مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين
رؤيتنـا ( إعـداد الطـالـب للمسـتقبـل الواعـد وتنـميـة المـعـرفـة والتـعـليـم فـي قلـوب أبنـائنـا )

رسالتنا ( نسعى إلى تحقيق العمق األكاديمي وتحفيز الفكر على اإلبداع  ،وحب الوطن وخدمة المجتمع وجودة التعليم )

تقرير حول حفل استقبال طالب الصف العاشر بالمدرسة
للتوعية السلوكية واالكاديمية واألخالقية

عدد المشاركين  06 :طالبا .
زمن الحفل  :من الساعة الثامنة إلى التاسعة والنصف صباحا
تاريخ الحفل  :االثنين الموافق 1625/9/7
شارك في الحفل السادة :
األستاذ  /جاسم حسين الجاسم
األستاذ /غسان مدحت مشتهى
االستاذ  /راشد األسود
األستاذ /أحمد محمد سالم
األستاذ  /حمدي محمد أبو حسين
االستاذ /حمدي أبو حسين
األستاذ  /عبد العليم محمد عبد العليم
األستاذ  /أحمد منيسي

نائب المدير للشؤون اإلدارية والطالبية
نائب المدير للشؤون األكاديمية
مسؤول االرشاد التوجيه
األخصائي االجتماعي
األخصائي االجتماعي
االخصائي االجتماعي
األخصائي النفسي
منسق التربية البدنية

أهداف الحفل:
2
1
3
4
5
0
7
8

سير

 الترحيبببب ببببالطالب الجبببدد وتسبببليمهم الكتبببب الدراسبببية وتعبببريفهمالفصول المسجلين بها.
 تعريف الطالب بالالئحة السبلوكية وقواعبد بببط السبلوك وببرورةالتزام لطالب بها داخل المدرسة.
 تعريف الطالب بأهمية دور األخصائيين االجتماعيين والنفسيين فبيإرشادهم وتوجيههم بالئحة الببط السلوكي.
 تزويد الطالب بمعلومات عن الحقوق والواجبات داخل المدرسة. تعريبببف الطبببالب بأهميبببة ودور المجلببب الطالببببي وكيفيبببة اختيببباراألعباء ورئي المجل .
 تنبيه الطالب والتأكيد على عبدم الييباب وااللتبزام بالحببور اليبوميللمدرسة في المواعيد المحددة وحبور طابور الصباح اليومي
 تعريف الطالب بدور الصحة النفسية بالمدرسة ومتى يتوجه الطالبإلى مكتب األخصائي النفسي لتقديم الخدمة النفسية
 التعريف بدور المشرف اإلداري وتوجيهبه للطبالب وإرشبادهم داخبلالمدرسة

الحفل :

مع بدء اليوم الدراسي للطالب تم تجميع طالب الصف العاشر وبحبور عدد من أولياء أمور
الطالب للمشاركة فبي الحفبل و بحببور األسبتاذ /جاسبم حسبين الجاسبم نائبب المبدير للشبئون
اإلداريببة والطالبيببة حيببت تببم الترحيببب ب بالطالب الجببدد وتهنئببتهم علببى انتقببالهم الببى المرحلببة

الثانوية وتوجيهم وارشادهم حبول الئحبة البببط السبلوكي المطبقبة مبن قببل المجلب األعلبى
للتعلببيم للعبببام الدراسبببي  1620 - 1625وبببرورة االلتبببزام بهبببا واحتببرام المعلمبببين وجميبببع
القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة  ،والى أهميبة االنتبباا البى غيباب الطبالب أثنباء العبام
الدراسي بعذر ودون عذر والقوانين الملزمة للطالب إذا ما تييب في كال الحالتين.
ثم ألقى االستاذ غسان مشتهى نائب المدير للشؤون االكاديمية كلمبة وقبام بالترحيبب ببالطالب
الجدد وتحدت عن سياسة التقييم السلوكي الجديدة الصبادرة مبن المجلب االعلبى للتعلبيم وقبد
أشار إ لبى جوانبب عديبدة منهبا حتبى يكبون الطبالب علبى درجبة عاليبة مبن البوعي باالختببارات
والنظام الجديد للتقييم الذي وبعه المجل األعلى للتعليم.

ثم تحدت االستاذ /راشد االسود مسؤول التوجيه واالرشاد عن أهمية االلتزام بالحبور المبكبر
إ لبببى المدرسبببة وحببببور الطبببابور الصبببباحي وعبببدم الخبببرو مبببن الحصببب إال فبببي الحببباالت
البرورية وذلك كي يستفيد الطالب من الحصبة الدراسبية كاملبة وناشبد جميبع الطبالب بأهميبة
احترام المعلمين وجميع العاملين بالمدرسة وذلك كله يصب في مصلحة الطالبب وحبدا لتحقيبق
النجاح والتفوق في الدراسة.
وفببي نهايببة الحفببل قببام االخصببائيين االجتمبباعيين واالخصببائي النفسببي بتوزيببع مطويببات علببى
الطالب تهتم بأفبل الوسائل التي تساعدهم على مواجهة المشكالت السلوكية .

األخصائيين االجتماعيين والنفسي
أحمد محمد سالم
حمدي أبو حسين
عبد العليم محمد
مسؤول التوجيه واالرشاد
راشد عبدهللا االسود
نائب المدير للشؤون اإلدارية والطالبية

جاسم حسين الجاسم

نائب المدير للشؤون االكاديمية
غسان مدحت مشتهى

____________________________________
صاحب الترخيص ومدير المدرسة
علي بن سالم الكواري

