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 Al-Bayan Bilingual School    مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة

 
 
 

 المؤسسرؤية 
 

 سيدة كويتية بتأسيس مدرسة البيان. كان الهدف هو إنشاء مدرسة 14قامت السيدة فوزية السلطان العيسى )يرحمها هللا( وبدعم من 
ة. وهكذا ولد المنهاج الثنائي اللغة للمدرسة من أجل تحضير الطالب لعالم ربط بين التقدم في الغرب والقيم التراثية في الحضارة العربيت

بين الحداثة والتراث. ومن خالل هذه الرؤية الواضحة تم تأسيس مدرسة البيان ثنائية ناجحا  تزاوجايشكل  منهاجااليوم وتحديات الغد، 
 كأول مدرسة من نوعها في الكويت. 1977اللغة الخاصة في عام 

 

 

 المدرسة رسالة
 

م مدرسة البيان ثنائية اللغة هي مجتمع تعلمي باللغتين العربية واإلنجليزية، ينشئ طالّباً متعاطفين، مجّددين، رواداً للتغيير المستدا
 .والتقدم في دولة الكويت والمحيط العالمي

 
 

 فلسفة المدرسة
 

لعشرين. ونحن نوافق على أن مجاالت التكنولوجيا بأننا ننشئ الطالب لعالم سريع التغير في القرن الحادي وا نحن نؤمن
 على: النجاح والحياة األفضل يعتمدان  واالقتصاد واالجتماع تشير إلى أن

 

  بما فيها الكتابة والقراءة والمحادثة واالستماع.إتقان مهارات التواصل 

 لقدرة على التحليل لضرورتها في عالم يزداد تعقيدا.تطوير مهارات حل المشاكل، والقدرات في مجال التكنولوجيا، والتفكير الناقد، وا 

  المنظور العالمي والمتعدد الثقافات والمهارات لدى الطالب لتمكينه من اإلفادة من الفرص المهنية في العالم.تنمية 

  من أجل تحقيق فهم المعلومات  هذه ة التي شكلت العالم الحديث والقدرة على استخداميوالبيئ ية والجغرافيةواالقتصاد يةقوى التاريخالفهم
 يستجد في المستقبل.س أفضل للحاضر وتوقع ما

 المهام القيادية بفاعلية وبشكل مناسب. مل مع اآلخرين كفريق واحد وممارسةقدرة الع 

 للتعلم المستمر مدى الحياة. قدرة الفرد على العمل باستقاللية وإثارة دافعيته 

 واالعتزاز بالنفس والحنكة وتأكيد الذات ثقة عالية بالنفس . 

 تي معرفة العناصر األساسية للصحة البدنية والعاطفية، والقدرة على استخدام المصادر المتوفرة لتحقيق هذه القيم والتعامل مع الضغوطات ال
 نواجهها في حياتنا العلمية النشطة.

  بيئة موجهةمبادئ أخالقية وقيم ومعايير ال تعتمد على. 

 في الفنون الجميلة، الصحة، الترفيه والنمو البدني، القيادة والعمل الجماعي، الوعي بالنواحي الجمالية واألخالقية والنمو  عليم وتطوير فاعلت
 النفسي.

 
 

 أهداف المدرسة
 

 يجب على طالب مدرسة البيان أن:
 

  بشكل مستقل. الالزمة التي يحتاجها إلكمال دراسته الجامعيةالتعليمية يكتسب المهارات 

 ل لالستنتاجات من خالل التفكير الموضوعي السليم.مات من مصادر متنوعة من أجل التوصيتعلم طرق البحث عن المعلو 

  اآلخرين ومعتقداتهم. ألفكار على معايير أخالقية رفيعة واحترام ترتكزطريقة علمية للتعلم يتبنى 

  مهارات حل المشاكليكتسب. 

   مدركا أن التعليم عملية مستمرة أبدا.وراسته تمكنا من موضوع ديكون م 

 مكنه من اكتشاف قدراته المبدعةعن نفسه ي   اً إيجابي اً يطور مفهوم. 

 .يحترم ويقدر أهمية الوقت ويتعلم استغالله بشكل منتج 

  البيئة وتحسينها. ة علىفظاحللميطور اهتماما إيجابيا 

  مدى الحياة. ى لياقتهللمحافظة علبرنامج يتعلم كيف يعتني بصحته من خالل 

 .يقدر الفنون الجميلة على النطاق العالمي 

  ًفي مجتمعه.وملتزما  يكون مواطنا مسؤوال 

 وتقاليده وحضارته.الدين اإلسالمي  تعاليمويحترم  يكتسب ويفهم 

 والعالم الكويت والعالم العربيدولة ويقدر حضارة وتقاليد  يفهم. 


