
 مالحظات  البرامج  المجال 
الثقافة 
 والفنون

تقديم نشيد بعنوان رجال دفاع المدني 
 المخلصون 

 تقديم إرشادات للطالبات 
 تعريف الطالبات بمهام رجال الدفاع المدني 

تعريف الطالبات بأنواع طفايات الحريق وكيفية 
 ..استخدامها 

األسرة 
 والمجتمع

 
 القيام بدورة اإلسعافات األولية لطالبات

العلوم 
 والتقنية

 تقدمي مطويات إلكرتونية يف موقع املدرسة
 

 

 )اليوم العالمي للدفاع المدني ( مشروع  تقرير عن مشاركة الطالبات في 

 هـ ۱٤۳۷/۱٤۳٦

 بيان احصائي
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 المرحلة التعليمية المدرسة
 المتوسطة مدرسة البيان النموذجية

 :رائدة النشاط 

 .الخشرميأبرار 
 :مديرة المدرسة              

 .رفاء بن الدن              



 ركن الدفاع املدين يف ساحة املدرسة





 عرض تعريفي للطالبات 
 من نحن ؟ 

 دور الدفاع المدني 
 .إطفاء الحرائق بمختلف أنواعها  -1
 .المختلفة القيام بعمليات اإلنقاذ-2

نشر دوريات السالمة لدرء الخطر قبل وقوعه -3
 .وقوعه والحد من تكراره والتعامل معه بعد

 .السرعة القيام بأعمال اإلسعاف التي تتطلب  -4
مواجهة ما يقع من كوارث طبيعية أو نتيجة   -5

 ..مؤثرة عوامل
المساندة لكافة القطاعات األمنية   -6

 .والعسكرية
كافة األخطار ووضع الخطط الوقائية  حصر  -7

 ..منها
 



 تقدمي فقرة هل تعلم ؟

 هل تعلم 
سنة كحد أقصى  ١٥هل تعلم ان اسطوانة الغاز    -1

  ثم تتحول إلى قنبلة موقوتة
هل تعلم ان المطبخ هو المكان األكثر عرضة    -2

  للخطر في المنزل
  هل تعلم ان معظم الحرائق من متصاغر الشرر   -3

 



 نماذج من أعمال الطالبات











 ختم النشاط بنشيد رجال الدفاع املدين 
 كلمات النشيد

 حنن الرجال خملصني 
 حنن الدفاع املدين

 نبذل قصارى جهدنا
 عن دورنا ال ننثين

 جنود من أجل الوطن
 أرواحنا ترخص فداء
 يف كل حلظة جاهزين

 نفّز ونليب نداء 
 



زيارة رائدة النشاط ملعرض الدفاع املدين 
 مول ردسياملقام يف 











 الطالبات المشاركات 
 فرح رضوان  

 البتول العمودي 
 تالة مكي 

 جودي السيد 
 رغد ساعايت 

  يغمور ريوف
  املشيقحتالة 
   الذهييبرفا 

 سلمى اجلندي 
   ششةدانة 

 ملار فضل اهلي
 إيالف أنعم 

 دارا حليب
 
 

 احلازمينوال 
 اخلديديجود 

 مجيلة كلكتاوي
 أبو ركبة  جىن

 أمل حبيب
 فاطمة مطر

 مرداد ريتاج
 احليدريليان 

 مودة العطاس
 املنصوري عذوب

 ملار باخلري
 ليان حسنني



 اخلشرميأبرار : رائدة النشاط 
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