوات.

والأ�صتاذ الفا�صل تخرج في جامعة الكويت وتخ�ص�س في علم الجتماع.

اأ�صاليب  في  وا�صعة  خبرة  له  اأتاح  مما  كندا  في  الكويت  خارج  اإحداها  كانت  عديدة  تدريبية  دورات  على  وح�صل 

الإدارة الناجحة.

العام  نهاية  اإلى  م   2003  –  2002 الدرا�صي  العام  من  الفترة  في  الثانوي  للق�صم  الوطنية  للمدر�صة  مديرا  عمل 

الدرا�صي عام 2007 - 2008 م ثم انتقل مديرًا للمرحلة المتو�صطة بمدر�صة القب�س الأهلية .

يمتاز الأ�صتاذ الفا�صل بذكائه وعمق خبرته، وكثرة تجاربه مما جعله مقتدرا في تقديم الن�صح ومعالجة ال�صلبيات 

في كفاءة نادرة.

ت�صرفت المدر�صة الوطنية به وما زالت تذكر له الف�صل وتتمنى له دوام التوفيق وال�صداد.

تكريم الأ�صتاذ عبدالكريم 

علي ح�صن المطوع في 

اإحتفال المدر�صة بمنا�صبة 

مرور �صبعين عاماً على 

اإن�صائها
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خام�س ع�صر - الأ�صتاذ الفا�صل/ عبد العزيز اأحمد ح�صن ح�صين علي

الأ�صتاذ الفا�صل والمربي الكبير الأ�صتاذ/ عبدالعزيز اأحمد ح�صن ح�صين علي من مواليد 

دولة الكويت في 1960/3/16 وقد تخرج في جامعة الكويت كلية الآداب ق�صم » علم النف�س « عام 

1985م.

والتحق بعدة دورات تدريبية، هي في معظمها دورات قيادية وتربوية.

بثانوية  م�صاعدا  مديرا  عمل  ثم  بيان  بثانوية  الجتماعيات  ق�صم  رئي�س  من�صب  تولى  وقد 

عبد الرازق الب�صير، ثم عمل مديرا بمدر�صة المن�صور الأهلية ومديرا بالمدر�صة الوطنية للمرحلة البتدائية في الفترة 

من العام الدرا�صي 2005 – 2006 م اإلى 2007 – 2008 م ويعمل حاليا مديرا بمدر�صة الجميل الثانوية.

على  ثقيال  حمال  تعد  المواد  كثرة  لأن  طاقته  فوق  اأعباء  الطالب  تحمل  التربية  وزارة  اأن  الفا�صل  الأ�صتاذ  ويرى 

دون  من  والجتماعيات  الكريم  والقراآن  الإ�صالمية  التربية  مثل  المواد  في  الطالب  بتثقيف  الكتفاء  يمكن  اإذ  الطالب 

اإجـــــبـــــاره عـــلـــى دخــــول 

المـــتـــحـــانـــات فــيــهــا – 

�صرورة  يـــرى  ــاإيــجــاز  وب

الموحد  الــنــظــام  ــاء  ــغ اإل

يوافق  كما  لالمتحانات 

رفع  بــ�ــصــرورة  القائلين 

بـــوزارة  العاملين  اأجـــور 

ــــة وخــــا�ــــصــــة  ــــي ــــرب ــــت ال

المدر�صين.

الفا�صل  والأ�صتاذ 

بالمدر�صة  فترة  ق�صى 

نعم  فيها  كان  الوطنية 

 ، معلم  لكل  ال�صديق 

تلميذ  لكل  الوالد  ونعم 

بحب  الجميع  يرعى 

باإخال�س  الن�صح  ويقدم 

وتفاٍن ونتمنى له ال�صحة 

والعافية.

تكريم الأ�صتاذ عبدالعزيز اأحمد ح�صن ح�صين علي في اإحتفال المدر�صة بمنا�صبة مرور �صبعين عاماً على اإن�صائها
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�صاد�س ع�صر - الأ�صتاذ الفا�صل/ محمد �صعيد عبداهلل الفيلكاوي

الأ�صتاذ الفا�صل والمربي الكبير/ محمد �صعيد عبداهلل الفيلكاوي من مواليد دولة الكويت 

في 1961/7/15 حا�صل على �صهادة الإجازة الجامعية من كلية التربية بجامعة الكويت متخ�ص�صا 

في الجغرافيا.

ت�صعة  تتجاوز  التربوي  المجال  في  خبرته  اأن  بمعنى   1980/11/13 في  التربية  بوزارة  عين 

في  خبرته  اأما  عاما  وع�صرين 

الإدارة فاأكثر من �صت �صنوات، 

عمل مديرًا للمرحلة المتو�صطة 

الفترة  في  الوطنية  بالمـدر�صة 

 -  2005 الدرا�صي  العام  من 

العام  نهاية  اإلى  م   2006

ثم  م   2008-2007 الدرا�صي 

انتقل مديرًا اإلى مدر�صة قتيبة 

المتو�صطة بالتعليم العام . 

المدر�صة  ت�صرفت  وقد 

في  اإليها  بانت�صابه  الوطنية 

اأجمع  وقد  الفترة  تلك 

المدر�صون والطالب على نقاء 

خلقه  ودماثة  الرجل  هذا 

وقربه من الجميع، مما جعل 

من  تخرج  ون�صائحه  كلماته 

من  القلوب  في  لتحل  قلبه 

زالت  وما  م�صقة،  دون 

ف�صله  له  تذكر  المدر�صة 

وُح�صن خلقه و�صوف تذكر له 

لالأ�صتاذ  تمنياتنا  ذلك، 

التوفيق  بدوام  الفا�صل 

ال�صحة  بدوام  مقرونا 

والعافية.
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�صابع ع�صر - الأ�صتاذ الفا�صل/ عبداهلل اإ�صماعيل محمد الكندري

الكويت  مواليد  من  الكندري   اإ�صماعيل محمد  اهلل  عبد  الكبير  والمربي   الفا�صل  الأ�صتاذ 

حاليا  ويقوم  التربوية،  الإدارة  في  ماج�صتير  على  الحا�صلين  اأحد  وهو  م.   1957/9/10 في 

بالتح�صير لنيل الدكتوراة من جامعة القاهرة وقد تولى في �صلم عمله بالوزارة وظائف عديدة : 

فقد بداأ معلما ثم ترقى اإلى من�صب وكيل مدر�صة ثم اإلى مدير مدر�صة.

لجمعية  رئي�صا  عين  كما 

عام  منذ  الكويتية  المعلمين 

كما   –  2009 عام  اإلى   1999

اإدارة جمعية  اأنه ع�صو مجل�س 

المعلمين في الفترة من 1993 

– 1999 ثم اإنه ع�صو المجل�س 

الأعلى للتعليم منذ عام 2001 

واإلى اليوم.

المدر�صة  ت�صرفت  وقد 

في  بها  بالتحاقه  الوطنية 

بداية العام الدرا�صي 2008 / 

للمرحلة  مديرًا  م   2009

الثانوية.
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ثامن ع�صر - الأ�صتاذ الفا�صل / عبد الجبار ح�صن الدلل

ولد الأ�صتاذ الفا�صل والمربي الكبير / عبد الجبار ح�صن الدلل عام 1958 م وح�صل علي 

اللي�صان�س في كلية التربية جامعة الكويت في يناير عام 1986 م  وتخ�ص�س في مادتي الجغرافيا 

1981 وقد �صغل من�صب مدير مدر�صة  والتاريخ وكان قد ح�صل علي دبلوم معهد المعلمين عام 

عمل  كما   – الخا�س  للتعليم  العامة  ــالإدارة  ب والثانوية  المتو�صطة   : بالمرحلتين  ق�صم  ورئي�س 

العربية  لــلــمــدار�ــس  مــراقــبــا 

لمدة �صنتين متواليتين .

بالمدر�صة  عــمــلــه  اأمــــا 

ت�صرفت  ــقــد  ف  ، ــة  ــي ــوطــن ال

بها ــتــحــاقــه  بــال  الــمــدر�ــصــة 

المتو�صطة  للمرحلة  كمدير 

الدرا�صي  ــعــام  ال ــة  ــداي ب مــع 

زال  ومــــا  م   2009/2008

يمار�س عمله بها .
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تا�صع ع�صر - الأ�صتاذ الفا�صل/ اأحمد را�صد عبداهلل القعيد 

في  الكويت  دولة  مواليد  من  القعيد  عبداهلل  را�صد  اأحمد  الكبير  والمربي  الفا�صل  الأ�صتاذ 

1954/6/5م.  ح�صل على دبلوم العلوم والتربية )معهد التربية للمعلمين 1977(.

م�صاعدًا  فمديرًا  ق�صم،  فرئي�س  معلمًا،  التالية  المنا�صب  بالوزارة  الترقية  �صلم  في  تولى  وقد 

فمدير مدر�صة.

وقــــــــد تـــ�ـــصـــرفـــت 

ـــة الــوطــنــيــة  ـــص ـــدر� ـــم ال

في بــــهــــا  ـــه  ـــحـــاق ـــت ـــال  ب

ـــــي   ـــــص ـــــدرا� الــــــعــــــام ال

2009/2008 م ، مديرًا 

للمرحلة البتدائية .
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ثانيًا - وكالء المدر�صة

اأوًل - الأ�صتاذ/ راغب ح�صن علي عوده

من 64/12/8 اإلى 77/8/31

الذين  الرجال  من  وهو  الجعفرية،  الوطنية  للمدر�صة  وكيل  اأّول  عوده  راغب  الأ�صتاذ  ُيعد 

فاأحبه  وبطالبها  بها  بتعلقه  امتاز  وقد  الفني،  بم�صتواها  للنهو�س  وبذلوا جهودًا مخل�صة  المدر�صة،  هذه  في خدمة  تفانوا 

بالحيوية  يمتاز  وكان  وموظفين.  ومدر�صين  نظار  من  المدر�صة  اأع�صاء  من  معه  عمل  من  وكل  اأمورهم  واأولياء  الطالب 

والن�صاط الدوؤوب انطالقًا من عزيمة ل تعرف الملل مما جعله من المقربين للمرحوم الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي، 

التجاري، حيث  العمل  اآخر هو  اإلى منحى  1977 واتجه  التربوي عام  العمل  اأك�صبه حب الجميع واحترامهم. وقد ترك  مما 

غادر الكويت اإلى ال�صعودية عام 1979 ليعمل مديرًا لإحدى ال�صركات، وبقي في ال�صعودية حتى عام 1997، وبعد هذه الفترة 

اإلى الأردن حيث ا�صتقر به المقام هناك بين ظهراني وطنه  األقى ع�صا الترحال وعاد  الطويلة من العمل والبذل والعطاء 

واأبنائه واأهله. اإلى اأن توفاه اهلل في العا�صر من نوفمبر 2009م اإثر مر�س ع�صال.

تاأ�ضي�س  على  عامًا  �ضتين  مرور  بمنا�ضبة  بها  و�فانا  عوده  ح�ضن  �لأ�ضتاذ/ر�غب  من  كلمة  وهذه 

�لمدر�ضة �لوطنية.

العلم  اأن  اأخبرنا  الذي  واآله  نبيه  على  وال�صالم  وال�صالة  يعلم  لم  ما  الإن�صان  علم  بالقلم،  علم  الذي  هلل  الحمد 

فري�صة على كل م�صلم وم�صلمة واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له واأن �صيدنا ونبينا محمدًا عبده ور�صوله اأر�صله 

بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما اأر�صله �صاهدًا ومب�صرًا ونذيرًا، داعيًا اإلى اهلل باإذنه و�صراجًا منيرًا..

اإلى مبناها  به  انتقلت  الذي  العام  بنف�س  الجعفرية  الوطنية  المدر�صة  العمل في هذه  اأما بعد: فقد كان لي �صرف 

الجديد ــ اآنذاك ــ في القاد�صية حيث عينت وكياًل لها وكان ناظرها ال�صيد/ محمد ح�صن المو�صوي تغمده اهلل برحمته 

وبكل  قوة  بكل  العمل  اإلى  دفعني  مما  وتعاون  محبة  كل  اأع�صائها  هيئة  من  لم�صت  وقد  جناته،  ف�صيح  واأ�صكنه  الوا�صعة 

الأداء  لتطور  نر�صمها  التي  والبرامج  المخططات  كل  تنفيذ  على  �صاعدني  مما  العمر  مقتبل  في  اآنذاك  وكنت  محبة 

وتكثيف العطاء فكانت المدر�صة من اأقوى مدار�س الكويت علمًا وتح�صياًل وكان ي�صار اإليها بالبنان في جميع الميادين 

العلمية والإجتماعية وكان ذلك بف�صل قناعة جميع القائمين على المدر�صة. وعلى راأ�صهم المرحوم الحاج/محمد رفيع 

واأن اهلل  وم�صلمة.  م�صلم  كل  فري�صة على  التعليم  باأن  الجنة.  ماأواه  مثواه وجعل  واأح�صن  ثراه  ح�صين معرفي طيب اهلل 

خلق الإن�صان واأخرجه من بطن اأمه ل يعلم �صيئًا فجعل له ال�صمع والب�صر والفوؤاد علمه ما لم يكن يعلم وميزه عن �صائر 

مخلوقاته بالعقل والل�صان وكما قال في كتابه العزيز {و�هلل �أخرجكم من بطون �أمهاتكم ل تعلمون �ضيئًا وجعل 

لكم �ل�ضمع و�لأب�ضار و�لأفئدة لعلكم ت�ضكرون} وقال جل من قائل:{�لرحمن، علم �لقر�آن، خلق �لإن�ضان، 

وقال: يعلمون}  ل  و�لذين  يعلمون  �لذين  ي�ضتوي  {هل  والمثقفين:  العلماء  ف�صل  مبينًا  وقال  �لبيان}   علمه 

{يرفع �هلل �لذين �آمنو� منكم و�لذين �أوتو� �لعلم درجات} كما اأمر نبيه �صلى اهلل عليه واآله و�صلم اأن ي�صاأله 

هو  المدر�صة  على  القائمين  وجميع  العاملين  جميع  هاج�س  كان  لقد  نعم  علما}  زدني  رب  {وقل  العلم.  من  مزيدًا 
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اإذا زار المدر�صة كل �صباح وقبل  اإل  اإليه بعمل ير�صاه، وقد كان رحمه اهلل ل يقر له جفن  اإر�صاء اهلل تعالى والتقرب 

ذهابه اإلى العمل بل ويفرح كثيرًا بطابور ال�صباح ورفع العلم و�صماع الأنا�صيد ال�صباحية فيذهب اإلى متجره قرير العين 

اأعطت  التي  الطيبة  الروح  لتلك  نف�صه فطوبى  اإليه من  اأحب  المدر�صة عنده  اإذا قلت كانت  ول�صت مبالغًا  البال،  مرتاح 

وهي  واأغالها  عمري  اأيام  اأجمل  هي  الأيام  تلك  اإن  قلت  اإذا  اأي�صًا  مبالغًا  ول�صت  و�صرور،  محبة  بكل  بالعطاء  واأغدقت 

اأعماله، م�صتح�صرًا حديث ر�صول  باأن اهلل تعالى �صيدخره لجميع من عمل بها في �صحيفة  اأمني النف�س  الر�صيد الذي 

اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: »من �صلك طريقًا يبتغي فيه علمًا �صهل اهلل له به طريقًا اإلى الجنة واأن المالئكة لت�صع 

اأجنحتها لطالب العلم ر�صًا بما �صنع، وف�صل العالم على العابد كف�صل القمر ليلة البدر على �صائر الكواكب واإن العلماء 

ورثة الأنبياء واإن الأنبياء لم يَورثوا دينارًا ول درهمًا واإنما ورثوا العلم فمن اأخذه اأخد بحظ وافر. وقال �صلى اهلل عليه 

واآله و�صلم: »من خرج في طلب العلم فهو في �صبيل اهلل حتى يرجع« هذا بالن�صبة للمتعلمين فكيف بالمعلمين!؟

الظلمات  ت�صتوي  فهل  ظلمات  والجهل  نور  العلم  اأن  كما  والأموات  الأحياء  ي�صتوي  وهل  موت  والجهل  حياة  فالعلم 

والنور واهلل تعالى يقول في �صورة فاطر: {وما ي�ضتوي �لأعمى و�لب�ضير ول �لظلمات ول �لنور ول �لظل ول 

�لحرور وما ي�ضتوي �لأحياء و�لأمو�ت}.

نعم هذه هي دوافع الذين كانوا قائمين على المدر�صة الوطنية والذين اأكملوا الم�صيرة الخيرة، فقد �صعدت كثيرًا 

للمدر�صة  رائعًا  حديثًا  بناًء  بنوا   - خيرًا  اهلل  جزاهم   - المرحوم  اأبناء  باأن  عودة  محمد  الأ�صتاذ.  من  �صمعت  عندما 

اأن  �صك  ول  ال�صباب،  اأيها  فيكم  بارك اهلل  اأقولها  قلبي  اأعماق  ال�صباب، من  وبعقل  ال�صباب  بقوة  اأبيهم  م�صيرة  واأكملوا 

ال�صجرة الطيبة �صتوؤتي ثمارًا طيبة واهلل �صبحانه وتعالى يقول: {ك�ضجرة طيبة �أ�ضلها ثابت وفرعها في �ل�ضماء} 

منذ  الخير  فيكم  تو�صمت  وقد  كابر.  عن  كابرِا  بالوراثة  دمائكم  في  يجري  فالخير  معرفي،  اأبناء  يا  فيكم  اهلل  فبارك 

الأ�صتاذ/ راغب ح�صن علي عودة يلقي كلمة ترحيبية بمنا�صبة الحفل الختامي للعام الدرا�صي 1972/71
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درع تذكارية لالأ�صتاذ/راغب عودة يت�صلمها عنه ابن اأخيه الطالب بالمدر�صة

عمار محمد ح�صن عودة في حفل المدر�صة في عيدها الــ�صبعين

نعومة اأظافركم واأنتم طالب عندي في المدر�صة والحمد هلل الذي لم يخيب لنا فيكم اأماًل ول رجاًء، و�صيروا على طريق 

الخير بيمن اهلل وبركاته و�صدد اهلل خطاكم.

اأقعده  المر�س  اأن  اإل  اأن يح�صره  المقرر  كان من  والذي  للمدر�صة  ال�صبعيني  الحفل  اأر�صلها في  اأخرى  كلمة  وهذه 

عن ذلك وقد األقاها نيابة عنه ابن اأخيه الطالب بالمدر�صة / عمار محمد ح�صن عوده 

فديت رجال عمروك و�صــيـــــدوا فديتك يا �صرح المعالي بمهجتي 

وعلى خطاه توكلـــــوا وتر�صــــــدوا فبنـاك يا دار المعــــالي  معـــرفي 

قادوا وزادوا في العطاء وجددوا فديت �صبابا تابـعــــوا نـهــج الألـى 

�صاحبة المعالي وزيرة التربية اأ�صحاب ال�صماحة والف�صيلة العلماء الأجالء 

ال�صيوف الأعزاء يا اأبناء المرحوم الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي. اأيها الحفل 

الكريم اأيها الأبناء الأحباء يا اأ�صبال هذا العرين العظيم :

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

لقد كانت اأمنيتي اأن اأت�صرف بالح�صور بين اأيديكم  لأتمتع بروؤية هذه الوجوه 

ال�صباب   ذكريات  فيها  اأ�صتعيد  قلبي  على  الغالية  المنا�صبة  هذه  في  النيرة 

وذكريات البذل والعطاء  والتي اأعتز واأفتخر بها على مر الأيام .

واأحلى  اأغلى  تلك  ف�صتبقى  مكانة  من  بلغت  ومهما  مراكز  من  تبواأت  فمهما 

اأيامي وذكرياتي واإن كنت اأن�صى كل �صيء لطول المدى فلن ان�صى ال�صعادة الغامرة 

ال�صباح  الحاج محمد رفيع ح�صين معرفي  طيب اهلل ثراه حين كان يح�صر طابور  المرحوم  التي كانت تكتنف نف�صية 

الوطني  بالن�صيد  وت�صدو  �صباح  كل  البالد  علم  ترفع  الطاهرة حين  الأكف  بروؤية  لي�صتمتع   ذلك  على  اأ�صد حر�صه  وما 

وتدخل الف�صول في طوابير منتظمة  ثم يحت�صي القهوة بعدها هانئا مبتهجا ثم يغادر اإلى متجره... رحمك اهلل يا اأبا 

ح�صين  فقد كنت عظيما...  اأ�صاأل اهلل تعالى  اأن يجعل مقامك الفردو�س الأعلى واأ�صاأله جلت قدرته اأن يطرح البركة 

اأع�صاء المدر�صة  واأخ�س بالذكر  التي ر�صمتها يداك مع بقية  اأبنائك واأحفادك الذين حافظوا على م�صيرة الخير  في 

المرحوم �صيد محمد ح�صن المو�صوي والمرحوم 

كل  بذلوا  الذين   وغيرهم  المهري  عبا�س  �صيد 

ذلك  اهلل  رحم  حدود  بال  واأعطوا  الجهود 

الرعيل الأول واأ�صاأله تعالى ان يطرح البركة في 

م�صيرة  تجديد  على  ليحافظوا  والأحفاد  الأبناء 

الخير والعطاء .

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وكيل المدر�صة / راغب ح�صن عوده
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ثانياً - الأ�صتاذ/محمد ح�صن علي عودة

من 66/10/4 ــ وماز�ل على ر�أ�س عمله.

خالل  من  ذلك  ويبدو  1966/10/4م،  بتاريخ  الجعفرية  الوطنية  المدر�صة  في  معلمًا  ُعيِّن 

المرحوم  المدر�صة  مدير  توقيع  عليها  والتي  للمعلمين،  ت�صرف  كانت  التي  ال�صخ�صية  البطاقة 

�صيد محمد ح�صن المو�صوي، ومازال يحتفظ بها حتى 

اليوم ُثم عين بعد ذلك وكياًل للمدر�صة، بعد اأن ترك 

التعليم  في  العمل  عوده  ح�صن  راغب  الأ�صتاذ  �صقيقه 

الدرا�صي  العام  بداية  مع  وذلك  للتجارة  واتجه 

عوده  ح�صن  محمد  الأ�صتاذ  عا�صر  وقد   ،1978/1977

التربية  وزارة  من  والمنتدبين  المعينين  النظار  جميع 

والوكالء الذين تعاقبوا على اإدارة هذه المدر�صة، كما 

مناهج  على  طراأت  التي  البارزة  التطورات  واكب 

التعليم في دولة الكويت. ومازال يوؤدي عمله بكل جد 

واقتدار حتى الآن.

ثالثاً - الأ�صتاذ ر�صا حيدر اإ�صماعيل معرفي

من 81/9/1 اإلى 89/8/31

القائم  اأ�صبح  1976/10/25م  في:  معرفي  ح�صين  رفيع  محمد  الحاج/  المرحوم  وفاة  بعد 

حجية  على  بناء  معرفي  ح�صين  رفيع  محمد  عبدالأمير  ال�صيد/  وهو  اأبنائه  اأحد  المدر�صة  على 

الدوائر  جميع  في  الوطنية  المدر�صة  �صجلت  حيث  اإخوانه،  باقي  من  ورغبة  المدر�صة  وقف 

الر�صمية با�صمه. وكان ل بد من وجود �صخ�س معين من قبل اأ�صحاب هذه المدر�صة، لالإ�صراف 

على الأمور المالية، وذلك لن�صغالهم باأعمالهم التجارية. ففي بداية العام الدرا�صي 1982/81م 

اأبناء  المدر�صة، وهو من  اإ�صماعيل معرفي في  الأ�صتاذ/ عبدالر�صا حيدر  الفا�صل  المربي  عين 

مهنة  يزاول  قبلها  وكان  المالية  بالأمور  يتعلق  فيما  خا�صة  المدر�صة،  على  العام  بالإ�صراف  ليقوم  اأ�صحابها  عمومة 

التدري�س فقد كان معلمًا لمادة اللغة العربية في مدار�س وزارة التربية، وعند مجيئه كان ل بد من اإيجاد م�صمى وظيفي 

له فتم تعيينه وكياًل اأي�صًا للمدر�صة وهو ذو �صخ�صية متفردة اآ�صرة لطيف المعاملة، ح�صن الع�صرة، دمث الخلق، كريم 

النف�س، ول يع�صر على المرء اأن يجد في هذا الرجل كل ما يرجوه من الخالل الطيبة وال�صجايا الرفيعة فاإن بحثت في 

جنبات نف�صه عن اإن�صانية الإن�صان في اأبهى �صورها واأ�صدق معانيها األتقيتها في �صخ�صه و�صلوكه واإن �صبرت اأغوار تلك 

النف�س باحثًا عن الحياء والإيثار والكرم وغيرها من ال�صفات والمناقب راأيتها متج�صدة فيه. وي�صهد له بذلك كل من 

كان يعمل معه.
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ثالثًا ــ اأ�صــــــماء االإداريين والمدر�صين

1 - الإداريون :

ال�سنةالوظيفةال�سم

2005م�صرف اإداريعبدال�صالم عبداهلل عجوز1

1996اخت�صا�صي اجتماعي د. /علي عيد عي�صى راغب2

2005اخت�صا�صي اجتماعيهاني علي اأحمد خليف3

2005اخت�صا�صي اجتماعيوحيد ح�صن �صاكر ح�صن4

2007اخت�صا�صي اجتماعيمحمد عبد ال�صالم محمود عبد العليم5

2007اخت�صا�صي اجتماعيرم�صان �صعبان عبدالبديع عثمان6

2008اخت�صا�صي اجتماعيعبدال�صالم عبدالحميد محمد عبدالقادر7

1975محا�صب في�صل حميد جعفر الرو�صان8

1985محا�صب م�صعد محمد علي ابو �صريف9

1979اأمين مكتبة جليل �صاتي عبد العالي10

1979اأمين مكتبة ح�صن  ر�صا ح�صن11

1979اأمين مكتبة عماد �صالح الدين القدومي12

1981اأمين مكتبة حامد �صليم محمد13

1983اأمين مكتبة مازن محمد كامل ابو �صاوي�س14

1984اأمين مكتبة محمد �صعيد محمد الكومي15

1992اأمين مكتبة عدنان تامر العمر16

1993اأمين مكتبة عامر محمد نا�صر17

2005اأمين مكتبةن�صال عبدالعزيز محمد اأبو�صل18

2007اأمين مكتبةاأيمن مرزوق ح�صن عبدالعال19

1982�صكرتير ابراهيم ال�صيخ �صعيد المظفر20

1979�صكرتير ح�صن ر�صا ح�صن21



142

1983�صكرتير �صبرين معو�س م�صطفى ابراهيم22

1989�صكرتير ح�صام ابراهيم احمد ابراهيم23

1991�صكرتير �صالم ابراهيم �صالم ابو �صويرح24

1993�صكرتير خالد محمد الأحمد25

1994�صكرتير بدر الدين عبد اهلل الزعبي26

1997�صكرتير عبد الحي عبد الفتاح عبد الاله27

2002�صكرتيرولء محمد �صراج علي الدين28

2003�صكرتيرمحمد �صاير جعيالن الزعبي29

2003�صكرتيريو�صف �صاير جعيالن الزعبي30

2005�صكرتير محمد اإح�صان يو�صف العدوان31

2005�صكرتيرة�صريفة يا�صين عبداهلل ال�صطي32

2005�صكرتيرةن�صال زايد اأحمد الرقم33

2004مح�صر علومعاطف وديع م�صعد فانو�س34

2004مح�صر علوممحمد مرزوق اإبراهيم علي ح�صن35

2006مح�صر علومجمال كامل عو�س فراج36

2006مح�صر علومعبدالروؤوف محمد الد�صوقي �صيف37

2007مح�صر علومهاني علي علي الرفاعي38

2008مح�صر علومراأفت محمد محمد فتح اهلل39

1979مح�صر علوم �صليمان عبد الغني علي �صليمان40

1981مح�صر علوم عبد الوهاب عبد الرحمن عبد اهلل41

1982مح�صر علوم عدنان هادي الأ�صدي42

1983مح�صر علوم طالب كاظم قا�صم43

1984مح�صر علوم ح�صين محمد منير بزي44

1994مح�صر علوم محمد علي معتوق المعاتيق45

1995مح�صر علوم موؤن�س المهدي عبده قورة46

2006نائب �صاحب المدر�صةمحمد م�صطفى اأحمد معرفي47
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1966 ممر�س منتدب من ال�صحة�صالح عبدال�صالم محمد48

1980 ممر�صة منتدبة من ال�صحة�صراما فيليب حبيب49

1985ممر�س حكمت علي عزام50

1990ممر�س �صليمان عامر محمد جامو�س51

1992ممر�سعارف محمود عبد اهلل حماد52

ممر�س احمد �صالم الجباعي53

ممر�س �صليم عثمان ما�صي54

ممر�س �صميح حلواني55

1976ممر�س محمد ح�صان56

2006 ممر�صةعنايات ح�صين �صلبي ح�صين57

2003 مندوباإح�صان يو�صف اإبراهيم العدوان58

1990فني تقنيات تربويةر�صتم علي اأخوان59

2009اأمين �صندوقمحمد عبداهلل اأحمد البدر60

2009اأمين مخزنجمال مفرح محيا الر�صيدي61

2009اأمين مخزنبدر فهد عبدالرحمن الطرموم62

2009موظف ا�صتقبالاأحمد فريد اأحمد محمد كلندر علي63

2009اأمينة مخزنوفاء �صالم عبداهلل ال�صطي64

2009موظفة بدالةزينب حمود يون�س المتروك65

2009موظفة اإ�صتقبالمروه عبداهلل مبارك عبداهلل ال�صطي66

2009موظفة اإ�صتقبالاإبتهال فالح برج�س العازمي67

2009موظفة بدالةعواطف فالح برج�س العازمي68

2009موظفة اإ�صتقبالتزفه فالح برج�س العازمي69
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النا�صر  محمود  يعقوب  الأ�صتاذ/مال  القدامى  المدر�صين  لأحد  �صورة  ٭ 

في مقابلة مع وكيل المدر�صة الأ�صتاذ /محمد ح�صن عوده عام 2000 م

تاأ�ضي�س  بد�ية  مع  عملو�  قد�مى  مدر�ضون   -  1
�لمدر�ضة 

مدر�س   عبدالهادي  

مدر�س   عبدالوهاب البدر  

مدر�س   فهد بن مو�صى  

مدر�س   محمد الج�صار  

مدر�س   محمد الن�صمي  

مدر�س   محمد ح�صن الكندري  

مدر�س   محمد ح�صن تجلي  

مدر�س   محمد �صالح تقي  

مدر�س  محمد خاطر  

مدر�س محمد علي ب�صارة 

مدر�س   محمد علي �صالح  

مدر�س   محمد محمود  

مدر�س   محمد نقي  

مدر�س   معجب الدو�صري  

مدر�س   مال اإبراهيم العازمي  

مدر�س   مال ح�صن الكندري  

مدر�س   مال �صليمان البناي  

مدر�س   مال يعقوب محمود نا�صر النا�صر  

مدر�س   ميرزا ح�صام محمد ح�صن ال�صيرازي  

مدر�س   ميرزا خليل محمد ح�صن ال�صيرازي  

مدر�س   نا�صر الجليلي  

مدر�س   يو�صف العبيد  

مدر�س يو�صف حماده  

 

2 - �ملدر�ضون �لذين عملو� من فرتة �ل�ضتينات 
وحتى ما قبل عام 2000 م  

مدر�س  ابراهيم احمد عبا�س مهنا  

مدر�س  ابراهيم احمد محمد عوي�صة  

مدر�س  ابراهيم كامل محمد ابراهيم  

مدر�س  احمد اإبراهيم ال�صيد عي�صى  

مدر�س  احمد اإبراهيم العابد  

مدر�س احمد اإبراهيم محمد ثابت  

مدر�س  احمد ال�صيد محالب  

مدر�س  احمد جوهر بخيت  

مدر�س  احمد ح�صن ح�صين عبدال�صالم  

مدر�س  احمد ح�صن عبداهلل حوا  

مدر�س  احمد ح�صن مطر  

مدر�س  احمد ح�صني محمد  

مدر�س  احمد �صمير توفيق احمد عبدالهادي  

مدر�س  احمد عبدالحميد خليفة  

�لوظيفة �ل�ضـــــــــــــــــم 

مدر�س   جا�صم ا�صماعيل معرفي  

مدر�س   جا�صم ح�صين القناعي  

مدر�س   جا�صم عبداهلل محمد العبد اهلل  

مدر�س   ح�صين محمد الخاطر  

مدر�س   حيدر عبداهلل بن نخي  

مدر�س   خالد الم�صعود  

مدر�س   دعيج العون  

مدر�س   را�صد ال�صيف  

مدر�س   �صعود الخرجي  

مدر�س �صليمان النباي 

مدر�س   �صيد عبدالح�صين �صيد زاهد  

مدر�س   �صيد محمد ح�صن المو�صوي  

مدر�س   �صالح �صهاب  

مدر�س   عبدالح�صين الخباز  

مدر�س   عبدالعزيز البالول  

مدر�س   عبدالعزيز الدو�صري  

مدر�س   عبدالعزيز ال�صاهين  

مدر�س   عبداللطيف العمر  

مدر�س   عبداللطيف الفالح  

مدر�س  عبداهلل اأحمد الهندي  

مدر�س  عبداهلل البالول  

مدر�س   عبداهلل يو�صف  

2 - المدر�صون :
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مدر�س  احمد عبدالرحمن �صرور مرعي  

مدر�س  احمد كمال نبيه احمد  

مدر �س  احمد محمد ابوالقرم  

مدر�س  احمد محمد الحاج حمد  

مدر�س  احمد محمد ذكرى  

مدر�س  احمد محمد �صوا  

مدر�س   احمد محمد فتحي احمد ب�صير  

مدر�س   احمد محمد محمد العجرمي  

مدر�س  اأحمد م�صطفى عو�س الحدرب  

مدر�س  احمد م�صطفى محمود اأبوهندره  

مدر�س  احمد ها�صم احمد الطحل  

مدر�س  ا�صامه ابراهيم �صحاته محمد  

مدر�س  ا�صامه محمد عبدالآخر محمد  

مدر�س  ا�صامه محمد عبدال�صافي  

مدر�س  اأ�صامي احمد جمعه بدوي  

مدر�س  ا�صماعيل احمد اإ�صماعيل  

مدر�س  ا�صماعيل محمود عبدالحليم  

مدر�س  اكرم عبداهلل برقاوي  

مدر�س  ال�صعيد محمد محمد �صتيته  

مدر�س  ال�صنو�صي محمد محمد داود  

مدر�س  ال�صيد عبدالرازق احمد هاللي  

مدر�س  المتولي محمد محمد خ�صر  

مدر�س  اأمين عبدالرحيم م�صطفى ابوالمجد  

مدر�س  انور حنفي م�صطفى حنفي  

مدر�س  با�صل محمد ح�صن علي عوده  

مدر�س  بدر عبدال�صميع بدر  

مدر�س  ب�صير محمود �صليمان  

مدر�س  تايه ذرب عجمي  

مدر�س  توفيق ر�صدي عبا�س ندى  

مدر�س  توفيق محمد احمد عبدالهادي  

مدر�س  جابر �صليمان علي �صوظة  

مدر�س  جابر علي مر�صى محمد  

مدر�س  جبر محمد جبر �صالح  

مدر�س  جعفر جابر علوان  

مدر�س  جعفر محمد  كتاب  

مدر�س  جالل محمود الحالق  

مدر�س  جمال الدين عي�صى �صليمان ابو �صمرة  

مدر�س  جمال ح�صن عبداهلل الرمال  

مدر�س  جمال ها�صم محمد �صلهب  

مدر�س  جميل ر�صدي عرفات ابو �صيدو  

مدر�س  جهاد ر�صيد عبدالغني الغندور  

مدر�س  جواد ح�صن علي طالب  

مدر�س  جواد رم�صان تاج الدين �صعث  

مدر�س  جوزر �صهير الزير  

مدر�س  حافظ حفني حفناوي عبداهلل  

مدر�س  حامد نجاتي حامد �صهاب الدين  

مدر�س ح�صام محمد محمد م�صلم  

مدر�س ح�صن الداودي �صالم محجوب  

مدر�س  ح�صن خلف ح�صن عبدالمجيد  

مدر�س  ح�صن �صعيد احمد البطه  

مدر�س  ح�صن عبدالعظيم ح�صن  

مدر�س  ح�صن عمر مبارك محمد  

مدر�س  ح�صن محمد �صفي الدين  

مدر�س  ح�صني على طه �صطناوي  

مدر�س  ح�صين احمد محمد ح�صن برغوثي  

مدر�س  ح�صين اأكبر محمد ح�صن ا�صكناني  

مدر�س  ح�صين بدر الدين محرم حقي محمد  

مدر�س ح�صين عبدالأمير محمد  

مدر�س  ح�صين عبدالحميد ال�صلبي  

مدر�س  ح�صين على طه �صطناوي  

مدر�س  ح�صين علي ايوب  

مدر�س  حمدي فوؤاد عبداهلل محمد  

مدر�س  خالد عبدالبديع محمد عثمان  

مدر�س  خالد عبدالجبار �صعيد عبدالرحمن �صاره  

مدر�س  خليل احمد خليل �صقير  

مدر�س  خمي�س احمد م�صبح  

مدر�س  دروي�س محمد محمود حرابي  

مدر�س رابح علي محمد  

مدر�س راغب ح�صن علي عوده 

مدر�س  رافع احمد ابراهيم القا�صم  

مدر�س رباح محمد عبدالعزيز الغري�صي  

مدر�س  ر�صدي احمد بدوي علي  

مدر�س  ر�صدي ح�صن مر�صي اإ�صماعيل  

مدر�س  ر�صيد محمد �صبالق  

مدر�س  ر�صيد محمود �صحاده دلبح  

مدر�س  ر�صا احمد �صالح الدين  

مدر�س  رمزي احمد عبدالعزيز مو�صى  

مدر�س  رم�صان رم�صان الحم�صاني  

مدر�س  ريا�س عبدالرحيم عبدالحافظ عو�س  

مدر�س  ريا�س عبدالرحيم عو�س  

مدر�س  ريا�س فتحي يو�صف نور  

مدر�س  �صالم احمد ح�صن ابوخطاب  
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مدر�س  �صالم ايوب �صالم محمود  

مدر�س  �صالم بحري اأبومعمر  

مدر�س  �صامي خ�صر ح�صن الخفاجي  

مدر�س  �صاهر محمود يو�صف  

مدر�س �صرحان فار�س عبدالحفيظ ابوكويك  

مدر�س  �صعيد احمد فخري محمود الق�صبي  

مدر�س  �صيد اأبوزيد ح�صين ح�صن قنديل  

مدر�س  �صيد احمد عبدالقادر ال�صيد على عامر  

مدر�س  �صيد احمد عدنان نا�صر علوي  

مدر�س  �صيد عفيفي جاد  

مدر�س  �صاكر محمد العبد الظاظا  

مدر�س  �صحاته �صليمان محمد ابو�صمره  

مدر�س  �صريف جالل محمد �صكري  

مدر�س  �صناوه علي داود  

مدر�س  �صهيد ح�صين مطر  

مدر�س  �صفوت محمد م�صطفى رجب  

مدر�س  �صفوت محمود حمدي عابدين  

مدر�س  �صالح احمد محمد �صالح  

مدر�س  �صالح محمود محمد البدوي  

مدر�س  طارق احمد ابراهيم دروي�س  

مدر�س  طارق احمد راغب  

مدر�س  طارق على يا�صين  

مدر�س  طارق عو�س فندي  

مدر�س  طارق فهمي مجاهد ال�صريف  

مدر�س  طارق محمد �صوقي ابوالقم�صان  

مدر�س  طاهر ح�صن مطر  

مدر�س  طالل ابراهيم طلب  

مدر�س  طه قطب محمد �صكيبان  

مدر�س  عادل عبدالقادر محمود �صالح  

مدر�س  عادل علي �صبانه النجار  

مدر�س  عادل محمد عثمان محرم  

مدر�س  عاطف احمد حيدر  

مدر�س  عاطف محمد ابو�صري�س  

مدر�س  عاطف محمد ر�صيد �صبالق  

مدر�س  عامر محمد نا�صر  

مدر�س  عاهد �صادق عبدالرحمن �صالم  

مدر�س  عاهد عبدالرحمن احمد عتيلي  

مدر�س  عايد �صعود عايد هالل  

مدر�س  عبدالأمير عبد الح�صين فاعور  

مدر�س  عبدالأمير عبدالزهرة عبد علي  

مدر�س  عبدالجواد خليل احمد م�صلح جوده  

مدر�س  عبدالحافظ يو�صف حافظ يو�صف  

مدر�س  عبدالحكيم جابر جاد اهلل  

مدر�س  عبدالحكيم عامر حماد احمد  

مدر�س  عبدالروؤوف محمد حطيني  

مدر�س  عبدالرحمن ح�صين حامد ال�صطناوي  

مدر�س  عبدالرحمن �صليمان نجيب حامد  

مدر�س  عبدالرحمن محمد مو�صى  

مدر�س  عبدالرحيم ابراهيم محمد �صاهين  

مدر�س  عبدالرحيم ال�صوربجي �صمه  

مدر�س  عبدالرزاق احمد عبدالفتاح ابودياك 

مدر�س  عبدالزهرة عثمان محمد  

مدر�س  عبدال�صالم عبداهلل يو�صف عجوز  

مدر�س  عبدال�صكور ابوزيد عطا اهلل 

مدر�س  عبدالعزيز بدر عبدالحكيم 

مدر�س  عبدالعزيز محمد مختار محمود  

مدر�س  عبدالعظيم محمد عبدالعظيم �صليم  

مدر�س  عبدالفتاح فار�س محمد �صعيد  

مدر�س  عبدالفتاح محمد علي قرطم  

مدر�س  عبدالكريم ابراهيم عبداللطيف �صالح  

مدر�س  عبداللطيف قا�صم مرعي المن�صور  

مدر�س  عبداللطيف محمد ها�صم 

مدر�س  عبداهلل ح�صن علي عوده  

مدر�س  عبداهلل حمزه النابل�صي  

مدر�س  عبداهلل محمد قدوح  

مدر�س  عبداهلل محمود عبداهلل الفرا  

مدر�س  عبدالمنعم ر�صوان حمودة الفرا  

مدر�س  عبدالهادي ال�صيد ال�صحات ابوالنجا  

مدر�س  عبدالوالي محمد ال�صماد  

مدر�س  عثمان عبداهلل محمد  

مدر�س  عدنان عبدالح�صين علي  

مدر�س  عزت تقي محمد عبدالرحيم  

مدر�س  عزت ر�صوان عبدالمطلب  

مدر�س  عزت �صعبان جبريل 

مدر�س  عزت نعمان محمد اإبراهيم  

مدر�س  ع�صام ابراهيم محمد معو�س  

مدر�س  عالء احمد فوؤاد اإبراهيم 

مدر�س  علي احمد �صبيب  

مدر�س  علي جابر علي القا�صي  

مدر�س  علي ح�صن مطر  

مدر�س  علي عبدالخالق جعفر  

مدر�س علي محمد ر�صا تقي 
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مدر�س  علي محمد م�صطفى محمد  

مدر�س  عماد اإبراهيم ح�صن محمد ح�صن  

مدر�س  عمر وجيه ر�صيد  

مدر�س  غازي محمد خليل ب�صير  

مدر�س  غالب ح�صن علي  

مدر�س غالم نبي عبدالرحمن غالم نبي 

مدر�س  فائق محمد غنائم  

مدر�س  فوؤاد �صالح ح�صن  

مدر�س  فوؤاد كمال �صليم 

مدر�س  فار�س علي ح�صن العامر 

مدر�س  فاروق عو�س العلي  

مدر�س  فتحي امين خليل مجدلوية 

مدر�س  فتحي �صعد مبروك والي  

مدر�س  فتحي محمود �صلمان حماده 

مدر�س  فريج �صاكر �صالمه الغول  

مدر�س  فوزي محمود عبدالحي عبدالواحد  

مدر�س  قا�صم محمد �صادق  

مدر�س  كامل محمود �صليمان ابومهادي  

مدر�س  كمال محمد علي عو�س  

مدر�س  لطفي احمد ال�صيخ  

مدر�س  لطفي محمد عبداللطيف ال�صلمان  

مدر�س  لطيف محمود الخفاجي 

مدر�س  ماجد زكي عطا  

مدر�س  ماجد محمد طاهر بابلي  

مدر�س  ماهر عبدالقادر الزعبي  

مدر�س  مجدي ابراهيم احمد الباجوري  

مدر�س  مجيد مو�صى جا�س  

مدر�س  مح�صن م�صطفى محمد ابراهيم  

مدر�س  محمد ابراهيم الحالق  

مدر�س  محمد احمد البحري  

مدر�س  محمد احمد عبدالرحمن القا�صي  

مدر�س  محمد احمد محمد يو�صف حماده  

مدر�س  محمد ا�صامه عبدالمنعم احمد  

مدر�س  محمد ال�صيد احمد العدوي  

مدر�س  محمد امام محمد اللبان  

مدر�س  محمد انور محمد حماده  

مدر�س  محمد توفيق �صفيق ال�صريف  

مدر�س  محمد جدعان حجاب  

مدر�س  محمد ح�صن علي ع�صفور  

مدر�س  محمد ح�صن علي عوده  

مدر�س محمد حمدان عبداهلل حمد  

مدر�س محمد خليل محمد عبداهلل  

مدر�س محمد �صراج علي علي الديب  

مدر�س محمد �صعيد �صالح �صويدان  

مدر�س محمد �صعيد مو�صى �صعد  

مدر�س محمد عبد �صالم �صبير  

مدر�س محمد عبدالحافظ م�صطفى بدر  

مدر�س محمد عبدالعزيز محمد موافي  

مدر�س محمد عبدالمبدي عثمان 

مدر�س محمد علي العيا�س  

مدر�س محمد علي حميدي 

مدر�س محمد عليان القويدر 

مدر�س محمد عمر احمد محمد زيان  

مدر�س محمد فوزي احمد رجب 

مدر�س محمد محجوب كمال الدين ح�صن  

مدر�س محمد محمد ادري�س ال�صيخ  

مدر�س محمد محمد محمد ابوالعطا  

مدر�س محمد محمود احمد خ�صر  

مدر�س محمد ممدوح ال�صيد امين �صلبي  

مدر�س محمد نبيل �صعد الدين طبنج الغماز  

مدر�س محمد نجيب محمد ا�صماعيل  

مدر�س محمد نجيب محمد بديع  

مدر�س محمد ن�صرالدين المام  

مدر�س محمد هادي علي الدفتر  

مدر�س محمد يو�صف احمد محمد  

مدر�س محمد يون�س �صعفوط  

مدر�س محمود ابراهيم ا�صماعيل فيا�س  

مدر�س محمود ابراهيم الخطيب  

مدر�س محمود ابراهيم عبدالواحد  

مدر�س محمود ال�صيد خريبه  

مدر�س محمود العبد محمد خويطر 

مدر�س محمود جابر عبدالغفار  

مدر�س محمود ح�صن عبدالباري  

مدر�س محمود راغب محمد �صليم 

مدر�س محمود �صالم ابو�صويرح  

مدر�س محمود عبد علي جبرين 

مدر�س محمود عبداهلل �صعيد عبداهلل  

مدر�س محمود ع�صري �صحاته محمود ع�صري  

مدر�س محمود علي محمد زقوت  

مدر�س محمود غانم ابراهيم �صراب  

مدر�س محمود محمد محفوظ �صو  

مدر�س محمود محمد ها�صم يو�صف  
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مدر�س مختار احمد محمد النخيلي  

مدر�س م�صعد محمد علي ابو�صريف  

مدر�س م�صطفى خ�صر عبدالعزيز الخطيب  

مدر�س م�صطفى كمال عبدالمجيد ابوالعال  

مدر�س م�صطفى محمد احمد ال�صافعي  

مدر�س م�صطفى محمد احمد م�صطفى  

مدر�س م�صطفى محمد ال�صحات ال�صيد  

مدر�س م�صطفى محمد عبدالكريم ابوعزرين 

مدر�س م�صطفى محمد محمود ح�صن 

مدر�س م�صطفى من�صور ال�صباعي �صاهين  

مدر�س م�صطفى من�صور محمد عطا  

مدر�س م�صطفى ن�صر محمد ادري�س  

مدر�س معزوز احمد محمد ابو�صايب  

مدر�س معن عبدالرحيم جنيدي  

مدر�س مفيد عبدالرحيم يا�صين  

مدر�س ممدوح طه امبابي  

مدر�س منجي ابراهيم محمد تم�صاح  

مدر�س منذر حميد الطالب الملكاوي  

مدر�س منير ف�صل ح�صين الخالدي  

مدر�س منيف احمد محمود �صاعر  

مدر�س مهدي محمد يو�صف  

مدر�س ناجي احمد علي 

مدر�س نادر عمر احمد �صرف الدين  

مدر�س نبيل محمد اأمين 

مدر�س ن�صال نديم �صالح ابوعباة  

مدر�س نعيم كمال محمد ح�صن 

مدر�س نهاد �صبحي محمد حمدان 

مدر�س هادي ح�صين تقي   

مدر�س هادي عبدال�صاحب م�صعودي  

مدر�س ها�صم محمود ح�صن العليمي  

مدر�س هيثم كمال احمد �صعيب  

مدر�س وازد حلمي كامل يو�صف محمد  

مدر�س وحيد علي محمد ح�صن نور  

مدر�س وفيق محمد عبداهلل 

مدر�س وليد ح�صين احمد ابوالتين 

مدر�س ياقوت احمد محمد اآغا  

مدر�س ي�صري ريا�س مينا  

مدر�س يو�صف احمد قا�صم  ملكاوي  

مدر�س يو�صف عودة اهلل �صلمان عودة اهلل  

عام  بعد  بالمدر�ضة  �إلتحقو�  �لذين  �لمعلمون   -  3
2000 و�أ�ضيفت �أ�ضماوؤهم في �لطبعة �لثانية

�لعام �لدر��ضي 2000/1999

اأحمد جمعة محمد اأبو بكره

�صمير ن�صر اهلل اأبو �صلوع

اإ�صماعيل محمد اأحمدعفيفة

عبدالعزيز مح�صن عبدالعزيز المر�صدي

فوزي محمد �صليمان خ�صر

فتحي ح�صن ح�صين الزين

�صالح �صالح �صالح عواد

خالد محمد ح�صن ناجي

ماجد محمد محمدين م�صطفى ع�صل

فائق محمد غنايم

عماد زكريا اأحمد علي

طارق فوؤاد دروي�س معمر

�لعام �لدر��ضي 2001/2000

محمود عبدالفتاح عبدالحميد القرماوي

اأحمد عبدالوهاب ماهر م�صعد

ال�صيد عزيز �صبر هالل

جمال محمد ح�صن زبن

محمد عبدالمجيد علي الدين احمد

�لعام �لدر��ضي 2002/2001

م�صطفى اأحمد اإبراهيم علي

فتحي �صالح خليل العزب

�صبحي عدنان محمود

ح�صام الدين كامل محمود ر�صوان

اأحمد اإبراهيم عبدال�صالم اأحمد

اأمجد عثمان اأحمد ع�صكر

طلعت فتحي توفيق م�صطفى

وديع بدور�س عطيه ميخائيل

اأ�صرف اأحمد عي ندا

وائل اأحمد اأحمد البرية

�لعام �لدر��ضي 2003/2002

وائل عبدالفتاح تركي محمد

�صحاته قا�صم مو�صى عبدالمنعم

محمود احمد عبدالمطلب احمد

رم�صان ابراهيم رم�صان عبدالعزيز
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ي�صري محمد عبدالرحيم ح�صين

اإبراهيم �صبانه متولي ك�صك

وائل ال�صيد المندوه عبدالعظيم اإبراهيم

�صميح احمد توفيق البرم

عزت محمد محمد ال�صيد

جورج فايق اإبراهيم �صليب

�لعام �لدر��ضي 2004/2003

محمد حامد عبداهلل اأحمد �صليمان

اإبراهيم عبدالغفار محمد علي بركات

اإبراهيم محمود محمد برعي

عبدالحميد محمد اأحمد �صعيد

ح�صام ح�صانين ح�صانين الجوادي

�لعام �لدر��ضي 2005/2004

اأبو المعاطي محمد اأبو المعاطي يو�صف

�صيد خ�صري محمد مو�صى

ثروت �صيد محمد �صالم

عبداهلل عبدالكريم عبداهلل الدواغره 

محمود عزت عثمان اللحام 

حمدي محمد ح�صين اأحمد 

محمد ح�صن محمد الأ�صقر

محمود علي اأحمد اأبو داود

اأحمد ال�صيد عبدالحفيظ اأبوحميد

محمد محمود محمود المنوفي

عبد المح�صن �صويلم الباز �صويلم

اأمير م�صعد وا�صف جرج�س

�لعام �لدر��ضي 2006/2005

رم�صان محمد محمد جاد

جواد محمد عبدالقادر بدوي

ن�صر جابر زغبي مندور

محمد جبريل محمد اأبو الخير

عبدالوهاب عبدالرحمن ال�صعيد محمد

محمد خالد خليل �صرحان

ه�صام ح�صني محمد عبدالمق�صود

�لعام �لدر��ضي 2007/2006

جاب اهلل جاب اهلل ال�صعيد يو�صف

�صريف عبداهلل حامد اإبراهيم

طارق محمود محمود علي �صراج

اأ�صرف ر�صدي من�صور ظاهر

محمد مح�صن عبدالعزيز اأبو عي�صه

اإ�صالم فاروق فايز اأحمد

عماد ر�صدي عراقي عي�صوي

�صيد عيد محمد عبدالمق�صود

عنتر عبدالرازق متولي جاد

عمر عبدالموجود اأحمد رزق

مهدي معو�س ال�صيد م�صلم

يا�صر فاروق عبدالتواب محمود

عمر عبدالنعيم بركات فرغل

ال�صيد محمد �صامي علي وهبه

عمرو وهدان رم�صان اأمين

�لعام �لدر��ضي 2008/2007

عالء محمد خلف اهلل محمد

مح�صن اأبو�صديره يون�س �صيف

اأحمد فولي اأبو الح�صن اأحمد

اأحمد عبدالمق�صود محمد ال�صحات عبدالمق�صود 

حمدي محمد ح�صين اأحمد

اأيمن وجيه �صحاته ح�صن 

محمد الباهي اأحمد محمود م�صطفى

عبدالرحمن علي عبدالغني خفاجي

اأحمد غريب جبل محمد

محمد �صالح محمد محمود مراد

�لعام �لدر��ضي 2009/2008

اأحمد محمد اأحمد ال�صربيني

اأحمد محمود اأبو زيد اأحمد

محمد بدري خليل قا�صم

بركات عبا�س اأحمد عبداهلل

خالد فتحي عبدالاله خالد

اأحمد عبدالفتاح محمد عبداهلل

ر�صمي اإبراهيم �صليمان

محمد �صعد محمود ح�صين

محمد ح�صن حلمي محمد

اأ�صرف محمد حلمي عبداهلل اإدري�س

اإ�صماعيل ح�صن عبدالفتاح جبر
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�لعاملون �لذين عملو� بالمدر�ضة  -  4

مرا�صل  عادل محمد محمد ابراهيم العا�صي  

مرا�صل  عبدالكريم عبدال�صمد التامري  

�صائق ح�صين احمد ح�صن ر�صتمي  

�صائق ح�صين �صايف عثمان  

�صائق ح�صين محمد خلوف  

�صائق طالب ابراهيم ندامات بور  

�صائق عبداهلل محمد اأ�صد  

�صائق علي ناز رحيمي 

�صائق عو�س ر�صا �صعيد  

�صائق  فا�صل كنا�س ملي ثامري  

�صائق  فواز ح�صني ح�صين يو�صف  

�صائق مجيد علي فلكناز  

�صائق  محمد نعيم حزباوي  

�صائق  يو�صف من�صور طاهر 

�صائق عبدالح�صين علي فاطمي 

�صائق عبدالح�صين عبا�س البو�صبيح 

�صائق زهير م�صطفى ا�صطمبولي 

فرا�س  جمال �صاكر عبدالمجيد  

فرا�س  حاجي غالم ح�صين علي  

فرا�س  ح�صن علي نا�صر  

فرا�س  ح�صن غالم �صيخاني 

فرا�س  رجب ح�صن  

فرا�س  رجب ميرزا ح�صن زادة  

فرا�س   ر�صتم علي اخوان ح�صن 

فرا�س  �صيد ح�صين �صيد محمد �صاه  

فرا�س  طهران جا�صم البوعبادي  

فرا�س  عبدالخ�صر خالف  

فرا�س  علي محمد درخور  

فرا�س  غالم عبا�س حاجي عبده  

فرا�س  غالم علي ح�صيني  

فرا�س  غالم مهدي عبدالكريم 

فرا�س  فا�صل عبد حزباوي  

فرا�س  فيدا ح�صين محمد  

فرا�س  محمد عابدين ح�صن 

فرا�س  محمد علي حاجي ح�صين  

فرا�س  محمد علي قنبر افرا�صتة 

فرا�س  مرت�صى عبدالح�صن �صير علي  

فرا�س  مو�صى عبدالرحيم �صباح  

فرا�س  نا�صر �صعدون علي  

فرا�س  نجيب فلكناز علي  

فرا�س  هداية اهلل يو�صف خان ر�صيدي  

فرا�س  يو�صف ح�صين غالم  


