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،،، المحترمين الطلبة مورأ أولياء  

وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم السالم   

 الفرصة هذه صفوفهم، واستثمر في التعليمية المراحل مختلف في المدرسة طلبة انتظم وقد الرسالة هذه إليكم أكتب أن يسعدني
 األمور إلى عنايتكم نلفت الرسالة هذه وفي ة.مر ألول المدرسة أسرة إلى انضموا الذين منهم الجدد السيما بالطلبة بالترحيب

  التالية:

 في  شهرية نصف بخطة المتوسطة والمرحلة االبتدائية والمرحلة والروضة الحضانة مرحلة في الطلبة القسم يزود .1
 بنشر نقوم وحاليا التقويمات، إلى كذلك وتشير للدراسة التخطيط على األمر وولي الطالب تعين العربية، المواد كافة
 http://dbs.edu.kwالمدرسة  موقع على الخطط هذه

 المراحل كل في طلبتنا على قررنا وقد ،قارئ اليوم قائد الغد"" المدرسة طلبة عند القراءة تنمية القسم أهداف أهم من .2
 ممارسة تكون وأن القراءة على الطلبة حث منكم يرجى التعليمي، برنامجنا من جزءا نعدها رواية، أو قصة التعليمية
  يومية.

 وحفظ الشريف الحديث وحفظ الكريم القرآن تالوة في للمسابقات بالتحضير الكريم والقرآن اإلسالمية التربية قسم دأب .3
 فليتنافس ذلك وفي" التسجيل على والبنات األبناء حث نتمنى. الخاص التعليم إدارة من بتنظيم الكريم القرآن

 :اآلتي الرابط ضمن المطلوبة المسابقة مادة على االطالع يمكن مشارك، طالب كل بتكريم القسم وسيقوم" المتنافسون
su.com‐pr‐www.islamic  

 التربوي، برنامجنا في أساسيا ركنا األصيل الكويتي المجتمع قيم ومن ديننا  من المستمدة التربوية القيم تحتل  .4
 عليهم تحت عنوان "بقيمي أرتقي" والتأكيد الطلبة في نعمل على غرسها شهرية قيمة سنطلق

 التي الفردية، التعليمية الخطط إعداد على الخاصة االحتياجات وبرامج التعلم بطء برامج في المعلمون يعكف   .5
 العاجل القريب في األمور أولياء مع ستناقش

 درة الوطنية لحماية البيئة،ا، واالنضمام الى المبالبيئي الوعي تنمية على برنامجه في االجتماعيات قسم سيركز .6
 ألرضه واالنتماء له والوالء الوطن حب وتنمية الكهرباء، مقدمتها وفي الطاقة مصادر على والحفاظ

 كتب إنتاج في المعروفة التعليمية المنهل مؤسسة من خاص منهج بتوفير قمنا الثاني المستوى/  الروضة لطلبة .7
 الثاني المستوى/  العربية اللغة في األطفال رياض

 المتوسطة للمرحلة االختبارات خطة عن فيه سنعلن حيث باستمرار للمدرسة اإللكتروني الموقع مطالعة المهم من .8
 الطالب ودليل التعليمية، المراحل لكافة الدراسية الحصص جدول فيه ويوجد والثانوية

.سويا األهداف نحقق حيث بيتال مع الفاعلة الشراكة إلى مطمئنون ألننا هللا بإذن ستتحقق السابقة البرامج إنّ   

 منتمون معلمون الطلبة تدريس على يشرف حيث العربية، الدراسات قسم في التدريسية الهيئة أعضاء جهد عاليا نقدر ناإن
.المهنية من عالٍ  قدر وعلى رسالة أصحاب    

بتواصلكم نسعد أخيرا  

  عفيفة أبو خليلد.             
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