
 
 

 

 للتذكير  
 

 الرجاء التأكد من ارتداء الزي الرسمي الصحيح للمدرسة . 
 القمصان يجب ان تكون مرتبة مع ارتداء ربطة العنق . 
على الطالب ارتداء الحذاء األسود  

. للمدرسة   
على الطالب ارتداء مالبس الرياضة في  

  .االيام المخصصة لذلك  

http://www.cambridge-kw.com/ 

‘Students achieving their full potential as active thinkers and self-motivated, life-long learners 
within a supportive environment’. 

 
 
 
 
 
 

 
ف وامتياز ان اكون   قسم   رئيسانه لشر

 الثانوي . 
نحن محظوظون جدا لوجود مثل هؤالء  

ن الذين يهتمون  ن  الطالب الرائعي  بالمعلمي 
ن لهم .   واآلباء الداعمي 

هدفنا األساسي لقسم الثانوي هو توفي  
البيئة المناسبة لتمكن طالبنا ان يكونوا 

 األفضل . 

 
المنقف  –أهال وسهال بكم في مدرسة الكيمبردج   

حيث يتم قسمنا اإلبتدائي هو بيئة دافئة وداعمة لطالبنا 
 إلهام الطالب لتحقيق التفوق في جميع مجاالت المدرسة . 

 طريقنا التوجيهي للطالب هو : 
 أعمل بجد 

 دائما بالمقدمة .
بأصدقائك ، بمدرستك والعالم  أعتني بنفسك ، بعائلتك ، 

 المحيط بك .
.  

نى لك وقتا ناجحا مع أبنك في مدرسة كيمبردج .أتم  

6االسبوع : 1الفصل:  2022أكتوبر  13    

:تواصلوا معنا على االنستقرام  @Cambridgemangafkw 

  المواعيد : 
 

 

 إجازة نصف الفصل :  
أكتوبر   30 – أكتوبر  23  

للصف االول والثاني  ليوم المميز : ا
   20فقط يوم الخميس 

مفضلة للطالب  ارتداء زي شخصية 
 من قصة . ) الصف األول (  

   ارتداء مالبس لها عالقة بقصة
) الصف الثاني (  ( بير هنت )  

 

 

دعوة ألولياء األمور في يوم  
نوفمبر من   3التخضير يوم الخميس 

صباحا .   8.15 –  7.30  
 لمرحلة الروضة  

 
اولياء األمور مدعوون للحضور في  

اليوم  ة أبنائهم في هذا الفصل لمشارك
.  
 

 

 رسالة من : 
 

 مس آية  
 
رئيسة قسم المرحلة  
 اإلبتدائية 

 
 

التوعية التربوية  رئيسة قسم  -رسالة من : مس صوفيا    

 

 

دوري هنا هوضمان سالمة وسعادة ابنك في  
 المدرسة كل يوم . 

 زويدمتحمسون لت  الهيئة التدريسية واالدارية 
طالبنا بالمهارات الالزمة لتحقيق أهدافهم 

  األكاديمية بثقة ونجاح . 

 

:رسالة من   
 
 مستر جون  
 الناظر    

 أعزائي أولياء األمور 
على تكليفنا بتعليم أبنائكم . شكرا لكم   

لقد كان لدينا أسبوع حافل حيث اننا بدانا باألنشطة  
باألضافة لليوم الوردي لهذا اليوم  بعد الدوام المدرسي  

. 
 

 األسبوع القادم هو آخر أسبوع كامل للدراسة . 
 

 أتمنى لكم ولعائلتكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة . 
 

 شكرا لدعمكم المتواصل لنا . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألكبر نسبة   12, 11, 10,   9,  8, 5, 4,   2تهانينا للصفوف 
2022اكتوبر  6األسبوع  حضور لهذا   

 

 رسالة من : 
 

 مستر آندي 
 

رئيس قسم  
 المرحلة الثانوية 

الهدف الرئيسي لمدرسة 
المنقف حضور  –كيمبردج 

%  100الطالب يوميا بنسبة   

https://www.facebook.com/Cambridge-English-School-Kuwait-1451627648481011/
https://www.instagram.com/cambridge.e.s.kw/

