المجلس الطالبي يعقد اجتماعا في مدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوية المستقلة للبنين

عقد المجلس الطالبً بمدرسة محمد بن عبد الوهاب الثانوٌة المستقلة للبنٌن اجتماعه الشهري الٌوم االثنٌن الموافق
 2013/12/29بمركز مصادر التعلم بالمدرسة وذلك فً تمام الساعة الحادٌة عشرة صباحا وفً حضور السٌد /
نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة وشؤون الطالب والذي افتتح الجلسة بكلمة وجهها ألعضاء المجلس مرشدا وموجها
إٌاهم بضرورة التعبٌر عن مشكالت زمالئهم داخل المدرسة مشٌرا بان عضوٌة المجلس هً بمثابة نقل جزء من
المسؤولٌة اإلدارٌة واألكادٌمٌة التً تستهدف زمالءهم مشددا على ضرورة مساهمة أعضاء المجلس الطالبً فً
تقوٌم بعض السلوكٌات السلبٌة التً تصدر من بعض الطالب من أجل االرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة وذلك ٌتأتى من
خالل رفع توصٌاتهم إلدارة المدرسة وعلى رأسها األستاذ  /علً سالم الكواري
المدرسة والذي ٌتابع عن كثب كل القضاٌا التً ٌتم طرحها ومناقشتها داخل المجلس .

– صاحب الترخٌص ومدٌر

واستطرد األستاذ  /جاسم حسٌن الجاسم – نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة وشؤون الطالب حدٌثه ألعضاء المجلس
الطالبً بأن ٌكونوا قدوة لزمالئهم من الطالب أكادٌمٌا وسلوكٌا مشددا على أنهم ٌمثلون جٌال واعدا قٌادٌا قادرا على
االرتقاء بوطنه  .وقد تطرق سٌادته باقتراح مفاده عودة مسابقة اجمع واربح والتً كان مأخوذا بها العام الماضً
كعملٌة تحفٌزٌة لطالب المدرسة وكذلك استعداد المدرسة على القٌام بالمزٌد من الزٌارات والتً من شأنها تعزٌز
الوعً الثقافً والعلمً لدى الطالب  .وتطرق بعد ذلك لموضوع تعدٌل مواعٌد االختبارات وهو من الموضوعات
التً أثارها طالب المدرسة وعقب على ذلك بأن هذه من سلطات المجلس األعلى للتعلٌم .

وبعد أن أنهى السٌد  /نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة وشؤون الطالب كلمته بدأت فعالٌات الجلسة بكلمة ألقاها الطالب
 /علً الكثٌري رئٌس المجلس موضحا مهام المجلس وضرورة االلتزام بالنظام أثناء المناقشات .

( ومن المالحظ أثناء المناقشات التً تمت خالل الجلسة جدٌة الطالب وإلمامهم بمشكالت زمالئهم وبدا المجلس
الطالبً أثناء المناقشات بداٌة مبشرة لهذا العام) .

وقد أثار أعضاء المجلس مجموعة من التوصٌات والمقترحات والتً من خاللها سٌتم تذلٌل الكثٌر من مشكالت
زمالئهم حسبما أفادوا ومنها :
-1ضرورة توفٌر المالزم لكل مادة وكان هذا المقترح قد طرح أثناء وجود السٌد  /نائب المدٌر للشؤون اإلدارٌة
والطالبٌة بالقاعة والذي أفاد بأن مقترح المالزم ضار بالعملٌة التعلٌمٌة وال غنى عن الكتاب المدرسً .

 -2تعدٌل مواعٌد مجموعات التقوٌة لتبدأ من الساعة الرابعة وتنتهً الساعة السادسة .
 -3التحفظ على النظام المعمول به داخل المقصف من حٌث تزاحم الطالب واقترحوا بأن ٌكون هناك فسحتٌن أحدهما
بعد الحصة الثانٌة واألخرى بعد الحصة الثالثة للصفٌن الحادي عشر والثانً عشر وكذلك أشاروا إلى ضرورة تنوٌع
الوجبات داخل المقصف ومشكلة ارتفاع أسعاره وخاصة العصائر .

-3إجراء مسابقات ثقافٌة بٌن صفوف المدرسة .
 -4أن تخصص جوائز ألكثر الطالب انضباطا داخل المدرسة  .وكذلك تكرٌم طالب بشكل أسبوعً لتمٌزه أكادٌمٌا
وسلوكٌا .

-5الخروج من المدرسة عقب أداء االختبارات مباشرة .
 - 6فتح دورات المٌاه أثناء الفسحة

 -7أن تقام الصالة بساحة المدرسة الرئٌسٌة جامعة كل طالب المدرسة .
وتم اختتام الجلسة فً تمام الساعة الثانٌة عشرة على ان تعقد جلسة أخرى ٌوم

 2014/1/16وقد طلب أعضاء

المجلس الطالبً عقد لقاء مع السٌد  /صاحب الترخٌص ومدٌر المدرسة وأعضاء المكتب التنفٌذي لتقدٌم توصٌاتهم
ومقتراحاتهم لسٌادته .

