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رسالة المدرسة

ة في المدرسة الكندية ثنائية اللغة نقوم بتعزيز بيئة محترمة و آمنة و داعم

تقوم بالعمل على تشجيع التوقعات العالية و النجاح األكاديمي، 
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بهذه " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"صلى هللا عليه و سلم –قال رسول هللا 

عليه صلوات ربي و سالمه–الكلمات الراقيات التي علمنا إياها رسولنا الكريم 

ستنا أن نتقدم إلى مدر-نحن طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة –يسعدنا –

يل، و الحبيبة  بمديريها و معلميها و العاملين فيها كافة بخالص الشكر الجز

مل وافر االمتنان و التقدير على ما بذلتموه و قدمتوه لنا من جهد كبير، و ع

،ةعظيم طوال الفترة السابقة التي عشناها جميًعا في هذه المحنة العصيب

جعل أن يكلل جهودكم بالنجاح و التوفيق ، وأن ي–عز وجل –سائلين المولى 

. ذلك في ميزان حسناتكم ، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء 

على أمل اللقاء بكم قريًبا  في مدرستنا الحبيبة ؛ لنواصل عملنا جميًعا نحو

.تحقيق آمالنا و أهدافنا المرجوه 

الكندية ثنائية اللغةطالب المدرسة

السيدإجالل/ األستاذة : إشراف و إخراج مجلة المواهب 

أحمد معن/ األستاذ : تصميم المدرسة الكندية ثنائية اللغةأول مجلة باللغة العربية في 
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