
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قسم اللغة العربية 

 لجنة النشاط الطالبي

 تقرير عن نشاط مكافحة المخدرات 

 هـ1434/ 12/ 25األربعاء الموافق 

فقد ارتؤت , "آفة المخدرات : "نظرا ألنها آفة خطٌرة لها  تؤثٌر أخطر على كل من ٌقترب منها أال وهً 

وبآثارها على المجتمع بؤكمله لٌس فقط , وذلك لتوعٌة الشباب بؤخطارها , الجامعة أن تعقد برامج توعوٌة 

ٌة بالزلفً على وضع برنامج خاص ولذا فقد حرصت إدارة كلٌة الترب, بل على من ٌقترب منهم , متعاطوها 

األم : إلرشاد الطالبات ونصحهن وتوعٌتهن ألنهن , بمكافحة المخدرات ضمن برامج األنشطة الطالبٌة 

والوقوف معهن على أسباب وقوع الشباب , والزوجة أو  على األعم ألنهن عصب األسرة ,واألخت واالبنة ,

  0فً خطر اإلدمان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإشراف  ,فهد الملحم . رئيس القسم دفقد قام قسم اللغة العربٌة برعاٌة خاصة من , ذا انطالقا من هذا المبدأ ل

 عبير عبد الصادق. منسقة القسم د ممٌز من 

 :ولجنة األنشطة الطالبية بالقسم 

 إٌمان سعٌد حسن /د 

 أمانً محمود عثمان : د 

 ثروت عبد الطوالبة / د 

 فاطمة المطٌري / أ 

بالمحافظة  المديرية العامة  لمكافحة المخدراتبإقامة معرض عن كٌفٌة مكافحة المخدرات تم االتفاق فٌه مع 

 : والتً قامت مشكورة بتوفٌر ما ٌلزم المعرض من 

,  وآثارها,  تبٌنوتوضحماهٌةالمخدرات0منشورات ــ كتٌبات ــ لوحات ــ مجالت , ــ بنرات 

 . وكٌفٌةالسقوطفٌهاوعالجها



 

 : وقامت الطالبات بعمل 

 0ــ مجسمات عن بعض أنواع المخدرات والمسكرات 

 0ومطوٌات عن آثار المخدرات وكٌفٌة عالجها , ــ تنفٌذ منشورات 

 0ــ عرض بعض الملبوسات التً تحمل عبارات تحذٌرٌة عن المخدرات 

  0ــ تنفٌذ بعض الهداٌا التذكارٌة والتً تحذر من أخطار اإلدمان 

 

 

 

 

 

 



 0هـ واستمر لمدة أسبوع 1434/ 12/ 25وقد بدأ المعرض ٌوم األربعاء الموافق 

 كما قام القسم  أٌضا  باالتفاق  مع  إدارة التربٌة والتعلٌم على انتداب دكتورة الوحدة الصحٌة 

 والتً تفضلت مشكورة بـــــــــــ , سمٌة مصطفً / د

 0وكٌفٌة عالجها والوقاٌة منها ,وأسباب الوقوع فٌها ,  ها ــ إلقاء محاضرة عن اإلدمان والمخدرات أنواع

 0ــ إلقاء بعض المعلومات حول طرق اإلسعافات السرٌعة 

 0وقد استمرت المحاضرة قرابة الساعة والنصف بدءا من التاسعة وحتى العاشرة والنصف 

  0بشبابنا  إلى بر السالمة  واألمان   وفً الختام ال ٌسعنا إال أن ندعو للجمٌع بالسالمة  والوصول

 

 مع تحٌات لجنة النشاط الطالبً بالقسم

 :أسماء الطالبات المشاركات في النشاط*

 خلود الطرٌقً,منٌرة الناصر  , أمل الفالح  ,  روابً المعٌجل  ,  فاطمة المطٌري  ,     ابتهال الفرهود

 هدى الحمٌدي,منى الطرٌقً   ,لٌلى السكران   ,دٌة العبٌد   نا, حصة الصالح  ,سلطانة المسعر  , أثٌرالصالح 

 مالك الطرٌقً, ساره العبدالمنعم   ,إشراق الطرٌقً   , فاتن الصالح   

 عمشىالمطٌري/أ:قسم اللغة العربٌةاالعالم باعداد منسقة 


