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Ms. Gihan Hassan 

High School Principal  
      

 

Dear CBS families, 

We are now 3 months into the school year and quickly approaching the 

end of the first semester with most students completing the work brilliantly! 

This year, in particular, the pace of school has moved quickly. Our teachers 

are committed to making sure students are 

well prepared to do their best and are    

mindful of other expectations and deadlines 

students have.  

As we are near the end of the second     

quarter, all students should have set new 

targets for personal and academic success 

by now.  I urge them to work towards 

achieving the goals that they have set for themselves!  

Parents can support their children by helping them stay organized and 

checking in regularly on Ren-Web to see if they are on top of their        

schoolwork, yet also maintaining reasonable life balance. When in doubt or 

you have concerns, talk to your son/daughter and communicate with     

teachers as necessary. We are in a pandemic and we have also arrived at 

the time of weather change. It is more important 

than ever that we remain vigilant and respect  

restrictions, protocols, and procedures put in 

place by the MOH to ensure the health and   

safety of everyone.  

As the number of variants of COVID19 is         

increasing, encourage your children to wash their 

hands  regularly, eat well, get regular exercise, 

and go to bed early enough to get the necessary 

sleep they need. Good nutrition, exercise, and rest will bolster their immune 

system. We want our students to be balanced, healthy, and resilient young 

people and this requires a supportive partnership and ongoing                  

communication between students, parents, and the school.  
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Dec 9th 

Twin Day 
 

 

 

 

 

 

Dec 13th 

To 

Dec 22nd  

 

Midterm exams 

Gr 6-10 

 

Sem 1 Exams 

Gr 10-12 

 

 

 

 

 

 

Dec 22nd 

Quarter 2 

Ends  
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Virtual Parents Meeting 
 

Thank you to everyone who joined us for 

parents virtual conference in November. It 

was a pleasure to all the staff to be meeting 

with you and discussing your child's progress 

thus far. If you couldn't join us for the virtual 

conference but would still like a more        

detailed report, feel free to email teachers 

individually to request that information.  

 

Follow up your child’s grades on Ren-Web 

School and Home communication is an         

important factor in student achievement.       

Parents can use the Ren-Web system to see 

the achievement levels of their student. Kindly 

note that the mark on RenWeb represents the 

students collective grades till moment and that 

it changes with each new entry. We also       

request that you maintain  regular contact with 

the school either with individual teachers, the social worker or the principal.  

 

Course Selection Workshop 

CBS arranged a course selection workshop for 

G10 parents on Nov. 29th. The Guidance    

counselor Ms. Lama explained everything      

related to subject choice and university         

requirements.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 23rd 

to 

Jan 6th 

Winter break 
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Virtual University Fairs 

Stepping Up in the World Grade Twelve 

is always a hectic time for high school        

students in any country around the world. 

Students are working hard to prepare    

themselves for the transition from high 

school to university. This is a stressful      

period, filled with virtual university fairs, 

Tests and project  preparation, and 

countless hours of research on university        

programs. 

At CBS, our grade twelve students are 

already engaged in this important shift 

from high school to university life. Many students are preparing to apply for 

universities both local and abroad. Though some students are in the initial 

stages of this process, others are nearing their targets of gaining admission 

to the university of their choice.  

 

Alumni Reunion  

CBS takes pride of its graduates, 

thus Students who graduated from 

CBS class 2015 and after are invited 

for the 1st Alumni Reunion on                       

December 23rd!  
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HS Achievers 

Students who went above and beyond in the first quarter were recognized in 
the MS/HS assemblies and received recognition certificates. 

 

 
Grade Achievers 

GRADE 6-A-A Samera Bader Al Tameemi 

GRADE 6-A-B Dawud Salah Al Hai 

GRADE 6-B-A Saud Ali Al Shammari 

GRADE 7-A-A Samir Yousef Al Sabti 

GRADE 7-A-B Mohammad Adel Al Amir 

GRADE 7-B-B Saif Mishaal Al Khashab 

GRADE 8-A-A Deema Talal Al Ghunaim 

GRADE 8-A-B Ahmed Turki Al Nuwaihedh 

GRADE 8-B-A Salman Jaber Al Mutairi 

GRADE 9-A Alizeh Khan Amin 

GRADE 9-B Abdullah Fadhel Al Attar 

GRADE 10-A Gala Mohammad Al Dousari 

GRADE 10-B Mohammed Salah Al Hai 

GRADE 11-A Mohammed Arif Al Abdulsalam 

GRADE 11-B Ali Naser Al Dfaileej 

GRADE 12-A Talal Zaid Al Dousary 

GRADE 12-B Abdullah Talal Abo Ramia 
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HS Attendance Award 

Students who attended school everyday were recognized in the MSHS      
assemblies. Most of  these students are academic achievers too. This shows 
being in school everyday counts.  

 

 Student Class 

Abdalwahhab Abdallah, Abdulqader 06 HMR - A-A 

Fatima, Yaqoub Al Shatti 06 HMR - A-A 

Mosaab Naser, Al Rawali 06 HMR - A-A 

Nayef, Majed Al Mutairi 06 HMR - A-A 

Noura Mohamed, Al Mutairi 06 HMR - A-A 

Roshaney Khan, Amin 06 HMR - A-A 

Shams Abdulateef, Al Hazzaa 06 HMR - A-A 

Saud Ali, Al Shammari 06 HMR - A-A 

Abdul Wahab Khaled, Masab 06 HMR - A-B 

Bandar Nawaf, Al Shammari 06 HMR - A-B 

Dawud Salah, Al Hai 06 HMR - A-B 

Khalid Ahmed, Al Basyoni 06 HMR - A-B 

Yousef Duaij, Al Saad 06 HMR - A-B 

Othman Hussain, Al Nughaimesh 06 HMR - B-A 

Saud Nawaf, Al Mutairi 06 HMR - B-A 

Mohammad Adel, Al Amir 07 HMR - A-B 

Yousef Muhanna, Al Thlaith 08 HMR - A-A 

Abdelrahman Bnayan, Al Mutairi 08 HMR - A-B 



 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر  1

موعد استحقاق القسط 

 الدراسي

 

 

 

 

 

ديسمبر 2  

 يوم اللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر 6  

ورشة عمل أولياء األمور 

حول المعلومات بعد 

 الثانوية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202ديسمبر  - 4العدد 

 المدرسة الثانوية

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
   

 

 أولياء أمور طالب المدرسة الكندية ثنائية اللغة األعزاء،

أشهر من العام الدراسي، وسرعاان ماا اقانارباناا مان ناهااياة الافا ال  3نحن اآلن قد أمضينا بالفعل 

الدراسي األول لهذا العام، جنبًا إلى جنب مع إكمال وانهاء معظم الطالب لعملهم ببراعة! فافاي ااذا 

العام، على وجه الخ وص، قد تحركت وتيرة الدراسة بسرعة غير مسبوقة. ويلنزم المعلمون لدينا 

بدورام المنمثل في النأكد من أن الطالب على اسنعداد جيد لبذل ق ارى جهداام، كاماا أناهام عالاى 

دراية وإدراك تام للنوقعات والمواعياد الاناهاائاياة األ ارى 

 للطالب.

ونظًرا ألننا نقنرب من نهاية الربع الدراسي الاثااناي، كاان 

ينبغي على جميع الطالب أن يحددوا أادافا جديدة للاناحاا  

الشخ ي واألكاادياماي فاي ااذا الاوقات الاحاالاي. وإناناي 

بدوري أحثهم على العمل من أجل تحاقاياأل األاادات الاناي 

 حددواا ألنفسهم!

يمكن ألولياء األمور دعم أطفالهم في ذلك من  الل مساعدتهم عالاى الاباقااء ماناظامايان، والاد اول 

والنحقأل باننظام على برنامج الرين ويب لمعرفاة ماا إذا كااناوا عالاى رأا واجابااتاهام وأعاماالاهام 

 المدرسية ومدى النزامهم بها، مع الحفاظ أيًضا على توازن معقول في مناحي الحياة األ رى.

وفي حال أن كان لديك شك أو لديك أية مخاوت، فيُرجى النحدث إلى ابنك / ابننك وكذلك ال تاناساى 

النواصل مع المعلمين حسب الضرورة واالقنضاء. ونظًرا ألننا اآلن ال زلاناا فاي  ضام الاحاائاحاة 

فضاًل عن أننا وصلنا أيًضا إلى وقت تغير الطقس، فامان الاماهام 

أكثر من أي وقت مضى أن نظال ياقاظايان وأن ناحانارم الاقاياود 

والبروتوكوالت واإلجاراءات الاناي وهاعاناهاا وزارة ال احاة 

 لضمان صحة وسالمة الحميع.

، ال بد من أن تشحعاوا 91ومع تزايد عدد أنواع )ف ائل( كوفيد 

أطفالكم على غسل أيديهم باننظاام، وتانااول الاطاعاام الاماناوازن 

بشكل جيد، وممارسة النمارين الرياهية باننظام، والذااب إلاى 

الفراش في وقٍت مبكر بما فيه الاكافااياة لالاحا اول عالاى الاناوم 

الكافي والضروري الذي يحناجونه. حيث أن النغذية الحيدة، جنبًا إلى جنب مع النمارين الرياهاياة، 

والراحة سنعمل على تعزيز جهاز المناعة لديهم. نحن نريد لطالباناا أن ياكاوناوا شاباابًاا ماناوازنايان 

وينمنعون بال حة والمرونة، واذا ينطلب نوع من الشراكاة الاداعاماة والاناواصال الاماسانامار بايان 

 الطالب وأولياء األمور والمدرسة.



 

 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر 9  

 يوم التوأم 

 

 

 

 

 

ديسمبر  13  

 إلى

ديسمبر 22  

 امتحانات نصف العام

10 - 6للصفوف   

 

 

 

 

 

امتحانات الفصل الدراسي 

 األول

12 - 10الصفوف   

 

 

 

 

 

ديسمبر 22  

نهاية الربع الدراسي 

 الثاني

  

 هذا الشهر في المدرسة الكندية ثنائية اللغة

 إدخال الموهبة في الحياة

 0202ديسمبر  - 4العدد 

 المدرسة الثانوية

 

 

 مع أطيب التمنيات، 

 السيدة / جيهان حسان

 مديرة المدرسة الثانوية
     

 

  
  اجتماع أولياء األمور االفتراضي

 

شكراً لكل من انضم إلينا في االجنماع االفنراهي ألوليااء 

األمور في شهر نوفمبر. وكان من دواعي سارور جاماياع 

الموظفين أن يحنمعاوا ماعاكام وأن يانااقشاوا الاناقادم الاذي 

أحرزه أبناؤكم حنى اآلن. وفي حاال أناك لام تاناماكان مان 

االنضمام إلينا في اذا االجانامااع االفاناراهاي ولاكاناك ال 

تزال ترغب في الح ول على تقرير أكثر تافا اياالً، فاال 

تنردد في إرسال بريد إلكنروني إلى المعلمين بشكل فردي 

 لطلب اذه المعلومات.

 

 متابعة الدرجات التي يحصل عليها أبناؤكم من خالل الرين ويب 

ويمثل النواصل بين المدرسة والمنزل عامالً مهًماا فاي مادى 

إنحاز وتح يل الطالب. كما يمكن ألولياء األماور اساناخادام 

برنامج الرين ويب لمعرفة مسنويات تح يل أبناؤام الطالب 

وماادى إنااحااازااام. ياارجااى الااعاالاام أن الااعااالمااات والاادرجااات 

الموجودة على الرين ويب تمثل محموع الادرجاات لالاطاالب 

حنى اللحظة وأنها تنغير مع كل إد ال وقيد جديد. كما نطلاب 

منكم أن تحافظوا على اسانامارارياة الاناواصال ماع الامادرساة 

سواء مع المعلمين األفراد، أو األ  ائي االجنماعي أو مدير 

 المدرسة.

 ورشة عمل الختيار المقرر

لقد نظمت المدرسة الكندية ثنائية اللغة ورشة عامال  ااصاة 

بأولياء أمور الطالب في ال ف العاشر حول ا نيار المقرر 

نوفمبر. وقاد شارحات مساناشاارة اإلرشااد  91وذلك بناريخ 

كل ما ينعلاأل باا اناياار الاماوهاوع  -والنوجيه السيدة / لمى 

 ومنطلبات الحامعة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر  23  

 إلى 

يناير 6  

 عطلة الشتاء
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 معارض الجامعة االفتراضية

دائًما ما يمر طالب ال ف الثاني عشر العالمي بوقاناا 

ع يبًا ومثيًرا في أي بلد حول الاعاالام. حاياث ياعامال 

الطالب جاادين من أجل إعداد أنفسهام لاالناناقاال مان 

المدرسة الثانوية إلى مرحلة الحامعة الحديدة عالاياهام. 

وتكون ااذه الافانارة باالافاعال فانارة مارااقاة، ومالايا اة 

بالماعاارا الاحااماعاياة االفاناراهاياة، واال اناباارات 

وإعداد المشاريع، وساعات ال ح ر لها مان الاباحاث 

 عن برامج الحامعة.

في المدرسة الاكانادياة ثاناائاياة الالاغاة، يشاارك طاالب 

ال ف الثاني عشر لدينا بالفعل في اذا النحول الاماهام 

من المدرسة الثانوية إلى الحايااة الاحااماعاياة. ويساناعاد 

العديد من الطالب للنقدم من أجل االلنحاق بالحامعات المحلية والخارجياة عالاى حاد ساواء. وعالاى 

الرغم من أن اناك بعض الطالب ال يزالون في المراحل األولى من اذه العامالاياة، إال أن الاباعاض 

 اآل ر منهم يقنرب من أادافه في االلنحاق بالحامعة الني يخنارونها.

 

 لم شمل الخريجين

إن المدرسة الكندية ثنائياة الالاغاة تافاخار وتاعاناز  

بخريحيها من الطالب، ومن ثم فإن الطالب الذين 

مان الامادرساة  ٥١٠٢تخرجوا في العام الدراسي 

الكندية ثنائية اللغة وما بعده مدعوون إلى لقااء لام 

 93شمل الخريحين األول الاماقارر اناعاقااده فاي 

 ديسمبر.
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 المتفوقون في الثانوية العامة

تم تكريم الطالب الذين تفوقوا في الربع األول في تحمعاات الامادرساة الاماناوساطاة / الامادرساة 

 الثانوية وح لوا على شهادات تقدير.

 

 

 

 المتفوقون الصف

 سميرة بدر التميمي A-A-6صف 

 داود صالح الحاي A-B-6صف 

 سعود علي الشمري B-A-6صف 

 سمير يوسف السبتي A-A-7صف 

 محمد عادل األمير A-B-7صف 

 سيف مشعل الخشاب B-B-7صف 

 ديما طالل الغنيم A-A-8صف 

 أحمد تركي النويهض A-B-8صف 

 سلمان جابر المطيري B-A-8صف 

 ألزيه خان أمين A-1صف 

 عبدهللا فاضل العطار B-1صف 

  محمد الدوسريغال A-90صف 

 محمد صالح الحاي B-90صف 

 محمد عارف عبدالسالم A-99صف 

 علي ناصر الدفيلج B-99صف 

 طالل زايد الدوسري A-99صف 

 عبدهللا طالل أبو رمية B-99صف 
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 بالمدرسة الثانويةجائزة الحضور 

تم تكريم الطالب الذين كانوا يذابون إلى المدرسة كل يوم في تحاماعاات الامادرساة الاماناوساطاة 

والمدرسة الثانوية. معظم اؤالء الطالب منفوقون أكاديميا أيًضا. اذا يدل على أامية النواجد في 

 المدرسة كل يوم.

 

 

 

 المتفوقون الصف

06 HMR - A-A عبدالوهاب عبدهللا عبدالقادر 

06 HMR - A-A فاطمة يعقوب الشطي 

06 HMR - A-A مصعب ناصر الرويلي 

06 HMR - A-A نايف ماجد المطيري 

06 HMR - A-A نوره محمد المطيري 

06 HMR - A-A روشاني خان أمين 

06 HMR - A-A شمس عبداللطيف الهزاع 

06 HMR - A-A سعود علي الشمري 

06 HMR - A-B عبدالوهاب خالد مصعب 

06 HMR - A-B بندر نواف الشمري 

06 HMR - A-B داود صالح الحاي 

06 HMR - A-B خالد أحمد البسيوني 

06 HMR - A-B يوسف دعيج السعد 

06 HMR – B-A عثمان حسين النغيمش 

06 HMR – B-A سعود نواف المطيري 

07 HMR – A-B محمد عادل األمير 

08 HMR – A-A يوسف مهنا الثليث 

08 HMR – A-B عبدالرحمن بنيان المطيري 


