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ة الل ة ثنائ ند غةال  

9: 1صفحة 

: رسالة المدرسة 

يز في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتعز
بيئة محترمة و آمنة و داعمة  

 تقوم بالعمل على تشجيع التوقعات العالية و
النجاح األكاديمي

كلمة

 صـلى هللا –قال رسول هللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  علي

كلكـــم راعٍ و : ( -و ســـلم 
) كلكم مسؤول عـن رعيتـه 

يم لقد كـان كـالم نبينـا الكـر
ه  صلوات ربي و سالمه عليـ

بمثابــــة النــــور الســــاطع ، 
 تسطع معه حياتنا ، و جاءت
 المسؤولية شعاع مـن ذلـك

معـه  النور المبين ، يستبين
 اإلنسان طريقه إلى الهـدى

م و الرشـــاد ؛ فبهـــا يســـتقي
علـو أمره و يَْصلُح شأنه ، و ت

همتـــه و تســـمو  صـــفاته ، 
و و الشعور بالمسـؤولية لهـ
ج  المحرك نحو العمل و اإلنتا

ـــة  ـــا اإليجابي ـــد عنه ، و تتول
ين التي ينشدها المجتمع بـ

ـــا  أفـــراده ، فيصـــبح مجتمًع
ــا  ــه ، محقًق ــي عمل ــاًدا ف ج

.ألهدافه 
يةرئيس قسم اللغة العرب



حجازي عز الدين: الطالب 
1E:  الصف

أحمد أنور :الطالب 
3A: الصف 

الهرشانيأحمد مبارك :الطالب 
2A: الصف 

2صفحة 



غال رزاق العصيمي :الطالبة 
  3B: الصف 

آية أحمد:  الطالب 
3B: الصف 

فوزان بدر : الطالب 
3A: الصف 

3صفحة 



عبد هللا أحمد :الطالب 
  6A: الصف 

زهراء جواد: الطالبة 
5A-A:  الصف

4صفحة 

عينا: رسم و إعداد الطالبة 
5A-A: الصف 



عبد هللا إبراهيم : الطالب 
  4A-B: الصف 

5صفحة 



6صفحة 

شاهين : الطالب 
  7A-A: الصف 



7صفحة 

ابتسام غضنفر:الطالب 
  8A: الصف 



8صفحة 

سالم فالح: الطالب 
9B: الصف 



 انطالًقا من مبادئ ديننا الحنيف التي
نحرص عليها أشد الحرص ، يأتي 
شعورنا بالمسؤولية تجاه أنفسنا 

ال كسل دافًعا لَِنجِدَّ و نجتهد بل و نثابر ب
أو ملل ، لنصل إلى النجاح الذي تصبو 

إليه نفوسنا ، و إلى التميز الذي به 
 يعلو شأننا ، و نحن لَُنؤكِد آلبائنا و

معلمينا أننا في عملنا هذا من 
المهتمين ، و في القيام بواجباتنا من 
و  المجتهدين ، لنكون ألنفسنا نافعين ،

لآلخرين مساعدين ،  فنأخذ بيد 
 مجتمعنا الذي نعيش فيه إلى العلياء،

و نرتقي به إلى أعلى الدرجات ، و 
.نحقق معه أسمى الغايات 

طالب المدرسة
Mail-E 

arabicstaff@cbskuwait.com

9صفحة 


