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الوطنية بالهوية يتعلق فيما بالفخر البيان طالب يثيرها التي بالجنسية اإلحساس تطوير خالل من الطالب شخصية تأسيس
التفكير تطوير في الفصول خالل االستدالل طريقة استخدام
مواهبهم وتلميع التالميذ عقول تطوير في استخدامها على والتركيز التفكير أشكال على التعرف
للطالب املستقل التفكير على التركيز مع املعرفة مجاالت مختلف مع املناهج دمج
األكاديمية وغير األكاديمية األنشطة من سلسلة خالل من واالبتكار اإلبداع تحقيق

االبتدائية املرحلة
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االعدادية املرحلة

الثانوية املرحلة
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االخبار كل عرض

دراسيا عاما وثالثون خمسة بمرور تحتفل البيان مدرسة

الستقبال االول االحتفال املدرسة نظمت املناسبة وبهذه البيان مدرسة تأسيس على دراسيا عاما وثالثون خمسة مرور العام هذا يصادف
املدرسة خريجي من فوجا
املزيد اقرأ
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شامة ابو ضحى
علمي

عيني؟ في البيان
السابع؟ ربيعي في ابتدأت رحلة أزليّة، بدت ببدايٍة استقبلني من إال البيان ما

البيان ما بيان في معدودات سطوٍر في به البوح يمكن مما أكبر البيان،
وشموخي رفعي على عملت عماداً كانوا و واستكانتي، ضعفي رأوا من وبها، منها أهلي يحتويني، من واحتوت احتوتني البيان

وعّلموني ِشرذماتي مللموا من ظالل في أكبر، زلت ما و كبرت البيان في
نشأت البيان من

حّققت وما أنسبني البيان وإلى
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نحن ∠من

البيان ∠∠نشأة

التعليمي ∠∠النظام

والرسالة ∠∠الرؤية

العام املدير ∠∠كلمة
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التعليمية املراحل

املدرسية االنشطة

والتسجيل القبول

والخدمات املرافق

والتعليمية العامة ∠∠االدارة

∠∠شركاؤنا

التنظيمي ∠∠الهيكل

∠

∠∠

االبتدائية ∠∠املرحلة

االعدادية ∠∠املرحلة

الثانوية ∠∠املرحلة

املصادر ∠∠غرفة

∠

الطالبية ∠∠االندية

∠∠الرياضة

∠∠الكورال

والشعر املوسيقى ∠∠مهرجات

∠∠مسرحيات

املهن ∠∠يوم

التعليمية ∠∠الزيارات

∠∠الرحالت

التطوعي العمل ∠∠برنامج

والطلبة االمور اولياء ∠∠مجالس

∠

القبول ∠∠سياسة

املطلوبة ∠∠االوراق

∠∠الرسوم

∠∠االقساط

املنح ∠∠برنامج
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االخبار ∠منبر
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∠∠فعاليات

الصور ∠∠البوم
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