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مقدمة:
انطالقاً من دور جامعة اجملمعة يف خدمة اجملتمع ،وتوجيه قيادات اجلامعة
بتقديم كافة اخلدمات األكادميية واإلرشادية ألفراده بكافة فئاتهم مبا يعزز هذا
الدور ،حرصت عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر تقديم مبادرات نوعية تستهدف
أفراد اجملتمع وتليب طموحاتهم بل وتقدم حلوالً للعديد من املشكالت اليت يعانون
منها مسخرة يف ذلك طاقاتها األكادميية والبحثية واملادية.
وتعد األسرة هي نواة بناء اجملتمع مما يستوجب إعطاء أكرب قدر ممكن من احلماية
واملساعدة والتوعية هلا حبيث حتمل مسؤولياتها بشكل كامل يف اجملتمع ليصبح كل
عضو فيها منتجاً وفاعالً ،ومن هذا املنطلق قامت العمادة ببحث أوجه التعاون مع
اجلهات احلكومية واألهلية باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة واليت تشاركها يف
استهداف األسر بربامج توعوية وإرشادية حبيث تصبح أسراً آمنة ضد العديد من
املشكالت خاصة فيما يتعلق بتقديم املشورة املناسبة يف التعامل مع حاالت اإلدمان،
واملتعافني منه.
والتقرير الذي بني أيدينا يرصد مبادرة (محلة األسرة اآلمنة) واليت تنفذها عمادة
خدمة اجملتمع والتعليم املستمر بالتعاون مع التعاون مع اجلهات احلكومية واألهلية
باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة ،كاإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وإدارات
الرتبية والتعليم وبعض املراكز األهلية املعنية مبكافحة اإلدمان ،ويوضح التقرير
فكرة الربنامج وأهدافه ومراحله ومجلة املستفيدين من خدماته اإلضافة لتقرير
مصور يوثق بعض الفعاليات املتضمنة بالربنامج.
ختاماً تتقدم العمادة خبالص الشكر والتقدير ملعالي مدير اجلامعة الدكتور خالد بن
سعد املقرن لدعمه ورعايته الكرمية للربنامج  ،والشكر موصول لسعادة وكيل
اجلامعة الدكتور مسلم بن حممد الدوسري ملتابعته الدؤوبة للفعاليات.
سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد،،،
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فكرة الربنامج:
محلة توعوية تتضمن بعض الربامج اإلرشادية حول أضرار املخدرات ومكافحة اإلدمان
والفكري ،تستهدف األسر القاطنة باحملافظات املشمولة خبدمات اجلامعة بالتعاون مع
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وإدارات الرتبية والتعليم ومركز حياة لرعاية املتعافني
من اإلدمان.

اهلدف العام:
حتقيق رسالة اجلامعة يف خدمة اجملتمع من خالل مدّ جسور التواصل بني اجلامعة
واجملتمع احمللي مساهمة منها يف إعداد أسرة آمنة.

األهداف التفصيلية:
 .1تعريف األسر املستهدفة بطرق مواجهة االدمان.
 .2توجيه الشباب ملمارسات اجيابية ختدم اجملتمع.
 .3وضع طرق وحلول ملشكلة االدمان.
 .4مد املستهدفني بأفكار عملية ملكافحة االدمان.

األنشطة املستخدمة:
 .1عروض مرئية.
 .2مسابقات إلكرتونية باستخدام حافلة التدريب والتعليم اإللكرتوني اجملتمعي
وتوزيع جوائز تقديرية للمشاركني
 .3مناقشات عامة ملا مت عرضه مع أحد املختصني.
 .4لقاءات توعوية
 .5جلسات إرشادية مجاعية وفردية
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الربامج املقدمة خالل احلملة:
 .1األمن الفكري وكيف نواجه خطر املخدرات يف جمتمعاتنا وأسرنا بشكل خاص.
 .2األمن االجتماعي ويشمل جمموعة من احملاضرات ومنها:
 بيان ألخطار اإلدمان على الصحة واألسرة واجملتمع. حل املشكالت األسرية بطرق إبداعية. مهارات التعامل مع األبناء املراهقني. كيف تواجه األسرة خطر اإلنرتنت ،ومشكالت وسائل التواصل االجتماعياحلديثة.
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 .1بدأت املرحلة األوىل بتاريخ  1437/01/26هـ وبالتنسيق مع إدارة التعليم بتمري
 ،حيث حضر الربنامج مدرسو وطالب املدرسة وبعض أولياء األمور وبلغ عدد احلضور
( )302مستفيداً ،ومتيز الربنامج بالتفاعل بني احملاضر واحلضور ،كما مت توزيع
جوائز تشجيعية لزيادة التفاعل مع موضوعات الربنامج.
 .2مت تنفيذ الربنامج يف حوطة سدير و روضة سدير بتاريخ 1437/01/28-27
حيث حضر عدد (  )530من الطالب واملدرسني وأعضاء مركز التنمية االجتماعية
بروضة سدير واللجان التابعة له .
 .3مت تنفيذ الربنامج يف حمافظة اجملمعة بتاريخ  1437/01/29حيث أقيم بعدد
(  )7مدارس حيث وصل عدد احلضور اىل ( )1300مستفيدًا .
 .4مت تنفيذ الربنامج يف مركز أم رجوم بتاريخ  1437/02/04هـ حيث حضر عدد
( )90مستفيدًا .
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ونفذت هذه املرحلة يف حمافظة الزلفي يف الفرتة  1437/02/7-5واستمرت ثالثة
ايام ومت تنفيذها يف  ٨مدارس حيث وصل عدد احلضور اىل ( )2500مستفيدًا ما بني
طالب ومنسوبني وأولياء أمور.
مت تنفيذ الربنامج يف عدد من املدارس الثانوية ألكثر الفئات عرضة ملشاكل االدمان
حيث نفذ الربنامج يف ثانوية الرياض وحضره ( )390طالباً ومدرساً وإدارياً واتسم
الربنامج بروح التفاعل واملشاركة املتميزة من طالب املدرسة.
كما مت تنفيذ الربنامج يف اليوم التالي يف ثانوية اإلمام عبد العزيز ابن باز وقد حضر
الربنامج ( )400طالب باإلضافة للمدرسني واإلداريني حيث اتسم الربنامج بالتفاعل
واملشاركة املتميزة من الطالب واحلضور.
وانطلقت احلافلة بكوادرها لتنفيذ الربنامج يف مدرسة طيبة الثانوية حيث حضر
الربنامج ( )390طالب ومبشاركة من املدرسني واإلداريني يف املدرسة واولياء االمور
وكان احلضور يف تفاعل ومشاركة مع الربنامج وما طرحه من مشاكل وحلول يف
مواجهة اإلدمان.
تلى ذلك تنفيذ الربنامج يف مدرسة اإلمام حممد بن سعود الثانوية حيث حضر
()270طالباً وحبضور املدرسني واإلداريني يف املدرسة واولياء االمور وختلل الربنامج
تبادل لألفكار واملواقف وكيفية التغلب على مشكلة اإلدمان.
واستكماال ألهداف احلملة فقد مت التنفيذ يف مدرسة امللك فهد لتحفيظ القرآن
الكريم حيث حضر ( )390طالب ًا باإلضافة ملدرسيهم واهليئة اإلدارية يف املدرسة
واولياء االمور ،وقد اشتمل الربنامج على تبادل لألفكار وحوار مفتوح مع الطلبة حول
اإلدامان وخماطرة وكيفية مواجهته.
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ثم يف اليوم التالي انطلقت احلافلة لتكمل مهامها يف حتقيق اهداف احلملة بتنفيذ
الربنامج يف مدرسة امللك عبد العزيز الثانوية واليت حضرها ( )350طالباً إضافة إىل
املدرسني واإلداريني وأولياء األمور والذين تشاركوا مع الربنامج بكل محاسة وفاعلية.
ويف ختام برناجمها والذي امت ّد لثالثة أيام فقد نفذ الربنامج يف مدرسة األندلس
الثانوية حيث حضر ()300طالب باإلضافة للمدرسني واإلداريني وأولياء األمور ،
وكان اجلو العام للربنامج مفعماً بالتفاعل اإلجيابي وطرح األسئلة وتبادل األفكار
حول مكافحة االدمان والتغلب عليه.
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بدأت املرحلة يف حمافظة الغاط ملدة يوم واحد استهدفت خالل هذا اليوم
( )280مستفيداً من طالب ومنسوبي مدرسة ثانوية الغاط وبعض أولياء األمور وقد مت
تنفيذ جمموعة من الفعاليات مشلت لقاءات توعوية وجلسات إرشادية للطالب
ومنسوبي املدرسة حول أضرار املخدرات وكيف نقي أنفسنا من خماطرها  ،كما مت
تنفيذ مسابقة حول هذا املوضوع ووزعت جوائز على الفائزين .
توجهت احلملة بعد ذلك إىل مدينة األرطاوية ومركز مصدة ومت تنفيذ
بعض الفعاليات اخلاصة باحلملة مبقر جلنة التنمية االجتماعية ومدرسة ثانوية
األمري سلطان باألرطاوية وكذلك مبدرسة ثانوية مصدة وبلغ عدد املستفيدين من
احلملة ( )410مستفيداً ما بني طالب ومنسوبي وبعض أولياء األمور .
واختتمت احلملة براجمها بزيارة لسجن اجملمعة ومت تقديم برناجماً توعوياً
استهدف ( ) 60من السجناء واملنسوبني وقد أثنت إدارة سجن اجملمعة على اجلهود اليت
تبذهلا اجلامعة وما تقدمه من برامج جمتمعية تستهدف السجناء ومنسوبي السجن
مبا كان له بالغ األثر يف تكامل اجلهود بني إدارة السجن واجلامعة لتحقيق الصاحل
العام.

نتائج احلملة:
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