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 عن ما تم تنفيذه بحملة دلني على فطرتي
أوال  :الفعاليات واألنشطة -:
 - 1إػذاد انخطخ ٔانجشَبيح انضيًُ نتُفٍز زًهخ دنًُ ػهى فطشتً .
 - 2اختًبع اإلداسح انؼهٍب ثبنًذسعخ يغ انًششفٍٍ انًُفزٌٍ نهخطخ .
 - 3اإلػالٌ ػٍ زًهخ داًَ ػهى فطشتً داخم انًذسعخ
 - 4تُظٍى يغبثقخ َٕاثغ انطهجخ انثقبفٍخ نؼذد  40يذسعخ ثٍٍُ ٔثُبد تسٕي أْذاف ٔيجبدئ زًهخ دنًُ
ػهى فطشتً .
 - 5يسبظشح دٌٍُخ ػٍ قًٍخ اإلَفبق .
 - 6يسبظشح دٌٍُخ ػٍ ثش انٕانذٌٍ .
 - 7يسبظشح ٔفذ يٍ ٍْئخ انتؼهٍى ثبنطالة .
 - 8يسبظشح يًثهً قطش نهجتشٔل نهطالة .
 - 9يسبظشح ػٍ انجشَبيح انٕغًُ نتؼضٌض انقٍى .
 - 10يسبظشح نهتٕػٍخ انغهٕكٍخ ٔانتؼهًٍٍخ ٔاألخالقٍخ نطالة انصف انؼبشش .
 - 11يسبظشح ثًُبعجخ انٍٕو انؼبنًً نهغزاء .
 - 12اختًبع يغ أٔنٍبء األيٕس نششذ يفبٍْى انسًهخ ٔأْذافٓب .
 - 13فؼبنٍخ سفغ ػهى انجالد فً غبثٕس انصجبذ نتؼضٌض انٌٕٓخ انٕغٍُخ .
 - 14فؼبنٍخ َشش انٕػً ثقًٍخ ْدشح انًؼبصً .
 - 15فؼبنٍخ انتعبيٍ يغ انشؼجٍٍ انصٕيبنً ٔانفهجًٍُ ثبنتؼبٌٔ يغ انششغخ انًدتًؼٍخ .
 - 16زصخ يشبْذح ألٔنٍبء األيٕس ٔانٍٓئخ األكبدًٌٍخ نغشط انقٍى اإلعاليٍخ .
 - 17زصخ يشبْذح ثبنصفٕف نهتٕػٍخ ثأْذاف زًهخ دنًُ ثسعٕس أٔنٍبء األيٕس ٔإداسح انًذسعخ.
 - 18فؼبنٍخ تٕػٍخ غالة زًهخ دنًُ ثأْذاف انسًهخ ٔػالقتٓب ثبنًسبفظخ ػهى انسبفالد انًذسعٍخ.
 - 19إصذاس يطٌٕخ إػاليٍخ تؼجش ػٍ أْذاف زًهخ دنًُ .
 - 20إصذاس يطٌٕخ إػاليٍخ ػٍ تٕػٍخ انطالة ثأظشاس انًخذساد .
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 - 21إصذاس يدهخ ػٍ األَشطخ انالصفٍخ انخبصخ ثسًهخ دنًُ ػٍ شٓش أكتٕثش ثبنًذسعخ .
 - 22إصذاس يدهخ ػٍ األَشطخ انصفٍخ انخبصخ ثسًهخ دنًُ ػٍ شٓش َٕفًجش .
 - 23إصذاس ػذد خبص يٍ انًدهخ انشٓشٌخ ثًُبعجخ ْدشح انشعٕل ٔػالقتٓب ثبنقٍى اإلعاليٍخ .
 - 24ظًٍ فؼبنٍبد زًهخ دنًُ ػهى فطشتً اصذاس ػذد خبص ثبزتفبالد انًذسعخ ثبنٍٕو انٕغًُ
 - 25فؼبنٍخ انًؼشض انفًُ نهتؼجٍش ػٍ أْذاف انسًهخ ٔثشايدٓب .
 - 26ازتفبل إداسح انًذسعخ ٔغالة ٔيششفً زًهخ دنًُ ػهى فطشتً انًٓتذٌٔ اندذد ثبنتؼبٌٔ
يغ يشكض ػجذ هللا ثٍ صٌذ ال يسًٕد انثقبفً اإلعاليً .
 - 27االختًبع انثبًَ نًدهظ أيُبء انًذسعخ نتفؼٍم دٔسِ فً زًهخ دنًُ .
 - 28صٌبسح ٔفذ انششغخ انًدتًؼٍخ نهًذسعخ نجسث أٔخّ انتؼبٌٔ فً يدبل َشش انٌٕٓخ انٕغٍُخ
ٔثث سٔذ انقٍى اإلعاليٍخ فً َفٕط انطالة .
 - 29ثٍبٌ اثش انسًهخ ػهى أٔنٍبء أيٕس انطالة يٍ خالل اعتجٍبٌ يٕخّ ألٔنٍبء األيٕس .
 - 30ثٍبٌ اثش انسًهخ ػهى انطالة يٍ خالل اعتجٍبٌ يٕخّ نهطالة أَفغٓى .
 - 31ثٍبٌ اثش انسًهخ ػهى انطالة يٍ خالل يقبثالد يصٕسح ثبنفٍذٌٕ يغ كم يٍ -:
انُبئت األكبدًًٌ – انًششف اإلداسي .
 - 32ثٍبٌ أثش انسًهخ ػهى انطالة يٍ خالل نقبءاد يتؼذدح يغ انطالة.
 - 33ثٍبٌ أثش انسًهخ ػهى انطالة يٍ خالل كتبثخ يقبل ػٍ زًهخ دنًُ ٔأْذافٓب
 - 34قصٍذح شؼشٌخ نهطبنت ثبعى صجبذ انخٍش ٌب ٔغٍ نتًٍُخ سٔذ انٕغٍُخ ٔانست نهجالد.
 - 35قصٍذح شؼشٌخ نًذسعخ انهغخ انؼشثٍخ تؼجٍش ػٍ زجّ نذٔنخ قطش.
 - 36تُفٍز ٔسشخ ػًم ػٍ يًبسعبد دػى انغهٕك االٌدبثً نًُغقً انذػى انتؼهًًٍ اإلظبفً .
 - 37زًهخ دنًُ ػهى فطشتً فً صٕس .
 - 38انهقبء انثبًَ ألٔنٍبء األيٕس داخم انًذسعخ
 - 39سعبئم َصٍخ ألٔنٍبء األيٕس ٔانٍٓئخ اإلداسح ٔانًذسعٍٍ نًتبثؼخ زًهخ دنًُ ػهى فطشتً.
 - 40إقبيخ يٓشخبٌ نهتًٍض ثبنفشصخ إلششاك انطالة فً انتُبفظ يٍ خالل يغبثقبد زٕل زًهخ
دنًُ ٔانقٍى اإلعاليٍخ ٔانٌٕٓخ انٕغٍُخ .
 - 41ثطٕنخ اختشاق انعبزٍخ ٔثشَبيح انهٍبقخ انجذٍَخ ظًٍ فؼبنٍبد زًهخ دنًُ.
ثانيا  -:أسماء الصحف التي تم التعاون معها وعدد مرات النشر -:
 )1صسٍفخ انششق انقطشٌخ – أسثؼخ أػذاد .
 )2صسٍفخ انٕغٍ انقطشٌخ – ػذدٌٍ .
 )3صسٍفخ انؼشة انقطشٌخ – ػذد ٔازذ .
 )4صسٍفخ انشاٌخ انقطشٌخ – ػذد ٔازذ .
ثالثا ًا :مشاركة اإلذاعة والتليفزيون -:







ثشَبيح انصجبذ سثبذ ثقُبح انشٌبٌ (يغبثقخ َٕاثغ انطهجخ ) .
تهفضٌٌٕ قطش ( يغبثقخ َٕاثغ انطهجخ ) .
ثشَبيح تشازٍت ثقُبح انشٌبٌ ( فؼبنٍخ ثٍٕد انشجبة ) .
ثشَبيح َجط قطش ثتهفضٌٌٕ قطش ( نقبء يغ األخصبئً االختًبػً ).
ثشَبيح َجط قطش ثتهفضٌٌٕ قطش ( نقبء يغ األخصبئً انُفغً ) .
ثشَبيح تشازٍت ثقُبح انشٌبٌ ( نقبء يغ غالة انسًهخ أثُبء فؼبنٍبد دسة انغبػً ) .
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رابعا -:األعمال المسرحية والتلفزيونية والفالشات -:
 ػًم يغشزً ػٍ قًٍخ انجش ثبنٕانذٌٍ ( يغدم كتبثخ ٔثبنفٍذٌٕ ) . فالشبد يتُٕػخ ػٍ ثؼط أَشطخ ٔفؼبنٍبد انسًهخ انذاخهٍخ ٔانخبسخٍخ .خامسا -:عنوان االستحرام للمدرسة -:
 -1عمل موقع خاص بحملة دلنً مرتبط مع المدرسة لتوعٌة الطالب وأولٌاء األمور والمعلمٌن
http://mbwschool.webnode.com//ar
-2عمل موقع (التواصل االجتماعي) فيسبوك خاص بالحملة 2014-2013
https://www.facebook.com/mbwsqatar
-3عمل موقع توٌتر (موقع تواصل اجتماعً) خاص بالحملة لتوعٌة الطالب وأولٌاء األمور والمعلمٌن
https://twitter.com/mbawdeleni
سادسا -:شرح مبسط عن المعرض الفني -:
جناح معرض دلني لمدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة للبنين سيتضمن:
 انتصبيٍى يٍ خالل يدغى ػٍ انجٍئخ انقطشٌخ ٔ ،يذي تؼضٌض انقٍى اإلعاليٍخ ٔانتشاثٍخ نتٕظٍر ٔإثشاص
أْذاف انسًهخ .
انٕغًُ ٔاإلعاليٍخ ٔ انخهٍدٍخ .
ح
 ػًم ثغتشاد ػٍ انًٕسثبد
 تصًٍى شخصٍخ كشتٍَٕخ تؼجش ػٍ انجٍئخ انقطشٌخ ٔتششذ دٔس انسًهخ فً انًسبفظخ ػهى انجٍئخ
انقطشٌخ ( دنًُ ػهى فطشتً ) .
 اعتخذاو أخٓضح نؼشض فؼبنٍبد ٔأَشطخ انسًهخ ػهى يذاس انؼبو .
سابعا  -:المشاركات الخارجية :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 فؼبنٍخ انسًهخ ثبنتؼبٌٔ يغ ثٍٕد انشجبة انقطشٌخ نُشش أْذاف ٔأَشطخ انسًهخ ػهى يغتٕي انًدتًغانقطشي .
 يشبسكخ غالة انسًهخ فً انتٕػٍخ انًشٔسٌخ نهطالة ٔأٔنٍبء األيٕس خبسج انًذسعخ . انًؼغكش انتشاثً نالزتفبل ثبنٍٕو انٕغًُ ثبنتؼبٌٔ يغ انهدُخ انثقبفخ نُبدي انشٌبٌ. انًؼغكش انجسشي انجٍئً ثًُطقخ انشًبل ثبنتؼبٌٔ يغ انهدُخ انثقبفٍخ نُبدي انشٌبٌ انشٌبظً ٔاندًؼٍخانقطشي نهكشبفخ.
 يشبسكخ غالة انسًهخ فً يٓشخبٌ دسة انغبػً ازتفبال ثبنٍٕو انٕغًُ نذٔنخ قطش . يشبسكخ غالة انسًهخ نهًغٍٍُ ٔرٔي اإلػبقخ فً فؼبنٍخ رخش ٔعُذ انتً َظًتٓب ٔصاسح انشؤٌٔاالختًبػٍخ ازتفبال ثبنٍٕو انٕغًُ .
 يشبسكخ غالة انسًهخ فً فؼبنٍخ اكجش ػهى فً انؼبنى ظًٍ االزتفبالد ثبنٍٕو انٕغًُ . االشتشاك ثًدًٕػبد يٍ غالة انسًهخ فً فؼبنٍخ نخٌٕب ظًٍ االزتفبالد ثبنٍٕو انٕغًُ ثسعٕسعؼبدح سئٍظ يدهظ انٕصساء ٔٔصٌش انذاخهٍخ .
نًؤعظ زًذ انطجٍخ نتؼضٌض قًٍخ انشزًخ فً َفٕعٓى .
ح
 صٌبسح غالة انسًهخ3

-10زٌارة طالب الحملة إلى مستشفى القلب لتعزٌز قٌمة المودة والرحمة مع المرضى.
-11زٌارة طالب الحملة لمعرض الدوحة الدولً للكتاب .
 -12زٌارة طالب الحملة إلى مركز الشفلح لذوي االحتٌاجات الخاصة لعزٌز القٌم اإلسالمٌة مثل قٌمة
المودة والرحمة.
-13مشاركة طالب الحملة فً زٌارة معرض قطر للجامعات.
-14حضور األخصائً النفسً لورشة عن االضطرابات الجنسٌة وأشكالها وطرق العالج بمركز
التأهٌل االجتماعً العوٌن .
 -15حضور دورة تدرٌبٌة لألخصائٌٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن عن الحملة الوطنٌة دلنً على فطرتً.
-16مشاركة الطالب فً ورشة عمل عن االضطرابات الجنسٌة ومراحل المراهقة بمركز التأهٌل
االجتماعً .
 -17نشر الوعً بالقٌم اإلسالمٌة من داخل بٌوت هللا لطالب الحملة وأولٌاء األمور وأعضاء المجتمع
المحلً .
-18فعالٌات المدرسة مع الجمعٌة القطرٌة للكشافة لغرس القٌم الوطنٌة واالعتماد على النفس .
-19زٌارة أعضاء الحملة ضمن لجنة التواصل االجتماعً ألحد طالب المدرسة لحثه على االنتظام فً
الدراسة .
-20اثر الحملة على المؤسسات المجتمعٌة بعمل لقاء مصور مع الدكتور  /إبراهٌم عطٌة – استشاري
الطب النفسً بمركز التأهٌل االجتماعً .
تم بحمد هللا ورعايته ،،،

صاحب الترخيص ومدير المدرسة
علي بن سالم حمد الكواري
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