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املعرس نايف خلف السرحان مسلم البراك واملعرس

شافي الدوسري وعلي الدوسري

املعرس ومحمد هايف وشقيق املعرس

عبدالعزيز العلوش وخالد السرحان والزميل مشاري العلوش واملعرس

طالل العلوش واملعرس وشقيقه وبدر العلوش خلف حواس الديحاني وخالد السرحان يباركان

فرز الديحاني يبارك للمعرس وشقيقه

حسني مزيد مهنئا

د.ضيف اهلل ابورمية متوسطا املعرس وشقيقه

حديث بني صاحب الديوانية وعلي العطار

خالد الدوسري مستقبال حسني براك الدوسري

خالد شافي الدوسري مرحبا بناصر املري

الزميل فهد الدوسري وخالد السهلي في لقطة مشتركة

فالح الصالح وخالد الدوسري

طفلة سعيدة بأول يوم دراسي لعب ولهو في أول يوم

الدوسري افتتح 
ديوانه الجديد

احتفل خالد شافي الدوسري 
بافتتاح ديوانيته وحضر احلفل 
االق���ارب واالصدقاء  عدد م���ن 
رواد  الدوس���ري  ويس���تقبل 
ديوانيته بعد صالة العشاء كل 

يوم أربعاء.

أفراح العبيوي
احتفل خلف الفي السرحان 
واخوانه بزفاف شقيقهم نايف، 
النواب  بحض���ور جم���ع م���ن 
والشخصيات واالهل واالصدقاء 
الذين قدم���وا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة، ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

»الرؤية الثنائية اللغة« ترحب بطلبتها في اليوم الدراسي األول

ليلى الشافعي
انطالقا من رسالة املدرسة في حتقيق 
اهدافها التربوية السامية لألخذ بيد الطالب 
قامت إدارة مدرس����ة الرؤية الثنائية اللغة 
باإلعداد والتجهيز الكامل الستقبال طلبتها 
في اليوم األول للعام الدراسي جلميع املراحل 

التعليمية )روضة/ابتدائي/متوسط/ثانوي 
بنني � بنات( حيث أعدت كل ما يلزم لرسم 
االبتسامة على وجوه أطفالها وذلك عن طريق 
االنشطة التربوية والترفيهية وتوزيع الهدايا 
والقيام بجولة في أقسام املدرسة للتعرف 
على العاملني فيها ولتكوين عالقة حميمة 

معهم خللق جو من األلفة واالطمئنان والثقة 
بالنفس من اليوم األول.

بعدها مت اجتماع مدي����ري املراحل مع 
طلبتهم لشرح التوجيهات واالرشادات التي 
تهم الطلبة كما مت ش����رح رسالة املدرسة 
وأهدافها التي تسعى جاهدة لتحقيقها العداد 

طالب ايجاب����ي منتج مبدع وفق اقصى ما 
تسمح به قدراته، يدرك مسؤوليته في اإلجناز 
ونشر اخلير ليقوم بواجباته املنظمة جتاه 
نفسه ومجتمعه ووطنه ضمن فريق عمل 
متكامل، متمنني لطلبتنا عاما دراسيا موفقا 

ومكلال بالنجاح بحفظ اهلل ورعايته.

مبارك الوعالن متوسطا املعرس وشقيقه

)أنور الكندري(العميد صالح غنام العنزي وخالد الدوسري


