
9: 1صفحة 
المدرسة الكندية –مجلة المواهب 

ثنائية اللغة

مجلة المواهب

العدد
السابع

طالب المدرسة 
ة الل ة ثنائ ند غةال  

: 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

ــــان  ــــرَّم هللا اإلنس ــــد ك لق
ه بالعقل الذي منحه ، و ميـز

به عن سائر خلقه ، و دعـاه 
في غير موضـع مـن القـرآن 
إلى إعمال فكره و عقله ، و 
 ما المخترعـات و االبتكـارات
 إال نتاجــا لــذلك ، و اإلنســان

ة إن استغل القدرات العقليـ
 التي زوده هللا بهـا و ارتقـى

؛  بفكره في المجاالت كافـة
ا ألبهر العالم بأسـره بكـل مـ

هو جديـد ، و ألبقـى العـالم 
ًرا متجدًدا ، و لظل قويًـا قـاد

علـــى مواجهـــة الصـــعاب و 
التحـــديات فـــي الظـــروف 
 المختلفــة ، و الكتســب هــو

بذلك مهارات عـدة و خبـرات 
نًا مختلفة ، تجعل منه إنسـا

طموًحــــا و متفــــاعًال فــــي 
مجتمعــه آخـــًذا بيــده إلـــى 
آفاق أرحب في هذا العـالم 

.الواسع 
قسم اللغة العربية



2صفحة 

دالل جاسم: الطالبة 
SK1: الصف 

خلف عادل: الطالب 
JK2: الصف 

فجحان ثامر: الطالب 
SK2: الصف 



3صفحة 

فهد العصيمي: الطالب 
1D: الصف 

داليا الراشد: الطالبة 
1A: الصف 

أحمد مبارك: الطالب 
2A: الصف 



4صفحة 

معاذ العريفي: الطالب 
2D: الصف 

غال المطيري: الطالبة 
3D: الصف 

ماريا محمد: الطالبة 
2A: الصف 



5صفحة 

عبد هللا إبراهيم: الطالب 
4B: الصف 

ليالي علي : الطالبة 
5C: الصف 

ليالي علي : الطالبة 
4A: الصف 



6صفحة 

سعود علي : الطالب 
- 6B: الصف  A

حصة عارف: الطالبة 
5C/AFL: الصف 

غال الدوسري: الطالبة 
 10A /AFL:الصف 



7صفحة 

عبد الرحمن المطيري: الطالب 
8A-B: الصف 

فهد محمد: الطالب 
9B: الصف 

ابتسام غضنفر: الطالبة 
8A-A:  الصف



8صفحة 

خديجة محمد: الطالبة 
1C: الصف 

حصة عادل: الطالبة 
2C: الصف 

فهد محمد المطيري: الطالب 
4B: الصف 



9صفحة 

الغالية إبراهيم:الطالبة 
5C: الصف 

سارة حمد: الطالبة 
4A: الصف 

لولوه :الطالبة 
4A: الصف 



10صفحة 

من ال يشكر هللا ال يشكر الناس ؛ 
فنحمد هللا أن وفق أبناءنا الطالب 

للقيام بهذه األعمال الرائعة ، و نتقدم 
إليهم بالشكر الجزيل على مشاركتهم 
لزمالئهم في مجلة مدرستنا العربية  
راجين منهم التفاعل المستمر بمثل 
هذه األعمال التي من شأنها تنمية 

مهاراتهم ، و االرتقاء بمستوياتهم ، و 
م لتظل أعمالهم تعبيًرا صادًقا لمواهبه

و مهاراتهم ، متمنيين لهم دوام النجاح 
.و التفوق 

قسم اللغة العربية

Mail-E 
arabicstaff@cbskuwait.com


