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اليوم العالمي للقلب   -  2020سبتمبر    29  

أقام المجلس محاضرة عبر البث المباشر في حسابه عبر االنستغرام  

اخصائي طب العائلة للحديث عن صحة القلب  -مع د. أحمد عبدالملك  

الوقاية من أمراض القلب. و طرق    

 
 

اليوم العالمي للمعلم   – 2019أكتوبر   3  

قام أعضاء المجلس بتكريم المعلمين نظراً لجهودهم في خدمة  

العملية التعليمية و الحرص على مصلحة الطالب و تخريج جيل يخدم  

   الوطن . 

 
أسبوع التخضير في الكويت  – 2020أكتوبر   7  

حرصاً من المجلس على االهتمام بالبيئة و تشجيع الطالب للمشاركة  

في حماية البيئة ، أقام المجلس مسابقة أجمل زرعة لطالب مرحلة  

رياض األطفال بزراعتها في المنزل و وضع الصور عبر االنستغرام  

للمنازل    عبر توصيلها كنوع من التشجيع مع تقديم هدايا للمشاركين

  حسب اإلجراءات الصحية. 

 
 

يوم اللغة العربية – 2019ديسمبر    3  

االهتمام باللغة العربية أمر ضروري لما لها من ثروة لغوية هامة ،  

فقد سعى مجلس أولياء األمور و المعلمين لتنظيم مسابقة للمعلمين  

 الغير ناطقين باللغة العربية لتشجيعهم على تعلم اللغة. 

 
اليوم العالمي لألغذية  – 2020أكتوبر    16  

استضاف المجلس عبر البث المباشر على حسابه في االنستغرام  

  اخصائية التغذية العالجية نور الشّوا للحديث عن األنظمة الغذائية .  

 
 

الصحة أسبوع –  2019ديسمبر    12- 8  

الصحة   أسبوعحرص مجلس أولياء األمور و المعلمين على إثراء 

بالعديد من الفعاليات للطلبة بالتعاون مع اخصائيين تغذية و أندية  

صحية و عقد ورش تثقيفية عن الصحة و بالتعاون مع ممرضات  

 مدرسة البيان .  

 
اليوم العالمي للطالب  – 2020نوفمبر    17  

المحبوبة لدى الجميع كان ضيف المجلس عبر  قرقاشة .. الشخصية 

   البث المباشر لالحتفال مع الطلبة في هذا اليوم . 

 
 

الكرنفال الوطني – 2019فبراير    15  

قام مجلس أولياء األمور و المعلمين بعمل كرنفال ضخم للطلبة و  

أولياء األمور و المعلمين في الحرم المدرسي بفعاليات ثقافية و  

 ترفيهية و موسيقية بأجواء عائلية مميزة . 

 

 
اليوم العالمي لمكافحة السمنة   – 2020نوفمبر    27  

إيماناً من المجلس بضرورة المحافظة على الصحة العامة ، قام  

اخصائي طب العائلة للحديث   –المجلس باستضافة د. أحمد عبدالملك 

عن طرق المحافظة على الصحة و الوقاية من السمنة و أضرار ذلك  

 على صحة الفرد. 

 
 

اليوم الرياضي  – 2020يناير    15  

الصحة العامة ، حيث من منطبق  الرياضة جزء مهم للمحافظة على 

هذا قام المجلس بتوفير أطقم رياضية للطلبة للمشاركة في هذا اليوم  

 في جو مليء بالحماس و اإلثارة . 

 
األعياد الوطنية – 2020فبراير    26  

نظراً لعدم السماح بالتجمعات في هذه الفترة ، قام المجلس باالحتفال  

مع الطلبة و أولياء األمور مع شخصيات المسلسل الكارتوني قرقاشة  

 عبر البث المباشر لالحتفال باألعياد الوطنية لوطننا الغالي الكويت  

 

.  

 
 

حملة دعم التعلم اإللكتروني   – 2020مارس   20  

إيماناً من المجلي بضرورة استمرار العملية التعليمية خالل فترة  

جائحة كورونا ، بدأ المجلس بحملة عبر حسابة للتشجيع على  

  استمرار التعليم اإللكتروني و الحرص على مصلحة الطالب.  
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2021تخرج دفعة  – 2021مايو   20  

لأللعاب   بتقديم هدايا بالتعاون مع حساب قدها  الخريجين  احتفلنا مع 

   الشبابية كنوع من المساهمة و التشجيع .

 
 

شهر التوعية بسرطان الثدي  – 2021أكتوبر   2  

و   للمرضى  الدعم  لتقديم  المعلمين  لجميع  باج  بتوزيع  المجلس  قام 

 للتوعية بهذه المناسبة . 

 

الشريف   النبوي المولد –  2021  أكتوبر    18  

  على   الحلويات  بتوزيع  السعيدة  المناسبة   هذه  في  المجلس  احتفل

 . المعلمين 

  

 

 
 

اليوم العالمي للسكري  – 2021نوفمبر    14  

قام المجلس باستضافة اخصائية التغذية نور العمر عبر البث المباشر  

الغذائية   األنظمة  و  منه  الوقاية  طرق  و  السكر  مرض  عن  للحديث 

 المناسبة لألطفال .  
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نية للحديث عن  أغ  2قام المجلس بعمل حملة توعوية للحث على التطعيم ، باإلضافة إلى الحرص على المحافظة على العادات الصحية من خالل انتاج عدد  

 هذه الخطوات مع استحداث شخصيات جديدة اطلق عليهم ) بيان و بسمه ( مع التسويق للزي المدرسي الجديد في نفس الوقت . 

 

 

األمور و جميع من  و مع انتهاء فترة عمل المجلس الفعلية و التمديد الخاص بجائحة كورونا نود أن نشكر اإلدارة المدرسية و المعلمين و الطلبة و أولياء 

لتعليمية و جعل  ساندنا طوال فترة تولينا مهام شئون مجلس أولياء األمور و المعلمين ، متمنين للجميع التوفيق و النجاح لالستمرار في إنجاح العملية ا

 مدرسة البيان دائماً مصدر فخر لنا جميعا ً . 

 

 * أعضاء المجلس 2019- 2021 :

الرئيس   –سليمان القناعي  – 1  

نائب الرئيس  –حصه الخنفر  -2  

أمين السر –نور أسد  -3  

د. رائد بورسلي  -4  

سمية الشطي  -5  

/ كاثي هنتر  األستاذة -6  

/ آمنة الحاج األستاذة -7  

/ مصطفى الصمد  األستاذ -8  

/ مها صالح    األستاذة -9  
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