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�سالم بالبيت امل�سلم،  لي�س بغريب اأن يهتم الإ

ع�س  هو  والبيت  �سالمي،  الإ املجتمع  نواة  فهو 

�سرة الذي تعي�س فيه جزًءا كبرًيا من حياتها؛  الأ

د�ستـوًرا  ي�سعوا  اأن  �سرة  الأ اأفراد  على  وجب  لذا 

لهـذا البيت، على اأ�سـا�س من تـقوى اللـه ومراعــاة 

البيت  بتهيئة  مطالبة  �سرة  الأ اأن  الع�سري،كما 

فتجعل  والنظافة،  النظام  ملوؤها  �سعيدة،  حلياة 

وملتقى  للعلم،  ومعهًدا  للعبادة،  م�سجًدا  منه 

�سرة  لالأ لري�سم  �سالم  الإ جاء  و  واملرح؛  للفرح 

امل�سلمة الطريق اإىل كل ذلك، وليجيب عن اأ�سئلة 

امل�سلم،فجدير  البيت  بناء  يف  �ساأن  ذات  كثرية 

ر�سا  تبتغى  التي  امل�سلمة،  �سرة  الأ بها  تهتم  باأن 

حولها  ملن  وال�سعادة  حياتها،  يف  والنجاح  اهلل، 

بتعاليم ديننا احلنيف،ونحن فى هذا العدد نربز 

اأهم و�سائل التعريف بالبيت امل�سلم، ود�ستوره يف 

فيه،  والعلم  العبادة  ومكانة  وموا�سفاته  احلياة، 

يف  ظهاره  لإ واجلمال  والنظافة  التنظيم  واأهمية 

البيت  جتعل  التي  الو�سائل  واإبراز  �سورة،  اأبهى 

امل�سلم اآمًنا و�سحيًّا، ثم احلديث عن اقت�ساديات 

�سافة  بالإ املعي�سة،  يف  واأثرها  امل�سلم  البيت 

امل�سلم  البيت  تهم  التي  املعلومات  من  كثري  اإىل 

و�سوًل  واعي  �سوي  جيل  خللق  امل�سلمة  �سرة  والأ

واأ�سا�س  التي هي قوام  الكويتية  �سرة  الأ اإيل  بهم 

املجتمع الكويتي.    �سائلني اهلل اأن يوفقنا ملا يحبه 

وير�ساه،،          

عبد اهلل عبد الكرمي العو�ضي

مدير مكتب التوجيه املجتمعي

اإلفتتاحية

دستور البيت المسلم و أهم قواعده:-
�سري  وتنظم  حتكمه،  التي  والقواعد  �س�س  الأ من  جمموعة  على  امل�سلم  البيت  يقوم 

احلياة فيه، كما اأنها متيزه عن غريه من البيوت، وُت�ستمدُّ هذه القواعد من القراآن الكرمي 

و  ال�سحابة  وحياة   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  و�سرية  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة 

التابعني، واليك اأهم قواعد د�ستور البيت امل�سلم:-

خر، والق�ساء والقدر، قال تعاىل:  الإميان ال�سادق باهلل تعاىل ومالئكته، وكتبه، ور�سله، واليوم الآ  -

ُسلِِه  َ َأَحٍد مِّن رُّ ُق َبينْ ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه اَل ُنَفرِّ ُؤنْ ِِّه َوالنْ ب ُسوُل ِبَا ُأنِزَل إِلَينِْه ِمن رَّ { آَمَن الرَّ
َِصيُر }  البقرة)285(.  َرانََك َربََّنا َوإِلَينَْك النْ َنا ُغفنْ َنا َوَأَطعنْ َوَقاُلوانْ َسِمعنْ

العالقُة الزوجية تقوم على ال�سكن واملودة والرحمة، قال تعاىل: { َوِمننْ آيَاتِِه َأننْ َخَلَق لَُكم مِّننْ َأنُفِسُكمنْ   -

ُروَن } الروم)21(. فعلى  ٍم يََتَفكَّ َِّقونْ َمًة إِنَّ ِفي َذلَِك َليَاٍت ل ةً َوَرحنْ َودَّ ُكُنوا إِلَينَْها َوَجَعَل َبينَْنُكم مَّ َِّتسنْ َواًجا ل َأزنْ
الزوجني اأن ي�سعا د�ستوًرا حلياتهما واأ�س�ًسا للتفاهم امل�سرتك بينهما لتدوم املودة والرحمة، وتتحقق 

ال�سعادة لهما.

ٍض َوِبَا  َضُهمنْ َعَلى َبعنْ َل اللَُّه َبعنْ اُموَن َعَلى النَِّساء ِبَا َفضَّ َجاُل َقوَّ للرجل حق القوامة يف البيت، قال تعاىل:{الرِّ  -

ُجُروُهنَّ  َّالتِي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواهنْ ِّلنَْغينِْب ِبَا َحِفَظ اللَُّه َوال اُت َقانَِتاٌت َحاِفَظاٌت ل اِلَ َوالِِهمنْ َفالصَّ َأنَفُقوانْ ِمننْ َأمنْ
َنُكمنْ َفاَل َتبنُْغوانْ َعَلينِْهنَّ َسِبياًل إِنَّ اللََّه َكاَن َعلِّيًا َكِبيًرا}الن�ساء)34(. ِرُبوُهنَّ َفِإننْ َأَطعنْ ََضاِجِع َواضنْ ِفي النْ

الرعاية حقٌّ م�سرتك بني الرجل واملراأة يف البيت، قال ر�سول اهلل - : » ُكلُُّكْم َراٍع ، َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل   -

ُة  َوامْلَْراأَ ِتِه ،  َرِعيَّ َوْهَو َم�ْسُئوٌل َعْن  ْهِلِه  اأَ َراٍع ِفى  ُجُل  َوالرَّ ِتِه ،  َرِعيَّ َوَم�ْسُئوٌل َعْن  َراٍع  َماُم  ِتِه ، الإِ َرِعيَّ َعْن 

ِتِه - َقاَل  ِدِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ اِدُم َراٍع ِفى َماِل �َسيِّ ِتَها ، َواخْلَ َراِعَيٌة ِفى َبْيِت َزْوِجَها َوَم�ْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّ

ِتِه «  ِتِه َوُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ِبيِه َوَم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُجُل َراٍع ِفى َماِل اأَ ْن َقْد َقاَل - َوالرَّ َوَح�ِسْبُت اأَ

البخاري )893 (

ماتت  امراأة  "اأميا   : اهلل   ر�سول  قال  طاعته،  وح�سن  عليها،  زوجها  بحقوق  بالوفاء  املراأة  التزام   -

بح�سن  زوجته؛  بحقوق  بالوفاء  الرجل  الرتمذي.والتزام  رواه  اجلنة"  دخلت  را�ٍس  عنها  وزوجها 

هلي (  هله . واأنا خريكم لأ نفاق عليها، قال ر�سول اهلل :) خريكم خريكم لأ معا�سرتها واإعفافها والإ

�سحيح اللباين.



التزام الوالدين برعاية اأولدهما، وح�سن تربيتهم، وتعليمهم اأمور دينهم، قال    -  

ر�سول اهلل : )مروا اأولدكم بال�سالة وهم اأبناء �سبع �سنني، وا�سربوهم 

داود.  اأبو  رواه  امل�ساجع(  بينهم يف  وفرقوا   . �سنني  اأبناء ع�سر  وهم  عليها 

تعاىل:" {  قال  اهلل،  ير�سي  فيما  وطاعتهما  الوالدين  برب  بناء  الأ والتزام 

نِْكَبَر َأَحُدُهَما َأونْ  ُلَغنَّ ِعنَدَك ال ا يَبنْ َسانًا إِمَّ نِْن إِحنْ نَْوالَِدي َّاُه َوبِال ُبُدوانْ إاِلَّ إِي َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتعنْ
اًل َكِرميًا}ال�سراء.)23( َُّهَما َقونْ ُهَما َوُقل ل َُّهَما ُأفٍّ َواَل َتننَْهرنْ ِكالُهَما َفاَل َتُقل ل

َِّذي  َُّها النَّاُس اتَُّقوانْ َربَُّكُم ال �سحاب، قال تعاىل:{يَا َأي قارب والأ رحام وبر الأ �سلة الأ   -

َجَها َوَبثَّ ِمننُْهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َونَِساء َواتَُّقوانْ  ٍس َواِحَدةٍ َوَخَلَق ِمننَْها َزونْ َّفنْ َخَلَقُكم مِّن ن
وقال  َرِقيًبا})الن�ساء:1(،   َعَلينُْكمنْ  َكاَن  اللََّه  إِنَّ  َحاَم  َواأَلرنْ بِِه  َتَساَءُلوَن  َِّذي  ال اللََّه 
ر�سول اهلل  )من �سره اأن ُيب�سط له يف رزقه، واأن ُين�ساأ له يف اأثره، فلي�سل 

ُودَّ  الرجل  ي�سل  اأن  الرب  اأَبر  )من   : اهلل  ر�سول  البخاري(.  )رواه  رحمه( 

اأبيه( رواه م�سلم والرتمذي.

اللتزام  بحق  اجلار، قال ر�سول اهلل :)مازال جربيل يو�سيني باجلار حتى   -

ثه(متفق عليه. ظننُت اأنه �سيورِّ

مل  من  منا  :)لي�س  اهلل  قالر�سول  الكبري،  واحرتام  هله  لأ الف�سل  معرفة   - 

يرحم �سغرينا ويوقر كبرينا( »�سنن الرتمذي«، ور�سول اهلل :)اأنزلوا النا�س 

منازلهم( .اأبوداود.

َُّها  َأي يَا  تعاىل:{  قال  مور،  الأ كل  ويف  وامل�سائب  ال�سدائد  اأمام  بال�سرب  التحلي   -

ابِِريَن} البقرة153. الةِ إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ بنِْر َوالصَّ َتِعيُنوانْ بِالصَّ َِّذيَن آَمُنوانْ اسنْ ال
-  ال�سدق يف املعاملة واحلديث، قال ر�سول اهلل :)اإن ال�سدق يهدي اإىل الرب 

واإن الرب يهدي اإىل اجلنة( متفق عليه.

تعاىل:  قال  احلياة،  اأمور  كل  يف  الن�سيحة  وبذل  والتقوى   الرب  على  التعاون   -

اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوانْ  َواِن  نُْعدنْ َوال اإِلثنِْم  َعَلى  َتَعاَوُنوانْ  َواَل  َوى  َوالتَّقنْ نِْبرِّ  ال َعَلى  {َوَتَعاَوُنوانْ 

رواه  الن�سيحة(  )الدين   : اهلل  قالر�سول   .) )املائدة:2  نِْعَقاِب}  ال َشِديُد 
م�سلم.

نفاق ومراعاة النظام يف كل اأمور املنزل ، قال  - العتدال والقت�ساد يف املعي�سة والإ

َقَواًما} الفرقان:  َ َذلَِك  ُتُروا َوَكاَن َبينْ يَقنْ َولَمنْ  ِرُفوا  لَمنْ ُيسنْ َأنَفُقوا  َِّذيَن إَِذا  تعاىل: {َوال
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اء  رَّ َِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ ح�سان اإىل اخلدم، قال تعاىل:{ ال احِللم والراأفة والرفق،والإ  -

نِْسِنَي })اآل عمران:  ُ نَْعاِفَي َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ النْ نَْغينَْظ َوال نَْكاِظِمَي ال اء َوال رَّ َوالضَّ
134(. وقالر�سول اهلل : )اإن الرفق ل يكون يف �سيء اإل زانه، ول ينزع من �سيء 

اإل �سانه( )رواه م�سلم(.

الب�سا�سة واملرح وح�سن اخللق ،قال ر�سول اهلل :)تب�سمك يف وجه اأخيك لك   -

�سدقة( رواه الرتمذي ور�سول اهلل : )اأكمل املوؤمنني اإمياًنا اأح�سنهم خلًقا، 

وخياركم خياركم لن�سائهم()الرتمذي(.

حب العلم والتعلم،قال ر�سول اهلل :)من �سلك طريًقا يلتم�س فيه علًما؛ �سهل   - 

اهلل له طريًقا اإىل اجلنة( رواه م�سلم .  

                )�سفات البيت امل�سلم –على بن نايف ال�سحود(

التنمية  ف��ي  ال���م���رأة  ت��س��اه��م  ك��ي��ف 
االقتصادية؟

مثل  �سالمي تقوم على ال�ستخدام الأ اإن التنمية القت�سادية والجتماعية يف املنهج الإ

ن�سان فهي  �سباع املادي واملعنوي والروحي لالإ للموارد الب�سرية واملادية من اأجل الإ

�سالمي وت�ستطيع املراأة اأن ت�ساهم فيها على النحو التايل :  تنمية �ساملة للمجتمع الإ

نتاجية داخل البيت وهذا  ن�سطة الإ -تدبري �سئون املنزل والقيام بالعديد من الأ

نتاج له قيمة اقت�سادية ت�ساهم يف زيادة الدخل القومي ، ومما يوؤ�سف له األ  الإ

يدخل هذا يف ح�سابات الدخل القومي. 

-اإن قيام املراأة برتبية اأبناءها تربية روحية وعقلية وج�سمية وعنايتها بزوجها 

ي�ساعد على تكوين عائلة مرتابطة ومتكافئة تدعم م�سرية املجتمع وتطوره من 

اأ�سا�س  هو  املرتابط  من  الآ فالبيت   ، فرادها  لأ واملثمرة  الفّعالة  امل�ساهمة  خالل 

التنمية القت�سادية .

مرا�س الجتماعية وما ت�سببه من اأعباء اقت�سادية على  -حماية املجتمع من الأ

ميزانية البيت والدولة ، فقيام املراأة بواجبها جتاه بيتها يوّفر على املجتمع هذه 

عباء.  الأ

الكثري  امل�سلم  املجتمع  على  يوفر  �سالم مما  الإ بتعاليم  امل�سلمة  املراأة  التزام   -

من الطاقات الب�سرية واملوارد املادية ، وميكن ا�ستخدام هذه الطاقات الب�سرية 

. باخلري  املجتمع  اأفراد  على  تعود  ا�ستثمارية  م�سروعات  يف  املادية   واملوارد 

-خروج املراأة للعمل ب�سوابط �سرعية يف جمالت ل يجيدها الرجل ميّثل التنمية 

 ، للن�ساء  وممر�سة  اجتماعية  وم�سرفة  ومدر�سة  طبيبة  تعمل  اأن  مثل  ال�سليمة 

�سالم التنمية ال�ساملة للمجتمع التي  �سالمية يف �سدر الإ ولقد حققت الدولة الإ

زدهار حتى  ن وو�سلت اإىل درجة الإ مل تتو�سل اإليها دول اأوروبا واأمريكا حتى الآ

اأنهم مل يجدوا فقريًا ول م�سكينًا لكي يعطوه زكاة املال ، يف ذلك الوقت كانت 

�سالم ، ومنها تفرغ املراأة لرتبية واإعداد ال�سباب ورعاية الرجال  تطبق تعاليم الإ

املنزل  واإدارة   ، للم�سلمني  العزة  وحققوا  �سالم  الإ ون�سروا  البالد  فتحوا  الذين 

�سالمي اإدارة اقت�سادية ر�سيدة يف �سوء مفاهيم واأ�س�س القت�ساد الإ

مارات(                 )اأ/يو�سف خليفة اليو�سف-اأ�ستاذ القت�ساد بجامعة الإ



مقومات إصالح المرأة في المجتمع:-
اأو  موؤهالت  للمراأة من  بد  ل  املجتمع،  اإ�سالح  املراأة يف  اأهمية  تتحقق  لكي 

�سالح، واإليكم جانبًا من هذه املقومات: مقومات لتقوم مبهمتها يف الإ

ول: �سالح املراأة:  املقوم الأ

اأن تكون املراأة نف�سها �ساحلة، لتكون اأ�سوة ح�سنة وقدوة طيبة لبنات جن�سها، 

ولكن كيف ت�سل املراأة اإىل ال�سالح؟ لتعلم كل امراأة اأنها لن ت�سل اإىل ال�سالح 

اإل بالعلم، وما نعنيه هنا هو العلم ال�سرعي الذي تتلقاه، اإما من بطون الكتب - 

اإن اأمكنها ذلك - واإما من اأفواه العلماء، �سواء اأكان هوؤلء العلماء من الرجال اأو 

نه ل �سالح اإل  بالعلم.  الن�ساء،اإذن فال بد ل�سالح املراأة من العلم، لأ

املقوم الثاين: البيان والف�ساحة:

على املراأة بالبيان والف�ساحة، بحيث يكون عندها طالقة ل�سان وتعبري بيان 

تعرب به عما يف �سمريها تعبريًا �سادقًا، يك�سف ما يف قلبها وما يف نف�سها من 

املعاين، التي قد تكون عند كثري من النا�س، ولكن يعجز اأن يعرب عنها، اأو قد يعرب 

عنها بعبارات غري وا�سحة وغري بليغة، وحينئٍذ ل يح�سل املق�سود الذي يف نف�س 

املتكلم من اإ�سالح اخللق. 

املقوم الثالث: احلكمة:

اأي اأن يكون لدى املراأة حكمة يف الدعوة، ويف اإي�سال العلم اإىل من تخاطب، 

وحكمة يف و�سع ال�سيء يف مو�سعه، كما قال اأهل العلم، وهي من نعمة اهلل �سبحانه 

َمَة َمن يََشاُء  ِكنْ وتعاىل على العبد، اأن يوؤتيه اهلل احلكمة. قال اهلل عز وجل{ ُيؤتِي النْ

َمَة َفَقدنْ ُأوتَِي َخينْراً َكِثيراً })البقرة:269(. وما اأكرث ما يفوت املق�سود  ِكنْ َت النْ َوَمن ُيؤنْ
ويح�سل اخللل، اإذا مل تكن هناك حكمة.

املقوم الرابع: ح�سن الرتبية:

ن اأولدها هم رجال امل�ستقبل ون�ساء  ولدها، لأ اأن تكون املراأة ح�سنة الرتبية لأ

من  جانب  على  م  الأ كانت  فاإذا  م،  الأ هذه  يقابلون  ين�سئون  ما  واأول  امل�ستقبل، 

يكون  �سوف  فاإنهم  عليها،  وتربوا  يديها  املعاملة، وظهروا على  وح�سن  خالق  الأ

ولد اأن تعتني  لهم اأثر كبري يف اإ�سالح املجتمع. لذلك يجب على املراأة ذات الأ

باأولدها، واأن تهتم برتبيتهم.

املقوم اخلام�س: الن�ساط يف الدعوة:

امل�ساركة  خالل  من  وذلك  جن�سها،  بنات  تثقيف  يف  دور  للمراأة  يكون  اأن 

اجلامعة  بعد  ما  مرحلة  يف  اأو  اجلامعة  اأو  املدر�سة  يف  اأكان  �سواء  املجتمعية 

كالدرا�سات العليا. كذلك اأي�سًا من خالل ما يحدث فيما بني الن�ساء من الزيارات 

التي حت�سل فيها من الكلمات املفيدة ما يح�سل. 

                )دور املراأة يف اإ�سالح املجتمع-حممد بن �سالح العثيمني(

أهمية دور المرأة في إصالح المجتمع:-
�سواق، ويف  �سالح الظاهر: وهو الذي يكون يف الأ ول: الإ ن اإ�سالح املجتمع يكون على نوعني،النوع الأ اإن دور املراأة يف اإ�سالح املجتمع دور له اأهميته الكربى، وذلك لأ

نهم هم اأهل الربوز والظهور، والنوع الثاين: اإ�سالح املجتمع فيما وراء اجلدر: وهو الذي  مور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأ امل�ساجد، ويف غريها من الأ

جيال  اأول  ما تكون يف اأح�سان الن�ساء ، كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل موجهًا  ن املراأة هي ربة البيت، ولن ن�ساأة الأ يكون يف البيوت، وغالب مهمته موكول اإىل الن�ساء لأ

َس  جنْ ِهَب َعنُكُم الرِّ َا ُيِريُد اللَُّه لُِيذنْ َن اللََّه َوَرُسولَُه إِنَّ َكاَة َوَأِطعنْ الَة َوآتَِي الزَّ َن الصَّ اِهلِيَِّة اأُلولَى َوَأِقمنْ َ َج النْ َن َتَبرُّ جنْ َن ِفي ُبُيوتُِكنَّ َوال َتَبرَّ مر اإىل ن�ساء النبي يف قوله: )َوَقرنْ اخلطاب والأ

حزاب:33. ِهيًرا( الأ َرُكمنْ َتطنْ نَْبينِْت َوُيَطهِّ َل ال َأهنْ



اإ�ضراف :- عبداهلل عبد الكرمي العو�ضي-مدير مكتب التوجيه املجتمعي

بانتظار مشاركتك معنا

ن�سعد بتلقي اقرتاحاتكم ومالحظاتكم

على الهواتف التالية :

22487578 / 22487579

فاك�س : 22423125

الربيد اللكرتوين اخلا�س باملكتب

tawjeeh@islam.gov.kw
لكرتوين اأو زيارتنا على املوقع الإ

http://islam.gov.kw/tawjeh

)SMS( إلستالم رسائل

التوجيهية للمكتب

يرجى مراسلتنا على 

البريد االلكتروني للمكتب

Tawjeeh@islam.gov.kw

رسالة المكتب التوجيهية لهذا العدد :.

مقتطفات توجيهية
طار برتك م  يف هذا الإ ب والأ �سرة هي واحدة من اأهم امل�سئوليات الوالدية الناجحة واإن تهاون الأ بناء داخل وخارج بيئة الأ �سرية املنظمة لالأ دارة الأ الإ

 

بناء. ي�سكل اأفدح املخاطر  ع�ساء مبا فيهم الأ �سرية لالأ �سرة والعالقات والواجبات الأ مور ت�سري على عواهنها يف الأ  " احلبل على الغارب" اأي ترك الأ

�سرية . �سرة معًا وا�ستمرار احلياة الأ بناء بل على متا�سك الأ لي�س على منو م�ستقبل الأ

بناء يف الزمن ال�سعب( اأ.د/ حممد زياد حمدان )تربية الأ

بناء با�ستمرار يف حاجاتهم  �سرة امل�ستقرة يف حياتها وتفاعالتها اليومية والتي ي�سودها الهتمام والحرتام امل�سرتك بني اأع�سائها والتي ترعي الأ الأ

بناء يف ال�سناعة  العاطفية والنفعالية واملعرفية واملادية وال�سحية والجتماعية بالتفاعل واحلديث املنتظم معهم والتي تعمد اإىل تدريب وتنمية الأ

قران.  بناء خماطر وقوعهم فري�سة ل�سغوط وانحراف الأ الذاتية للقرار وتنفيذ املطلوب ثم حتمل م�سئوليات النتائج جتنب الأ

بناء يف الزمن ال�سعب( اأ.د/ حممد زياد حمدان )تربية الأ

مور املهمة يف احلكمة  �سا�سية من الأ  اإن معرفة طبيعة املدعوين وخ�سائ�سهم من الناحية اجل�سمية والعقلية والنف�سية  والجتماعية وحاجاتهم الأ

�ساليب لهم واأ�سهل الطرق عليهم.                                                                      ليتم من خاللها التعامل معهم باأن�سب الأ

�سليمان بن قا�سم العيد)املنهاج النبوي يف دعوة ال�سباب( 

خرين بحيث يحقق اأكرب قدر من ال�سعادة لنف�سه وملن حوله . ن�سان على التعامل اليجابي مع نف�سه ومع الآ الذكاء العاطفي هو قدرة الإ

د. م�سطفي اأبو �سعد) مهارات احلياة الوجدانية من الطفولة اإيل املراهقة(

مشاريع تم انجازها:-
امللتقي الطالبي ال�سابع بعنوان  )حماة امل�ستقبل(

الهدف من اإقامة امللتقي:-

�سالمية مبا  �سالمي احلنيف وتدعيم القيم الثقافية الإ تعزيز قيم الدين الإ

يتوافق مع عادات املجتمع الكويتي وتوعية ال�سباب من الطالب والطالبات 

�سا�سية يف جمتمعنا املحافظ، وحتقيق مفهوم املواطنة  باأهمية املقومات الأ

ال�ساحلة واأبعادها وو�سائل غر�س حب الوطن يف نفو�س الطالب والطالبات 

دارة. يف اإطار اخلطة الت�سغيلية لالإ

اأهم اإيجابيات امللتقي:-

التفاعل الكبري بامل�ساركة وطرح ال�ستف�سارات خالل الندوات واحل�سور املتزايد.  -1

�سئلة ال�سريحة من الطلبة بعد انتهاء املحا�سرات. املناق�سات اجلريئة و الأ  -2

وقاف والربو�سورات واملطويات. توزيع بع�س مطبوعات وزارة الأ  -3

التنظيم اجليد من قبل اإدارة املدر�سة والن�سباط واللتزام من الطلبة والطالبات.  -4

مت عمل درا�سة م�سغرة على الطالب والطالبات ملعرفة م�ستوى التفكري  5 ـ  

ومدى اهتمامهم .

مطالبة مدراء املدار�س ب�سرورة اإقامة وزيادة مثل هذه امللتقيات خالل العام الدرا�سي. 6 ـ 

)األسرة نواة المجتمع فابدأ بإصالح نفسك ثم أهلك ثم اسرتك ليصلح المجتمع(.


