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  م2021بمناسبة حفل تخرج األبيتور لعام 

الخريجات، األخوات الراهبات العزيزات، أولياء األمور الكرام، الزميالت والزمالء  يعزيزات
 ، الضيوف األجالء....عزاءاأل

م على تخرجكن 2021بيتور لعام خريجات األالعزيزات بدء أود أن أهنئكن  يذ ئباد
على  نوبحصولكالمبهر/ الموفق بعد اجتياز العديد من االمتحانات التحريرية والشفوية، 
تأهلتن لاللتحاق واحدٍة من أعلى شهادتين مدرسيتين تمنحهما جمهورية ألمانيا االتحادية؛ 

 .بالجامعات أو المعاهد العليا التطبيقية

، وهو 1.8قدره  ا متوسط اطالبة مع   24لغ عددهن وقد حققت خريجات الفوس البا
اآلن، كما حققت خريجات شهادة األبيتوراأللمانية  المتوسط األعلى بين دفعات الفوس حتى

. بتعبير أدق: فقد حصلت ثالث عشرة خريجة 1.7طالبة متوسط ا قدرة  27الدولية وعددهن 
حدى إ( والعشريالكسر لفاصلة )قبل ا 1الفوس )الثانوية المتخصصة( على تقدير  من شعبة

وبدورهن حصلت تسع عشرة خريجة من شهادة األبيتور األلمانية  .2عشرة طالبة على تقدير 
(، وحصلت التسع طالبات الباقيات على يقبل الفاصلة )الكسر العشر 1الدولية على تقدير 

 .2تقدير 

متوسط النتائج المعتادة للتخرج من المدارس من أفضل  نتيجة   اذاته حد    يف ههذ
هو  ؛آخر ي  جوهر ، وهناك فارق  االتحادية جمهورية ألمانيا فيالثانوية أو الثانوية المتخصصة 

لغتهم األم.. اللغة  ية هيلغة دراسة الطالبات والطالب فى ألمانيا لمختلف المواد الدراس أن  
 اللغة العربية. ونطق ا عن لغتكن األم.. تختلف كتابة   ُكن  األلمانية، التى هى لغة أجنبية بالنسبة ل  

يحصل الطالبات والطالب فى ألمانيا على مؤهل وحيد يؤهلهم للدراسة الجامعية، بينما 
أنتن قد حصلتن على مؤهلين دراسيين.. شهادة الثانوية العامه المصرية عالوة على الشهادة 

ينعكس على عدد الحصص األسبوعى، إذ يندر فى ألمانيا أن يزيد عدد  وهذا بدورهاأللمانية، 
الحصص الدراسية عن ثالثين حصة أسبوعي ا، بينما يبلغ عدد حصصكن الدراسية األسبوعية 

 أربعين حصة.

اليوم ن تبغض النظر عن متوسط درجاتكن قد حقق ن  كُ ن  ُكالًّ م   إن   :يمكن القول عامٍ  بشكلٍ 
 .نتائج ممتازة  



الدراسية بالمدرسة األلمانية سان  تهام مسير2007لقد بدأت بعضكن فى أغسطس 
األربعة من ن كوقد رافقت ،ا مرحلة رياض األطفالنإذا ما أضف-شارل بورومى باإلسكندرية 

ا التى قضي ا للمدرسة يبوصف ،بالمدرسة تنهاعشر عام   عشرة أعواٍم. ةلمد ،مدير 

الدفعة األعلى كثافة مع التحاقكن بالمرحله األبتدائية، وتلك مزية فريدة من  ن  تُ ُكن  
 ،ه مع الصف الخامسأن   ، إال  متفاوتة األعداد فصولٍ  توزيعكن على ثالثة  يها نوعها، ترتب عل

توزعتن  ،الهيئة المركزية للمدارس األلمانية خارج ألمانياالتى نصت عليها  قراراتال وبحسب
المحتمل على  يالنفسن احتجاج بعضكن خشية الضرر وما ترتب على ذلك م   على فصلين،

 ينتثواليوم وما أنتن عليه اآلن ينفى هذا الزعم، وخالل السنوات اال ،بعضكن حال الدمج
صاحبتها خارج أسوار المدرسة،  كثيرة   مصرية   تاريخية   عشرة الماضية دارت أحداث  

 ات واإلصالحات:باالضطرا

رير ، تحم2013صيف  ييسمى الثورة الثانية ف م، أزمة الطاقة، وما2011ربيع  ثورةب بداية
 م.2020بوباء جائحة كورونا منذ مارس  سعر صرف الجنيه المصرى، انتهاء  

وقد حاولت الهيئة المالكه وإدارة المدرسة بالتوازى مع هذه األحداث العمل على تهيئة 
، ولبقية الطالبات، قدر المستطاع، بما يجعل  .ة.يالمدرس الحياة الطبيعية داخل األسوار ل ُكن 

ا من األنشطة والفاعليات المدرسة منزال  آمن ا ل ُكن  جميع ا، وقد وازى الحصص الدراسية عدد  
الصعيد، ومعسكرات الكورال بأن ا فورا،  ةفية نحو: المعسكر الصيفى بألمانيا، ورحلغير الص

ا، والحفل  لمصرية التى أسهمتواألمسيتان الثقافيتان األلمانية وا ا بارز  بعضكن فيها إسهام 
موقعة العلمين، ومسابقات الشباب يعزف  / ذكرىالموسيقى لعيد الميالد، وحفل تأبين ضحايا

 رافيا األلمانية.ويغنى، ومسابقة الكانجرو فى الرياضيات ومسابقة الجغ

 على ما أنتن عليه اآلن.. ن  كُ ق  لقد تكاتفت الحصص الدراسية واألنشطة الالصفية فى خل  
 خريجات نابغات من المدرسة األلمانية سان شارل بورومى.

ا  عشر واألخير بالمدرسة فقد يالثان ن  كُ ف  ... ص   20/21أما العام الدراسى  مضى مميز 
د ة: إ علينا التعايش مع الوباء، بوضع مستخلص  تع ي نذ من ناحية عن غيره، ألسباب ع 

حضور الحصص  ،ا هيأ لصفوف المرحلة العليا، وأنتن منهامم   لإلجراءات االحترازية،
المحتوى  يإذ إلى جانب تلق ي؛وامتنان يسرور ين دواعالدراسية بدواٍم كاٍمل، وهذا م  

الدينية، بين األلمان والمصريين،  الطوائف يمختلف بين أفرادٍ  يحدث تالٍق خصب   يالدراس
 وطرق التقييم مع أشخاٍص  ،الفكر ين المحادثات بين األشخاص متبايند م  يعلى العد عالوة  

 ل ينبوع ا للتسامح، يتجاوز القبول إلى الفهم.ا يُش ك   يشعرون.. مم  



ين من هيئة التدريس، ومغادرة اثنين من الزمالء تعالوة على إجازة وضع )أمومة( اثن
مهامه التدريس للصف الثانى  تضمنتالمعارين من جمهورية ألمانيا االتحادية، وكل منهم 

دنيا صبرة التى تولت تدريس  /عتبرتها معجزة نجاحى فى العثور على الدكتورةاعشر، و
من العام  الثانيالنصف  يف لصفوف المرحلة العليا كاملة حياء والكيمياءاألعلم  يمادت

حصص اللغة األلمانية والتاريخ بالسيدات:  في ، وعلى المنوال نفسه استعضنايالدراس
وأغتنم هذه  هيرديجن.. /فيدماير، وفى مادة الرياضيات السيدفروست كروجر وأيسلنجر و

 الفرصة لشكرهم جميع ا على دعمهم الكبير، إذ دون دعمهم ماكان األبيتورممكن ا.

 هيئة التدريس والمربيات بمرحلة رياض األطفال واألخوات الراهبات... يدون تفان
رجكن بالحصول على شهادة تخ حظيتن برفقتهم على مدار الحياة المدرسية، ماكاني اللوات

ما بذلوا وقدموا على مدار األعوام لأتقدم إلى هوالء جميع ا بعميق التقدير  األبيتورممكنا ،
يعكس كوننا  الذي يالراق يزة والمستوى العلميل عطاؤهم بالتربية المتمالعديدة، وقد تكل

 مدرسة ممتازة خارج ألمانيا.

وكذا عميق شكرى لوالديكن الذين أولوا المدرسة األلمانية سان شارل بورومى 
قرارهما بإلحاقها بمدرستنا أربعة عشر  ،على حدة ،ا كلًّ منكنو  ب  باإلسكندرية ثقتهم حين اتخذ أ  

 ا.عام  

ف آخر دفعة تجتاز امتحانات الثانوية المتخصصة، إذ 12كما نودع بنوعٍ خاٍص فصل 
ا من العام القادم فصاعد ا يتخرج من مدرستنا خريجات شهادة األبيتور األلمانية  لدولية ابدء 

 .فحسب

 عزيزاتى الخريجات

من نجاحكن يعكس  التحريرية والشفوية النهائية، وجزء   االمتحانات تزتن بنجاحٍ جلقد ا
ا متنامي ا ا عبر قدرتكن التنظيمية البارعة للذات والعمل التى هيأت ل ُكن  نجاح  ن، السني متراكم 

تين الكاتب الصحفى بالتعليق التفسيرى، وكذا قصته التى شلد مارتنوتناوله هار وهذا ما
 تتعلق بتنظيم العمل: ي، وهي  ن عينبإيماءة م   ن  كُ سأقدمها ل  ا العمل مم  حور حول إتقان متت

واظبت على أداء واجباتى فى طفولتى فى مطبخ جدتى، مما أصابنى بهوس العجز "
ن  عن إتقان العمل دون أدائة فى المطبخ،  هيأت فى كل شقة سكنت بها طاولة / منضدة  ث م   م 

اٍن آخر بالمسكن، وإذا ما اشتريت شقة جهزت مك يأ في يالمطبخ للعمل، بينما أتناول طعام
مرة  بإعداد وجبة طعاٍم أو  يحظ ما يذلبها مطبخين، وليس هناك احتياج للمطبخ الثانى.. ا

أكون صادقا هذة الطاولة تغطيها أكوام  من  يطاولته عليها أكواب ورقية، وك .حتى شطيرةٍ 



من الصحف، وتتسع األرضية بدورها الوثائق والمستندات والمقاالت المأخوذة )المنتزعة( 
للمزيد من األكوام المكدسة المتراكمة، التى يشكل كل منها اللبنات األولية لفكرة أو مشروع 

ا يسود المكان بطريقة ما. ي  عل  أداؤه، مما يعنى أن هناك نظام 

ة منها نظرى ثانية  بعدما نحيتها جانب ا / أعرضت عنها، ع  ما ال أُ  وغالب ا   يلكننير كوم 
ولو لمرة  أخطئ أواصل التصنيف واضع ا كل مستند جديد فوق كومته المناسبة، دون أنٍ 

 واحدٍة...

ا من تلقائيةٍ  كل األشياء تتم بصورةٍ  كما يعلم الجميع أن   ، لذلك غالب ا ما يمكننا التخلص تمام 
األمر  يبمض يدون أن أطلع عليها، وعلى هذا المنوال التنظيم كاملة   اتإحدى هذه الكوم

 .."عديدةٍ  ألعوامٍ 

التنظيم  وي  أفق :هناك نوعين من الناس وها هو الفيلسوف جون بيرى بدوره يرى أن   
غالب ا ما ال ينظرون  يون الملفات التنُ و   ك  التنظيم وأنا منهم، الذين يُ  وي  وجون بيرى منهم، ورأس
ا خالى السطح، أكبر، لكن مكتبهم دائم  ن حين آلخر يبتاعون خزانات إليها، خزائنهم مآلى، وم  

هذا خطأ   إن   بصورة صحيحة، أو تحت السيطرة، إال   يكل األمور تمض أن   انطباع ا يا يعطمم  
ا، بينما الرأسيون يذهبون فى الصباح إلى مكاتبهم وينظرون إليها  الفراغ  يفقين لمحمفادح 

 االسترخاء. يتكاسل الرغبة ف لكذ ، بينما يعكس"ال يوجد ما أفعله" :محدثين أنفسهم

، إذ نحن الرأسيون نظرتنا شاملة لعبء العمل كامال   ؛الرؤية أبد ا هذه ييخطر على بال ال
حتى وإن امتألت الطاولة وأرضية المطبخ وخزانة الموؤن بأكداس الورق، فذاك يعكس حدث ا 

ا من مثلها،   ء  يش يتنا أنه لم يفموقن  وشيك ا، ثم أنجز العمل فى مجموعتين أو ثالثة متخلص 
 منه. تُ ا تخلصمم  

ا خفيف األمتعة،   .منٍ آ إلى مستقبلٍ  سفرا ممتعا أرجو ل ُكن  بهذا المعنى أسافر دوم 


