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11725زيارة معالي رئيس الجامعة لمعرض مكافحة المخدرات ببهو الجامعة

327712المحاضرات 

317901الندوات 

37812601المعارض

13814سباق الدراجات-المارثون

268250تنظيم سباق ربع مارثون

545850المرسم الحر

11262البرامج التدريبية

11945الورش التدريبية

2134000المطبوعات

147000األفالم

54513000فيديو

1181203700صور

126002556منشورات 

10937145000تغريدات

عدد المستفيدين عدد المنفذينعدد مرات التنفيذ الفعالية 

جامعة الملك سعود:يةاسم المنشأة التعليم

37827إجمالي عدد الطالب

1200عدد المنفذين للتوعية بشكل عام

22517ل عامعدد المستفيدين من التوعية بشك

27213إجمالي عدد الطالبات

800عدد المنفذين للتوعية بشكل عام

19103 ل عامعدد المستفيدين من التوعية بشك

17

71702208النادي التوعوي



314168(لحياة خالية من السموم)مسابقة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 

428632حلقات نقاش

22400طوال العامالعالجيةاستقبال المراجعين لعيادة اإلقالع عن التدخين وتقديم االستشارات والخطة

43078(المخدرات–التدخين )الخيمة الوقائية التوعوية للبرامج -زيارة تعريفية

-14ئم زيارة تفقدية من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية للمعرض الدا

11320زيارة كلية المجتمع للمعرض الدائم للتوعية بأضرار المخدرات 

46287000بطاقات إعالنية 

1503000لوحة فنية 

1436أربعائية الجوالة خصصت لشعار وطني يحتاجني باسم دراجة الوادي

2425000توعوية عن أضرار المخدراتsms))إرسال رسائل 

22930لقاءات 

142215000الشاشات 

617239البوابة اإلخبارية 

عدد المستفيدين عدد المنفذينعدد مرات التنفيذ الفعالية 

18



1115473(العمادة-المدينة الجامعية -تواصل )البريد اإللكتروني 

11231870سناب شات العمادة

2251169آثار المخدرات -محتوى علمي متنوع 

12352"استثناء الطالب المتهمين في قضايا المخدرات من العقوبة"مناظرة 

216109التوعية بأضرار المخدرات-انفوجرافيك

162321تغطية سناب شات رسالة الجامعة للمعرض الدائم للتوعية بأضرار المخدرات 

عدد المستفيدين عدد المنفذينعدد مرات التنفيذ الفعالية 

19

154500يهالمشرف على مركز اإلرشاد والتوج_ بودكاست عن التوعية بأضرار المخدرات 
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https://twitter.com/_Eshraqaa/status/1461281703155179526/photo/3
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إحصائية اإلعالم 

الوسيلة اإلعالمية
عدد مرات 

التنفيذ
عدد المنفذين

عدد 

المستفيدين

المالحظات

(ذكر اسماء الجهات)

جهة12أكثر من 108(التغريدات)تويتر 
أكثر من 

104151

حسابات تويتر لعمادة شؤون الطالب، وكالة 

فة العمادة لشؤون الطالبات، حساب الجامعة، صحي

رسالة الجامعة، اإلدارة العامة للعالقات العامة 

واإلعالم، إدارات ووحدات العمادة

الجميع 142الشاشات
أعضاء هيئة -منسوبي الجامعة-طالبات-طالب

التدريس

البريد اإللكتروني 

(تواصل)
منسوبي العمادة لشؤون الطالبات 111473

64239البوابة اإلخبارية
األندية الطالبية، مركز اإلرشاد والتوجيه 

بالجامعة، اإلدارة العامة للشؤون الرياضية، 

الشراكة الطالبية

1121870سناب شات العمادة
أعضاء هيئة -منسوبي الجامعة-طالبات-طالب

التدريس

67



(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م

هـ1443/4/10االثنين عمادة شؤون الطالب1

بعنوان إذا اتخذت قرار ( بطاقة توعوية)

بالعالج من اإلدمان المخدرات فأنت قد بدأت 

حياة جديدة

https://twitter.com/ksudsa1/status/1460148671610339331?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

https://twitter.com/ksudsa1/status/1459862559243309063?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة(معرض توعوي الدائم)هـ1443/4/9األحد عمادة شؤون الطالب2

https://twitter.com/ksudsa1/status/1459887628271116290?s=20مركز الطالب ذوي اإلعاقةدائرة الفراغ سهل اختراقها(بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد عمادة شؤون الطالب3

https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضيةسباق الدراجات( إعالن )هـ1443/4/9األحد عمادة شؤون الطالب4

https://twitter.com/ksudsa1/status/1459989569433214979?s=20جوالة جامعة الملك سعوددراجة الوادي( إعالن )هـ1443/4/10االثنين عمادة شؤون الطالب5

https://twitter.com/ksudsa1/status/1460148671610339331?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعةإذا اتخذت قرار العالج( بطاقة توعوية)هـ1443/4/10االثنين عمادة شؤون الطالب6

https://twitter.com/ksudsa1/status/1460197254770401283?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضيةسباق ربع ماراثون( إعالن )هـ1443/4/10االثنين عمادة شؤون الطالب7

هـ1443/4/10االثنين عمادة شؤون الطالب8
أضرار المخدرات ( معرض توعوي)

والمسكرات
https://twitter.com/ksudsa1/status/1460245094397796355?s=20إدارة إسكان الطالب

هـ1443/4/13الخميس عمادة شؤون الطالب9

زيارة وكيل الجامعة ( معرض توعوي دائم)

للشؤون التعليمية واألكاديمية للمعرض 

التوعوي الدائم

https://twitter.com/ksudsa1/status/1461353007522541584?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

هـ1443/4/13الخميس عمادة شؤون الطالب10
زيارة معالي مدير الجامعة ( ركن توعوي)

مية ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكادي
https://twitter.com/ksudsa1/status/1461402044510654477?s=20برنامج الشراكة الطالبية

https://twitter.com/ksudsa1/status/1461812157201498124?s=20برنامج الشراكة الطالبية-سجال حملة التوعية بأضرار المخدرات( مناظرة)هـ1443/4/15السبت عمادة شؤون الطالب11

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462090634731401222?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضية(سباق ربع ماراثون)هـ 144/4/15السبت عمادة شؤون الطالب12

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462090977682800645?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضية(سباق ربع ماراثون)هـ144/4/15السبت عمادة شؤون الطالب13

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462091859845689355?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضية(سباق ربع ماراثون)هـ 144/4/15السبت عمادة شؤون الطالب14

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462126387259662339?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضية(سباق ربع ماراثون)هـ144/4/15السبت عمادة شؤون الطالب15

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462127458182909965?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضية(سباق ربع ماراثون)هـ 144/4/15السبت عمادة شؤون الطالب16

https://twitter.com/ksudsa1/status/1462361216362422280?s=21مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعةبدون المخدرات حياة أجمل ( بطاقة توعوية)هـ1443-4-16األحد عمادة شؤون الطالب17

18
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 6الخميس  

ياة ح" منشور توعوي  بعنوان( بطاقة توعوية )

"خالية من السموم
https://twitter.com/KSUINFO/status/1458702020563591168?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

19
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
ً )هـ4/1443/ 6الخميس   https://twitter.com/ksudsa1/status/1458835623415009289?s=20النادي الفنيعن أضرار المخدرات( ركناً توعويا

20
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 6الخميس  

حياتك غالية ال تهدرها ( " فيديو توعوي)

"بالمخدرات
https://twitter.com/SPP_KSU/status/1458834082591297544?s=20الشراكة الطالبية

68

https://twitter.com/ksudsa1/status/1460148671610339331?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459862559243309063?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459887628271116290?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459989569433214979?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1460148671610339331?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1460197254770401283?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1460245094397796355?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1461353007522541584?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1461402044510654477?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1461812157201498124?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1462090634731401222?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1462090977682800645?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1462091859845689355?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1462126387259662339?s=20
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https://twitter.com/ksudsa1/status/1458835623415009289?s=20
https://twitter.com/SPP_KSU/status/1458834082591297544?s=20


(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م

21
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 6الخميس   

ي منشور عن اضرار التعاط( بطاقة توعوية )

واالدمان 
https://twitter.com/KSUINFO/status/1458751750635147270?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

22
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 6الخميس   

المخدرات" منشور بعنوان( بطاقة توعوية )

"ليست حال للمشكالت
https://twitter.com/KSUINFO/status/1458781564209225731?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

23
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 9األحد  

ن ابتعد ع" منشور بعنوان ( بطاقة توعوية )

"المخدرات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1459750736804339712?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

24
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ4/1443/ 9األحد  

معرض توعوي دائم بأضرار ( إعالن)

المخدرات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1459817607503171588?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

25
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1457985044870467584?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعةالوقاية من المخدرات " جلسة بعنوان هـ1443-4-4الثالثاء 

26
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
https://twitter.com/edu_nadi_ksu/status/1458745827694985218?s=20نادي نبض التربيةعن أضرار المخدرات( انفوجرافيك توعوي)هـ1443-4-6. الخميس

27
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
https://twitter.com/Ksu_ArtClub/status/1458768639734300678?s=20النادي الفنيعن أضرار إدمان المخدرات( ركن توعوي)هـ1443-4-6الخميس 

28
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ1443-4-9األحد 

لزيارة المعرض التوعوي الدائم ( دعوة)

للتوعية بأضرار المخدرات
https://twitter.com/fdsa_ksu/status/1459847306379935747?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

29
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
https://twitter.com/fdsa_ksu/status/1459915609580449797?s=20سنانالنادي الثقافي االجتماعي بكلية طب األ"اتسباق الدراج"للمشاركة في فعالية ( دعوة)هـ1443-4-9األحد 

30
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ1443-4-13الخميس

فعالية  للتوعية بأضرار المخدرات  بعرض

لوحات فنية من إنتاج الطالبات

تابع تعاون النادي الفني مع المرسم الفني ال

الدارة االنشطة الطالبية
https://twitter.com/fdsa_ksu/status/1461299405559115785?s=20

31
وكالة العمادة لشؤون )عمادة شؤون الطالب

(الطالبات
هـ1443-4-16األحد

المخدرات "منشور توعوي ( بطاقة توعوية )

"أخطر مما تظن
https://twitter.com/fdsa_ksu/status/1462334338008326144?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

هـ1443/4/12األربعاء مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة32
ك بل المخدرات ال تعالج تعاست( بطاقة توعوية)

تزيدها
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460849946224205824?s=20ــــ

هـ1443/4/10االثنين مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة33
منشور بعنوان مهما قست ( بطاقة توعوية)

غرائز الحياة عليك فاإلدمان أقسى
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460118514119987200?s=20ــــ

https://twitter.com/KSUINFO/status/1460665005964210182?s=20ــــتدارك نفسك( بطاقة توعوية)هـ1443/4/11الثالثاء مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة34

https://twitter.com/KSUINFO/status/1460870435474661378?s=20ــــوسةنصيحة عن الحبوب المهل( بطاقة توعوية)هـ1443/4/12األربعاء مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة35

هـ1443/4/10االثنين مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة36
تحت مسمى نادي التوعية ( إطالق نادي)

بأضرار المخدرات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460270692298076163?s=20ــــ

https://twitter.com/KSUINFO/status/1461226563580612608?s=20ــــتدارك نفسك( بطاقة توعوية)هـ1443/4/13الخميس مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة37

https://twitter.com/ksuinfo/status/1462361546215112709?s=21ــــبدون المخدرات حياة أجمل( بطاقة توعوية)هـ1443-4-16األحد مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة38

39
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
https://twitter.com/KSUINFO/status/1457985044870467584?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة "الوقاية من المخدرات" جلسة بعنوانهـ1443-4-4الثالثاء 

40
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
https://twitter.com/Dental_SCC/status/1458455954069106688?s=20سنانالنادي الثقافي االجتماعي بكلية طب االدعوة لفعالية سباق الدراجات هـ1443-4-5األربعاء 

69

https://twitter.com/KSUINFO/status/1458751750635147270?s=20
https://twitter.com/KSUINFO/status/1458781564209225731?s=20
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https://twitter.com/KSUINFO/status/1459817607503171588?s=20
https://twitter.com/KSUINFO/status/1457985044870467584?s=20
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https://twitter.com/KSUINFO/status/1461226563580612608?s=20
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https://twitter.com/Dental_SCC/status/1458455954069106688?s=20


(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م

41
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
ً )هـ1443-4-6الخميس  https://twitter.com/ksudsa1/status/1458835623415009289?s=20النادي الفني بكلية التربيةعن أضرار المخدرات( ركناً توعويا

42
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-4-6الخميس 

منشور عن أضرار تعاطي ( بطاقة توعوية)

المخدرات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1458751750635147270?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

43
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
https://twitter.com/edu_nadi_ksu/status/1458745827694985218?s=20نادي نبض التربيةانفوجرافيك عن التوعية بأضرار المخدراتهـ1443-4-6الخميس 

44
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-4-7الجمعة 

منشور للتوعوية بأضرار( بطاقة توعوية)

المخدرات
https://twitter.com/SE_club/status/1459138737988947971?s=20نادي التربية الخاصة 

45
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-4-9األحد 

إعالن عن سباق الدراجات للتوعية بأضرار

المخدرات
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20ناننادي الثقافي االجتماعي بكلية طب االس

46
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-10األثنين 

إعالن سباق ربع مارثون  ضمن حملة وطني 

يحتاجني للتوعية بأضرار المخدرات

ن مع االدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/ksusport1/status/1460187455202676738?s=20

47
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-10األثنين 

للتوعية بأضرار " دراجة الوادي"فعالية 

المخدرات
https://twitter.com/KsuRovers/status/1459989539813052428?s=20جوالة جامعة الملك سعود

48
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-10األثنين 

إعالن إقامة معرض توعوي بأضرار 

المخدرات 

إدارة إسكان الطالب بالتعاون مع مجمع 

إرادة والصحة النفسية و إدارة المخدرات 

بوزارة الحرس الوطني

https://twitter.com/ksudsa1/status/1460245094397796355?s=20

49
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
هـ1443-10األثنين 

نادي التوعية بأضرار "إعالن إطالق 

"المخدرات
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460270692298076163?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

50
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460913911797010435?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعةإعالن توعوي عن  أضرار تعاطي المخدراتهـ1443-4-12األربعاء 

51
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بجامعة 

الملك سعود
https://twitter.com/KSUINFO/status/1460665005964210182?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعةإعالن توعوي عن  أضرار تعاطي المخدراتهـ1443-4-11الثالثاء 

https://twitter.com/_KSU/status/1459877915722723339?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة(معرض توعوي الدائم)ه1443/4/9األحد جامعة الملك سعود52

https://twitter.com/_KSU/status/1460216179633659904?s=20اإلدارة العامة للشؤون الرياضيةسباق ربع ماراثونه1443/4/10األثنين جامعة الملك سعود53

ه1443/4/13الخميس جامعة الملك سعود54
زيارة معالي مدير الجامعة ( ركن توعوي)

مية ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكادي
https://twitter.com/_KSU/status/1461419927550705664?s=20برنامج الشراكة الطالبية

هـ1443-4-9األحدجامعة الملك سعود55
عية دعوة لزيارة المعرض التوعوي الدائم للتو

بأضرار المخدرات
https://twitter.com/_KSU/status/1459877915722723339?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

هـ1443-4-9األحدجامعة الملك سعود56
لة دعوة للمشاركة في سباق الدراجات ضمن حم

"وطني يحتاجني"
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20سنانالنادي الثقافي االجتماعي بكلية طب األ

هـ1443-4-10األثنينجامعة الملك سعود57
"سباق ربع مارثون"إعالن 

"وطني يحتاجني"تحت شعار 

ن مع االدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/_KSU/status/1460216179633659904?s=20

هـ1443-4-9األحدجامعة الملك سعود58
عية دعوة لزيارة المعرض التوعوي الدائم للتو

بأضرار المخدرات
https://twitter.com/_KSU/status/1459877915722723339?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

هـ1443-4-16األحدجامعة الملك سعود59
"سباق ربع مارثون"إعالن 

"وطني يحتاجني"تحت شعار 

ن مع االدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/_KSU/status/1462160380227198979?s=20

هـ1443-4-13الخميسجامعة الملك سعود60
زيارة معالي رئيس الجامعة للركن التوعوي

للتوعية بأضرار المخدرات 
https://twitter.com/_KSU/status/1461419927550705664?s=20الشراكة الطالبية 

70
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هـ1443-4-16األحد جامعة الملك سعود61
ة للتوعي" سباق ربع مارثون"إعالن نتيجة 

"سفئة أعضاء هيئة التدري" بأضرار المخدرات

ن مع االدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/_KSU/status/1462133706982887429?s=20

هـ1443-4-16األحد جامعة الملك سعود62
عن تنظيم ربع مارثون للتوعية( فيديو)

بأضرار المخدرات وتكريم الفائزين

ن مع االدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/_KSU/status/1462160380227198979?s=20

هـ1443-4-10االثنينرسالة الجامعة63
دعوة لزيارة المركز التوعوي بأضرار 

المخدرات
https://twitter.com/rsksu/status/1460224819677609987?s=20مركز اإلرشاد والتوجيه بالجامعة

هـ1443-4-13الخميسرسالة الجامعة64
سباق ربع مارثون تحت شعار وطني" إعالن 

"يحتاجني

ن مع اإلدارة العامة للشؤون الرياضية بالتعاو

نادي المسؤولية االجتماعية وسكن الطالب
https://twitter.com/rsksu/status/1461224642170036228?s=20

هـ1443/4/9األحد جوالة جامعة الملك سعود65
دراجة وطني يحتاجني فعالية( فعالية توعوية)

الوادي
https://twitter.com/KsuRovers/status/1459989539813052428?s=20ــــ

https://twitter.com/ksusport1/status/1460187455202676738?s=20ــــسباق ربع ماراثونهـ1443/4/10االثنين اإلدارة العامة للشؤون الرياضية66

هـ1443/4/10االثنين إدارة إسكان الطالب67
إقامة معرض توعوي ( معرض توعوي)

بأضرار المخدرات والمسكرات
https://twitter.com/m_housingksu/status/1460216525445554179?s=20ــــ

هـ1443/4/10االثنين إدارة إسكان الطالب68
انت منشور بعنوان خذ بيده  ف( بطاقة توعوية)

من سيساعده
https://twitter.com/m_housingksu/status/1460313669347254280?s=20ــــ

https://twitter.com/m_housingksu/status/1460313660920840197?s=20ــــأعراض إدمان المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/10االثنين إدارة إسكان الطالب69

هـ1443/4/10االثنين إدارة إسكان الطالب70
و بعنوان المخدرات خطوة نح( بطاقة توعوية)

الهاوية
https://twitter.com/m_housingksu/status/1460313643380269062?s=20ــــ

هـ1443/4/10االثنين إدارة إسكان الطالب71
ر بعنوان أوقف المخدرات غي( بطاقة توعوية)

حياتك
https://twitter.com/m_housingksu/status/1460313634240876553?s=20ــــ

هـ1443/4/9األحد برنامج الشراكة الطالبية72
نشر رقم المركز الوطني ( بطاقة توعوية)

الستشارات اإلدمان
https://twitter.com/SPP_KSU/status/1459759195218141191?s=20ــــ

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1459883641341939713?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد برنامج الشراكة الطالبية73

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1459884920126455810?s=20ــــأعراض تعاطي المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد برنامج الشراكة الطالبية74

هـ1443/4/10االثنين برنامج الشراكة الطالبية75
ى بعنوان أثر المخدرات عل( محاضرة توعوية)

(إعاقة الشباب المبكرة)الدماغ 
https://twitter.com/SPP_KSU/status/1460288215672401924?s=20ــــ

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1460548587667050498?s=20ــــأضرار ومشاكل اإلدمان( بطاقة توعوية)هـ1443/4/11الثالثاء برنامج الشراكة الطالبية76

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1460905458349137922?s=20ــــبالبهو الرئيسي( ركن توعوي)ه1443/4/12األربعاء برنامج الشراكة الطالبية77

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1461052722095042567?s=20ــــزيارة معالي مدير الجامعة ( ركن توعوي)ه1443/4/12األربعاء برنامج الشراكة الطالبية78

https://twitter.com/SPP_KSU/status/1460905458349137922?s=20ــــببهو الجامعة الرئيسي( ركن توعوي)ه1443/4/12األربعاء برنامج الشراكة الطالبية79

ه144/4/12األربعاء برنامج الشراكة الطالبية80
زيارة وكيل الجامعة للشؤون ( ركن توعوي)

التعليمية واألكاديمية
https://twitter.com/SPP_KSU/status/1460960343090421761?s=20ــــ

(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م
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https://twitter.com/Mubadart_Chem/status/1461384483228237831?s=20ــــمخاطر المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/13الخميس(مبادرة كيم)برنامج الشراكة الطالبية 81

https://twitter.com/dspksu/status/1459878792969740303?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين82

https://twitter.com/KsuNeeds/status/1459830149717893120?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد مركز الطالب ذوي اإلعاقة83

https://twitter.com/srksu1/status/1461657691814830088?s=20ــــأضرار المخدرات على الجسم( بطاقة توعوية)هـ1443/4/14الجمعة وحدة المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي84

https://twitter.com/club1_arts/status/1461245629909323779?s=20ــــمهما قست عليك ظروف الحياة( بطاقة توعوية)هـ1443/4/13الخميس النادي الثقافي االجتماعي( األندية الطالبية)85

ــــ"أضرار المخدرات" دورة بعنوان هـ1443/4/12األربعاء النادي الثقافي االجتماعي بكلية العلوم( األندية الطالبية)86

https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20ــــوطني يحتاجني فعالية سباق الدراجات( فعالية توعوية)هـ1443/4/5األربعاء سنانالنادي الثقافي االجتماعي بكلية طب األ( األندية الطالبية)87

https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459793981328564224?s=20ــــمنشور بعنوان مكافحة المخدرات واإلدمان( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد النادي العلمي( األندية الطالبية)88

https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459793981328564224?s=20ــــمنشور بعنوان مكافحة المخدرات واإلدمان( بطاقة توعوية)هـ1443/4/9األحد النادي العلمي بالدراسات العليا( األندية الطالبية)89

https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459786539672686592?s=20ــــحملة شاركنا موعظة أو فائدة أو قصة عالج ضد المخدراتهـ1443/4/9األحد النادي العلمي بالدراسات العليا( األندية الطالبية)90

https://twitter.com/KsuScc/status/1460309138785906696?s=20ــــأضرار المخدرات( دورة توعوية)هـ1443/4/10االثنين أندية كلية العلوم( األندية الطالبية)91

https://twitter.com/cfas_ksu_/status/1460836867843272708?s=20ــــتأثير المخدرات على الجسم( بطاقة توعوية)هـ1443/4/12األربعاء بكلية علوم األغذية والزراعة( األندية الطالبية)92

https://twitter.com/rad_ksu/status/1461049571396755458?s=20ــــال تجعل حياتك رهن المخدرات( بطاقة توعوية)هـ 1443/4/12األربعاء نادي األشعة( األندية الطالبية)93

https://twitter.com/HEclub1/status/1461020453321981952?s=20ــــالمخدرات تهني حياتك( بطاقة توعوية)هـ1443/4/12األربعاء نادي التثقيف الصحي( األندية الطالبية)94

https://twitter.com/HEclub1/status/1461021469635403776?s=20ــــعند مالحظة األعراض كن خير صديق( بطاقة توعوية)هـ1443/4/12األربعاء نادي التثقيف الصحي( األندية الطالبية)95

https://twitter.com/SE_club/status/1459138756750020609?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/7الجمعةنادي التربية الخاصة( األندية الطالبية)96

https://twitter.com/SE_club/status/1459138747069607937?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/7الجمعةنادي التربية الخاصة( األندية الطالبية)97

https://twitter.com/SE_club/status/1459138737988947971?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/7الجمعةنادي التربية الخاصة( األندية الطالبية)98

https://twitter.com/PTSCksu/status/1460306724473257990?s=20ــــبعنوان اإلدمان داء يقتل صاحبه( بطاقة توعوية)هـ1443/4/10االثنين نادي العالج الطبيعي( األندية الطالبية)99

https://twitter.com/OT_club/status/1460696036482195456?s=20ــــنالمخدرات من أسوء األمور التي قد يدمنها االنسا( بطاقة توعوية)هـ1443/4/11الثالثاء نادي العالج الوظيفي( األندية الطالبية)100

(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م
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https://twitter.com/Mubadart_Chem/status/1461384483228237831?s=20
https://twitter.com/dspksu/status/1459878792969740303?s=20
https://twitter.com/KsuNeeds/status/1459830149717893120?s=20
https://twitter.com/srksu1/status/1461657691814830088?s=20
https://twitter.com/club1_arts/status/1461245629909323779?s=20
https://twitter.com/ksudsa1/status/1459930825936576513?s=20
https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459793981328564224?s=20
https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459793981328564224?s=20
https://twitter.com/ksu_gssc/status/1459786539672686592?s=20
https://twitter.com/KsuScc/status/1460309138785906696?s=20
https://twitter.com/cfas_ksu_/status/1460836867843272708?s=20
https://twitter.com/rad_ksu/status/1461049571396755458?s=20
https://twitter.com/HEclub1/status/1461020453321981952?s=20
https://twitter.com/HEclub1/status/1461021469635403776?s=20
https://twitter.com/SE_club/status/1459138756750020609?s=20
https://twitter.com/SE_club/status/1459138747069607937?s=20
https://twitter.com/SE_club/status/1459138737988947971?s=20
https://twitter.com/PTSCksu/status/1460306724473257990?s=20
https://twitter.com/OT_club/status/1460696036482195456?s=20


https://twitter.com/rc_ksu/status/1461206819800506368?s=20ــــلماذا ال للمخدرات( لقاء توعوي)هـ1443/4/13الخميسنادي القراءة( األندية الطالبية)101

102
نادي الكيمياء ( األندية الطالبية)

كلية العلوم طالبات
https://twitter.com/chemistryclub_/status/1460327261090029573?s=20ــــقفكبعنوان أوفقها قبل أن تو( بطاقة توعوية)هـ1443/4/10االثنين 

https://twitter.com/nadi_ksu/status/1460668711908651014?s=20ــــالتوعية بأضرار المخدرات( بطاقة توعوية)هـ1443/4/11الثالثاء نادي أطفالُنا( األندية الطالبية)103

هـ1443/4/15السبت اتنادي دكتور البصري( األندية الطالبية)104
المخدرات جريمة في حق ( بطاقة توعوية)

نفسك وأسرتك
https://twitter.com/OptometryClub/status/1462042226666651655?s=20ــــ

https://twitter.com/edu_nadi_ksu/status/1458745827694985218?s=20ــــبعنوان أضرار المخدرات(بطاقة توعوية)هـ1443/4/6الخميس نادي نبض التربية( األندية الطالبية)105

هـ1443/4/13الخميس نادي نزاهة( األندية الطالبية)106
جهود المملكة في مكافحة ( بطاقة توعوية)

المخدرات
https://twitter.com/nazahaclub/status/1461410095271710721?s=20ــــ

107
ة وحدة األنشطة الطالبي( األندية الطالبية)

بكلية اللغات والترجمة
هـ1443/4/10االثنين 

لمعرض التوعية بأضرار ( زيارة توعوية)

المخدرات
https://twitter.com/COLT_KSU/status/1460315750846111756?s=20ــــ

هـ1443/4/12األربعاء نادي العالج التنفسي(األندية الطالبية)108
إدمان المخدرات قد يؤدي إلى( بطاقة توعوية)

مرض إنسداد الرئوي المزمن
https://twitter.com/RT1Ksu/status/1460963301354004482?s=20ــــ

(  التغطية أو اإلعالن)رابط تويتر(المنفذة للفعالية)اسم الجهة نوع الفعالية يوم وتاريخ النشر(المعلنة)اسم الجهة م
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https://twitter.com/rc_ksu/status/1461206819800506368?s=20
https://twitter.com/chemistryclub_/status/1460327261090029573?s=20
https://twitter.com/nadi_ksu/status/1460668711908651014?s=20
https://twitter.com/OptometryClub/status/1462042226666651655?s=20
https://twitter.com/edu_nadi_ksu/status/1458745827694985218?s=20
https://twitter.com/nazahaclub/status/1461410095271710721?s=20
https://twitter.com/COLT_KSU/status/1460315750846111756?s=20
https://twitter.com/RT1Ksu/status/1460963301354004482?s=20









