مدرسة محمد بن عبد الوهاب 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 )

محاضرة لتوعٌة الطالب
بأهمٌة قٌمة االحترام ٌقدمها الدكتور وجدي غنٌم

تارٌخ المحاضرة :األربعاء 2014/3/19
عدد المشاركٌن  60 :طالب .
.
زمن المحاضرة  :من الساعة الحادٌة عشر إلى الساعة الثانٌة عشر ظهراً
المشاركون فً المحاضرة  :عدد من طالب الصف العاشر و الحادي عشر والثانً عشر .

أهداف المحاضرة :
 - 1تعرٌف الطالب بـأهمٌة قٌمة االحترام فً حٌاة اإلنسان ودوره فً
بناء قوٌا .
بناء الشخصٌة ً
 - 2توجٌه الشباب إلى التحلى بقٌم االسالم وذلك لبناء أمة إسالمٌة
متحدة دائما متحصنة بالقوة وحب الخٌر .
 - 3بث قٌمة االحترام المتبادل بٌن الطالب وبعضهم البعض ورفع
الهمم لدٌهم من خالل من االٌة الكرٌمة ( وانك لعلى خلق عظٌم )
صدق هللا العظٌم
 - 4تعرٌف الطالب باشكال وأسالٌب التعامل الجٌد والمحترم وأثرها
المتمٌز فً زراعة الثقة بٌن الناس وبعضهم البعض وخاصة
المسلمٌن .
 - 5التروٌح نفسٌا عن الطالب بإشراكهم فً المحاضرات الالصفٌة
المختلفة األهداف والرؤى مما له دور فً تجدٌد نشاطهم وزٌادة
انتمائهم لبلدهم الغالٌة.

سٌر المحاضرة
قسم الخدمة االجتماعٌة والنفسٌة ٌنفذ خطة األنشطة الالصفٌة بالتفاعل مع جهات مختلفة بعد
تحدٌد المواعٌد المسبقة مع كل جهة بعٌنها ولتفعٌل أهمٌة الخدمة االجتماعٌة والنفسٌة على
الطالب لذلك حضر فضٌلة الشٌخ /وجدي غنٌم الداعٌة اإلسالمً إللقاء محاضرة لطالب
المدرسة وذلك عن أهمٌة القٌم االسالمٌة وقد خص قٌمة االحترام المتبادل بٌن الطالب بعضهم
البعض وتم استقباله والترحٌب به من قبل السٌد /علً سالم الكواري صاحب الترخٌص
مدٌر المدرسة والسٌد /غسان مدحت مشتهى نائب المدٌر للشئون األكادٌمٌة والسٌد أحمد
محمد سالم األخصائً االجتماعً والسٌد/عبد العلًم محمد األخصائً النفسً

بدأت المحاضرة الساعة الحادٌة عشر وبدأ الشٌخ حدٌثه عن هللا عز وجل وعظمة الخلق
والهدف االسمً من تلك الحٌاة أال وهو عبادة الخالق ثم ٌأتً بعد ذلك انطلق باستخدام
اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة عن العمل واالجتهاد وبذل الغالً والثمٌن من اجل
تحقٌق النجاح وأٌضا كٌف ٌستطٌع االسرة والمدرسة فً غرس القٌم الحمٌدة فً قلوب النشئ
منذ الصغر وفً حٌاته فٌكون لذلك أكبر األثر فً النجاح والتفوق وتم تكرٌم فضٌلة الداعٌة
من قبل السٌد /علً سالم الكواري صاحب الترخٌص مدٌر المدرسة وتسلٌمه درع ومجلة
المدرسة وشكره على المحاضرة الجٌدة وتمنى أن ٌسعدنا بزٌارات أخري فً موضوعات
جدٌدة ٌستفٌد منها الطالب

أ/أحمد محمد سالم األخصائً االجتماعً
األخصائً االجتماعً
أ/حمدي محمد
أ/عبد العلًم محمد األخصائً النفسً

نائب المدٌر للشؤون الطالبٌة واإلدارٌة
جاسم حسٌن الجاسم

نائب المدٌر للشؤون األكادٌمٌة
غسان مدحت مشتهى

