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 « بنها طببـ علمى مؤتمر» اإلدمان ضد معا  
 بجامعة الطب بكمية كمينيكيةاإل والسموم الشرعى الطب قسم نظم
 ضد معاً »شعار تحت ولاأل العممى المؤتمر ربعاءاأل اليوم بنها
 رئيس بأعمال القائم - المغربى حسين/ الدكتور برعاية «دماناإل

 القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء/ الدكتور وبحضور الجامعة
 ووكالء الكمية عميد بأعمال القائم - البيطار يمان/ إالدكتورة
 .والطالب ساتذةواأل الكمية
 وجه كما الكريمة الدعوة عمى بنها جامعة لرئيس الشكر القميوبية محافظ وجه هكممت وفى

 دماناإل مشكمة أن لىإ مشيراً   المجتمع خدمة في البارز لدورها الطب لكمية الشكر
 مؤسسة وأ فرد وليس الجميع ومسئولية جميعاً  تؤرقنا التى الكبيرة المشاكل من المخدرات

 .بعينها
 المخمصين الشرطه ورجال الحدود وحرس المسمحة القوات لرجال الشكر المحافظ وقدم
 يضاً أ الشكر قدم كما المخالفين وضبط المخدرات لمهربي التصدي في جهودهم عمي

 كان التي جراميةاإل البؤر من عدد تطهير في جهودهم عمي بالمحافظة مناأل لرجال
 .لهم مأوي المخدرات تجار يتخذها

 السموم لعالج متكامل مركز إنشاء بنها جامعة مع بالتنسيق جارى انه المحافظ ضافوأ
 المحافظة أهالي لخدمة العالمية لممواصفات طبقا عالي مستوى عمى اإلدمان ومكافحة

 .الطبية الخدمة من النوع هذا إلى ماسة حاجة في الذين
 ضراربأ لمتوعية الجامعة وطالب الشباب دور عمى البيطار يمان/ إالدكتورة كدتأ فيما

 حممة لنجاح كبير دور وعميهم الحقيقين القادة هم حالياً  الشباب نأ مؤكدة دماناإل ومخاطر
 .دماناإل ضد معاً 
 ةالمرأ ضد العنف مناهضة وحدة نشاءبإ يضاً أ قامت بنها جامعة نأ لىإ البيطار شارتوأ

 أشكال لشتى تعرضهن حالة فى والموظفات الطالبات مشاكل شتى دراسة الوحدة وتتولى
 .لها الفورية الحمول ووضع العنف
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 أن بالكمية اإلكمينيكية والسموم الشرعي الطب قسم رئيس - عدلي نيرمين/ الدكتورة وقالت
 الكمية وطالب القسم أطمقها التي لممبادرة تتويجاً  ويأتي الخميس غداً  حتى يستمر المؤتمر
 نظم حيث والمجتمع الفرد عمى اإلدمان بمخاطر الجامعة وفتيات شباب وعي لتنمية

 وطرق اإلدمان أسباب عمى لمتعرف الكميات بجميع تثقيفية ندوات طالبية مجموعات
 .والعالج الوقاية

 والفئات المخدرات نواعوأ دماناإل سبابأ منها محاور عدة يناقش المؤتمر أن وأضافت
 بحممة الكمية طالب قيام جانب ليإ تجارواإل لمتعاطي الجنائية والعقوبات المستهدفة

 .دماناإل مخاطر الجامعة كميات طالب لجميع توعوية
 وعمميات دماناإل خطر من والوقايه لمتوعية جمسات عدة المؤتمر شهد خرىأ ناحية من

 .بالمخدرات تجارواإل التعاطي وعقوبة دماناإل وعالج المخدرات نواعأ في السريعه التطور
 بخصوص الجامعه في بها قاموا التي نشطهاأل مجمل عن فيديو بعرض الطالب قام كما

 كمخدر المخدرات مدمني لبعض فيديوهات عرض وكذلك المخدرات خطاربأ التوعية
 .وجسمانياً  نفسياً  مدمر عدائي نسانإ ليإ نساناإل فيها يتحول التي الفالكا


