
التقرير الشامل حلملة 



اعالنات احلملة وفيها النشاط التفصييل 

:جلميع فعاليات احلملة 



الفكرة 

سية مكة إقامة برنامج معرفي تفاعلي بهدف تعزيز ورفع الوعي لدى طالبات جامعة أم القرى ومنسوباتها بقد

م، بهدف إحداث شرفها هللا تعالى، وتعظيمها وإدراك االرتباط الوثيق بين تعظيم هللا عزوجل وتعظيم البلد الحرا

ه في عملية حراك تنموي يتجلى في إسهام الكليات التخصصية وتوجيه عطائها لخدمة البلد الحرام وأهله وزائري

وصول البيئة في تتواصل وتتكاثر بتفعيل قيمة التعاون يحدوها الوفاء للعهد الذي أخذ منها جوار البيت رغبة في

. المثابةجامعة أم القرى أن تكون النموذج المكي لمفهوم 

اهلدف  

نشر مفهوم المثابة وأنها عملية ترددية بين قلب المؤمن وبين ربه تتمثل في عطاء ال يتوقف وأن جاار الب. يات أولاى الناا  1

.به وتنطيق البيئة الجامعية بذلك 

وضع اللبنة األولى نحو أن تكون جامعة أم القرى فرع الطالبات النموذج المكي الرائد في مفهوم خصيصة مث. .ابة 2

تعزيز قيمة الوفاء للعهد الذي أخذ على النا  بمكة، والتعاون على تحقيقه واقعاً . 3.

اإلسااهام فااي إبااراز دور الجامعااة فااي خدمااة المجتمااع بفااتل خفااا  للكليااات التخصصااية فااي إثااراء الساااحة المكيااة. بمعااارف 4

.ومنتجات يحتاجها الساكن والوافد للبلد الحرام وتحقيق تميز المجتمع المكي 

فتل خفا  للطالبات في فرص عمل من خالل أدراك احتياجات الساحة المكية المعرفية والهدايا وغيرها . 5.

التعاون بين جامعة أم القرى .   التطوعية من وبرنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام في تكوين الفر" قسم الطالبات " 6

.طالبات الجامعة المساعدة في نشر الوعي بخصيصة مثابة وأبعادها داخل الجامعة

الفرتة الزمنية   
هـ 16/6/1439االحد يوم هـ وانتهي 1439/ 18/5البرنامج يوم االحد الموافق بدأ 

مستفيدة 12366
عدد املستفيدات 

املستفيدات عدد 

مستفيدة 198800من وسائل التواصل  



املسار األول 

22/5الى 18/5من ( : األسبوع التشويقي)اإلسماع

للحملةتشويقيبروموعمل

الفعالياتجميعفيتفعلللحملةشارةإخراج.

الحملةعنلإلعالنالجامعةقاعاتفيالجوالةالعربةتفعيل.

(مذكرة+بروشورات+استاندات)الحملةانطال قبلدعائيةإعالنات

نصيةرسائلإرسالSMSكيريةوتذتوعويةعباراتعلىتحتويوالطالباتالتدري هيئةأعضاءإلى

الحرامالبلدتعظيمبأهمية

الصحففيالحملةعنإعالناتنشر.

عند المداخل األساسيةلجامعة تنطيق ا

استخدام الشاشات االلكترونية الخاصة بالجامعة لتفعيل الحملة بالشارة التشويقية



املسار األول 

خلية التفعيل 

مرحلة اإلسماع 

 أمام بوابة الجوهرة

عند الجسر في الدور األرضي

:معرض مصغر للتعريف  بالحملة وقد اشتمل على

 التشويقي ونشيد مكة عهد ومثابةالبرومولعرض شاشة

 الحملةبروشورات

 تنتهي بأسئلة تفاعلية للتوعية بفضل مكة المكرمة واآليات البينات فيها ،لعبة

تشويقية إجاباتها في معرض مكة العهد

 لزائرات الركنجوائز

األكان-1

الصور 



املسار األول 

خلية التفعيل 

مرحلة اإلسماع 

:  لت علىوقد اشتمبالحملةالقرى ومنسوبات جامعة أم لتعريف الطالبات في أروقة الجامعة تجولت 

التشويقي ونشيد مكة عهد ومثابةالبرومولعرض ايباد

بروشورات الحملة

لة تشويقية إجاباتها لعبة تفاعلية للتوعية بفضل مكة المكرمة واآليات البينات فيها ، تنتهي بأسئ

في معرض مكة العهد

 للمتفاعالت جوائز

ة العرب-2

الصور 

مستفيدة 3400عدد املستفيدات 



املسار الثاين  

"  العهد ومثابة .. مكة" تجديد معرض المسرد التاريخي بـ

المشاعر هللا بناء منظومة معرفية تقرب مفهوم العهد الذي أخذ على جميع البشر وكونه حصل فيتم بحمد 

لزمن المقدسة وعمق هذا االرتباط الذي مثل بنية رئيسة في مفهوم التعظيم من خالل خط الوفاء عبر ا

سالمية ثم ما الطويل والذي مثل فيه األنبياء الوفاء األشرف لذلك العهد ثم الصالحين واألخيار عبر أمتنا اإل

وعرض . ةتبذله حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وأثر هذه الخدمة في المثاب
.  هذا في المعرض الدائم بتصميم جذاب 

ل مصاحب لتفعيل يتم االستقبال فيه في الحفل االفتتاحي والختامي إلى جانب استضافة الكليات حسب جدو
.الحملة

معرض

مكة العهد ومثابة 



افتتاح حملة جامعتي قطعة من ارض 

(كلية13بمشاركة )الحرم 

رفع الوعي لدى طالبات ومنسوبات جامعة ام القرى بقدسية مكة وتعظيمها الهدف

افتتاح معرض مكة العهد.1

: التاريخ: المكان

أواًل

هـ 1439-5-25الصالة الخارجية لقاعة الجوهرة بجامعة أم القرى

ات الجامعية وبصحبتها وكيلة عمادة الدراسالعمودي بنت سعيد هالة.دشُرف االفتتاح برعاية عميدة الدراسات الجامعية 

البي حجي ووكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطمنى.دالغامدي ووكيلة عمادة شؤون الطالب فريدة.دللطالبات 

.  والكليات وأعضاء هيئة التدري  وطالبات الجامعةالعماداتأبو النجا ومجموعة من وكيالت خلود.د

1.30الى 9استقبال الزائرات من الطالبات ومنسوبات الجامعة خالل فترة الحملة من   واستمر 

الصور 

عدد املستفيدات 

زائرة2000يقارب ما 



الصور 



 ملحمة تاريخية استُعرض فيها العهد األول والوفاء به عبر التاريخ: البداية

لية الجوارهالة العمودي وضحت فيها ارتباط البيت العتيق بالتوحيد، ومسؤو. مشاركة عميدة الدراسات الجامعية د

 ة وأثره خلود أبو النجا تحدثت فيها عن تعظيم مك. وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي دمشاركة

على السلوك

 13المقدمة من الكليات المشاركة والتي تحتوى فعاليات كل كلية وعددها التشويقاتإبداعي عن عرض

ام عرضت فيها مسيرة نجاح الحملة على مدى خمسة أعومنال عبدهللا الجابري، . كلمة مديرة برنامج هاجر أ: الختام

.وتقدمت بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاحها
 شارع –ريع ذاخر )مقرات خارجية 4كليات من المقر األساسي لجامعة أم القرى  بالزاهر  و9: المشاِركة الكليات

بجميع أقسامها( العابدية –العزيزية –منصور 

 من منسوبات  وطالبات جامعة ام  القرى560: الحضور لحفل االفتتاح عدد

ة من حظي المعرض والبرنامج على إعجاب الزائرات وتأثرهن بما فيه من معاني العهد والوفاء به وما لمك: االنطباع

.حنين فطري أودعه هللا عز وجل في نفو  عباده 

6الحرم_أرض_من_قطعه_جامعتي#بعد ذلك تم إطال  وسم 

ومثابة_عهد_مكة#

: المكان
قاعة الجوهرة 

سير البرنامج 

البرنامج المسرح -2

الصور 

مستفيدة 560عدد املستفيدات 



املسار الثالث  

األوفياء ميدان خطى 

مسابقة الكليات عن طريق:

ية وورش العمل الخم  لتعظيم البلد الحرام عبر البرامج التدريبية والمحاضرات التوجيهالتاءاتتفعيل _ أ
:وخطوط اإلنتاج في قاعات الدورات في الجامعة والتي تتناول الموضوعات التالية

:تفعيل األركان الخاصة بالكلية _ ب

لخصيصة فاي تفعيل خصيصة مثابة في األركان عن طريق تخصصات الكليات بحيث تضمن كل كلية هذه ا

نموذجية مبادرتها ومن خالل تخصصها على ان تحتوي األركان حلقات للنقاش ومشاريع عملية وتطبيقات

:تكوين فريق تطوعي_ ج 

ل الجامعااة يااتم تكااوين الفريااق ماان طالبااات الكليااة للمساااعدة فااي نشاار الااوعي بخصيصااة مثابااة وأبعادهااا داخاا

: وخارجها ولتنفيذ المبادرة التطبيقية الخاصة بالكلية حسب البنود التالية 

تعيين منسقة للفريق من أعضاء هيئة التدري  بالكلية  أ-

تعيين قائدة للفريق -ب

أن  (من الكلية و ال يقتصر على قسم معين) طالبات 10عدد الفريق عن  ال يقل -ت

وجود شعار للفريق  -ث

صالة النشاط إقامة البرنامجمكان 



كلية الدعوة وأصول الدين 

من العاشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: التاريخ: المكان

أواًل

هـ 1439/ 5/ 28صالة النشاط

ها عن شرف الجوار تحدثت فيبابقيسعاد . بقص الشريط مصحوبا بأهازيج مّكية في صالة النشاط تلتها كلمة د: االفتتاح
.وكيف جعل هللا البيت مثابةً للنا  وعنوانًا للطهر واألمان

 راف تحكي فضائل مكة المكرمة عبر كلمات مؤثرة من أداء طالبات كلية الدعوة وأصول الدين بإشملحمة مكة العهد
.الدكتورة والء البرادعي

مشاركة الدكتورة عائشة الحربي حول مشاعر الوافدات إلى مكة وحنينهّن الدائم إليها

 ( قوى القلوبذلك ومن يعظم شعائر هللا فإنها من ت)محاضرة الدكتورة فاطمة الثقفي والدكتورة منيرة الراجحي بعنوان
بقاعة الغزاوي

مسابقات متنوعة حول مكة والمشاعر المقدسة من تقديم طالبات كلية الدعوة وأصول الدين

 يمع الدكتورة سلمى بن داوود والدكتورة صفية القرني بقاعة الغزاو( طلب العلم في مكة)محاضرة بعنوان  .

 مع الدكتورة هند العبدلي بقاعة الغزاوي  ( الكعبة المشرفة عبق المكان وقدسية المكانة)محاضرة

 بقاعة الغزاوي   ( فاجعل أفئدة من النا  تهوي إليهم)محاضرة الدكتورة إيمان علواني بعنوان

 للدكتورة أسماء توفيق بقاعة الغزاوي  ( فضائل المسجد الحرام)محاضرة عن

 ألندنوسياوالدكتورة االء كنكار والدكتورة فتوحة زبرماويمع الدكتورة كوثر ( أنت في البلد الحرام)ندوة بعنوان

لبلد الحرام؟ ماهي بصمتك يا ابنة ا: ليبقى السؤال. قدّمَن فيها قصًصا مؤثرة من عطاءات الوافدين والوافدات لمكة
ر.خوقيبقاعة 

 خوقيرمع الدكتورة أحالم الوادي؟ بقاعة ( أخالقنا في مكة)محاضرة بعنوان .

 لالرتقاء بمستقبل مكة( مكةيابنت)بعنوان " ي"بمبنى دقنةورشة عمل للدكتورة أعياد

 مع وافدة من معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها متحدثة عن مشاعرها تجاه هذه األرضخوقيرلقاء في قاعة
المباركة 

األربعاء : اليوم 



 الحرم وحدود الحرم

غار حراء بمكة

 البدع المقامة في مكة

 أسرار الكعبة

 خصائص البلد الحرام

 ي"ركن مبنى"

 مسابقات متنوعة

 مدونه للحفاظ على سالمة األطفال من المحتوى الضار

ي ساهمت حظيت الفعالية بمشاركة قوية من طالبات جامعة أم القرى وإقبال متميز على المحاضرات واألركان الت:االنطباع
.في ترك أثر إيجابي عميق في نفوسهن

منسقات الفعالية 

مواهب فرحان/ د

والء البرادعي /د

زينب رز  هللا /د

منال بنونه/ د

:عبر األركانجولة -2

الصور 

مستفيدة من المبادرة التطبيقية 230+مستفيدة 1096عدد املستفيدات 



كلية الشريعة 

العاشرة صباحاً إلى الثانية ظهراً الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: التاريخ: المكان

أواًل

هـ 1439/ 5/ 29صالة النشاط

النسائيهاجرجبرنامومديرةالحارثي،لولوةوالدكتورةالقرني،ابتسامالدكتورةالكليةوكيلةبحضورتم:االفتتاح

الجابريمنالاألستاذةالحرامالبلدتعظيمبمشروع

الحاضربيومنامقارنةنشأتهامنذفيهاالطالباتوأعدادالقرىأمبجامعةالتعريف:المقدمة

التاريخعبروسّكانهاالمكرمةمكةقصةيحكي"ومثابةعهدمكة"بعنوانوثائقيفيلم

وصوالسالمالعليهالرضيعإسماعيلأقدامتحتتفجرهامنذزمزمبئرحولالرشيديحياةللدكتورةإثرائيةمشاركة

.كافةالمسلمينيخدمبماوتطويرهبالبئراالهتمامفيالسعوديةالعربيةالمملكةجهودإلى

الشريفالمكيالحرموحدودأعالمعنمتحدثةقايدأبوأحالمالدكتورةمشاركة

ةالطاهرمكةمعحالناعنتساؤالتفيهاتركتالمقبلليلىالدكتورةقدمتها"وحبّ ُطهر"بعنوانمحاضرة.

بهتذيتحنموذجاً جعلتهاالتيالشخصيةوسماتهاالسالمعليهاهاجرأمنامعورحلةقاروتنورالدكتورةمحاضرة

.النساء

الصحبةوضوابطاالخال عنتحدثت(وأطعناعلمنا)بعنوانالمحمادينورةالدكتورةمحاضرة.

الشريعةكليةطالباتقدّمتهاحركيةمسابقات.

بناوواجمكةخصائصعنتحدثتالمطرفيحليمةالشريعةكليةطالباتاحدىمع)المكيةالذاتتقدير)بعنواندورة

تجاهها

الخمي  : اليوم 



1.الجاهليالعصرفيوالعلميوالثقافيالفكريالمستوىركن.

2.النبويالعصرفيوالعلميوالثقافيالفكريالمستوىركن.

3.بمكةالذهبيالعصرفيوالعلميوالثقافيالفكريالمستوىركن.

4.-القرىأمجامعةلصرحظهورأولركن.

5.-الفرىأمجامعةنهضةركن

6.-زمزمبئرركن.

7.-الحرمبحدودالتعريفركن.

التطبيقيةالمبادرات

1.القبلةواتجاهالصالةبعدمااذكارلوحاتووضعالمصلياتتنظيف

2.االسالميةالشريعةكليةأرجاءفيموزعةً نيونبلوحاتالمكيةاألربعونإلبرازمبادرة.

3.األبوابمقابضعلىالتعظيممعانيتحملعباراتنشرمبادرة.

الفعاليةمنسقات

العقلةمنال/أ

المزينيهند/أ

:عبر األركانجولة -2

الصور 

طبيقية لم يحصى عدد المستفيدات من المبادرات الت+مستفيدة 245عدد املستفيدات 

.  لعمومها لجميع الطالبات 



عمادة البحث العلمي 

الساعة الثامنة والنصفالوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: التاريخ: المكان

أواًل

هـ1439/ 6/ 2صالة النشاط

 أليفأفنان تلمساني ولقاء تأصيلي عن الحقو  الشرعية المحفوظة في الت. د.مع أافتتحت الفعالية بلقاء

 هيفاء فدا، . البحيري وتقديم دهنادي.دمن تنظيم " أخالقيات البحث العلمي"ندوة بعنوان

:فيها ما يجب على الباحث ليوفي بهذا العهد من خالل الجوانب التالية نوقش 

أميرة مداح. د.أ-" عهد وميثا .. األمانة العلمية في البحث العلمي"1.

نزهة الجابري. د.أ-" المباح والمحظور.. النزاهة البحثية "2.

الحربيعائشة.د–" الباحثة المكية، العهد والشرف"3.

مصارطغادة.د"البحث العلمي في العلوم التجريبية ومفهوم أخالقيات البحث"4.

التةفعائشة.د-" دور عضو هيئة التدري  في تعزيز أخالقيات البحث العلمي لدى طالب الدراسات الجامعية"5.

البحوث المعلبة" :مسرحية تربوية مقدمة من مركز بحوث اللغة العربية وخدابها بعنوان"

 وتطوير للدكتورة سمية شرف عن صناعة المبادرات التطوعية، وفريق فر  التطوعي الذي يُعنى باحتضانعرض

متطوعة38القدرات البحثية التطوعية بمشاركة 

:حيث قدّم المبادرات التطبيقية التالية 

هوية فنية مصحوبة بتحليل علمي دقيق من قبل طالبات قسم التربية الفنية. 1

حلقات توعوية مختلفة حول المفهوم العلمي لكلمة عهد ومثابة في القامو  اللغوي. 2

تفعيل قنوات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة التطوع البحثي والموسوم بـ . (أنا باحث)3

ومراجعتها وتحكيمها( عهد ومثابة ) إعداد معلومات عن مكة 4.

نشر الوعي المعرفي بين طالبات الجامعة وما حولها بواسطة اإللقاء. 5

توعية المجتمع الرقمي في . التطوعي_فر _فريق#بعمل وسم تويتر6

األحد: اليوم 



الركن التعريفي بكرسي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا والذي يحوي تاريخ مكة المكرمة وإص. داراته1

طرح . سؤال 15وهو عبارة عن 6الحرم_ارض_من_قطعه_جامعتي#استطالع المسؤولية االجتماعية تجاه باركود2

بهدف رفع اإلحسا  بالمسؤولية المناطة بالطالبة داخل الجامعة

تعددة، وقد قدم مركز بحوث الصيدلة بعض الملصقات والوسائل التعليمية لخدمة الحجاج والمعتمرين في مجاالت م3.

كانت نتاج ورش عمل تمت خالل شهر من بدء الفعاليات متزامنة مع انطال  الحملة

:عبر األركانجولة -2

الصور 

عدد املستفيدات 
مستفيدة من المبادرة التطبيقية 315+ مستفيدة 125

.الطالبات لعمومها لجميع 



كلية الحاسب اآللي ونظم 

المعلومات 

صباحا9:30الساعة الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: التاريخ: المكان

أواًل

هـ 1439/ 6/ 3صالة النشاط

القلوبمهوىمكةنحوالمتدفقةالمشاعرتصفمقدمةكناكريوفاء.أعرضت:األوفياءخطىميدانافتتاح

.واألبدان

والمثابةالعهدمكةعنتقديميعرض

الشعريةاالبياتوالقاءاالنشادبينتنوعاالفئدةمهوىمكةعنشعرياوبرييت.

بشخصةً مقارنلهالذهابفيالمشقةوعدمالحرامهللابيتومجاورةالسكننعمةلتصوير(لوماذا)بعنواناستبيان

يتكبدهالذيوالعناءمثالماليزيايسكن

ذكراهنالتاريخخلدالالتيالنساءعنقاروتنورللدكتورةمحاضرة

القدريمكةامن،ابرههقصةمثابة،معنىعنتحدثتزمزميهناء.دتقديممنمكةعنتدريبيةدورة

ىعليجبومامكةخصائصالشرعي،مكةامنعنتحدثت(مكةلماذا)عنكانتالرفاعينهلةللدكتورةمحاضرة

.مكةساكن

األذهانفيومثابةعهدمفهوملترسيختهدفتفاعليةمسابقة

وتقديممهاوتقيياألركانمشاريععرضتمحيث"ووفاءعهدمكة"بعنوانالحربيعائشةالدكتورةبقيادةعملورشة

لتطويرهاالتوصيات

االثنين: اليوم 



اد بعمادة تم افتتاح اركان كلية الحاسب االلي ونظم المعلومات بحضور سعادة الدكتورة آمال سندي وكيلة التوجيه واالرش
.  شؤون الطالب ، ومديرة برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام االستاذة منال الجابري

 اصة من خالل تعديل االعدادات الخالخادشةكيفية منع الصور او االعالنات : ركن التصفح بأمان في أطهر البلدان
بالجوال أو الكمبيوتر

دمساعدة بنات مكة على الستر من خالل توزيع معاصم الي: ركن انت في حجابك كاللؤلؤ المكنون في صدفته  .

 د وتطبيق تطبيق مقص: حيث تم عرض بعض التطبيقات التي تخدم زوار البلد الحرام والمقيمين مثل" سّهلها"ركن
مناسك الحج والعمرة و تطبيق نظافة مكة 

 مكةركن تسخير التكنولوجيا الحديثة حفظا لعهد

خص التائه و مشروع مساعدة االشخاص التائهين في المشاعر المقدسة باالعتماد على تكنولوجيا التعرف علو الوجه للش
.(GPS)تكنولوجيا الموقع الحالي 

 مشروع الكتروني لتعريف قاصدي البيت الحرام بأهم مساجد و معالم و فناد  مكة

مشروع التعريف بقطار الحرمين لخدمة حجاج بيت هللا الحرام

 لى هللا عليه للتوعية بخطورة اللعن، وفاًء بالعهد مع هللا في مكة المكرمة وعمال بقول النبي ص( الطرد الخطير) ركن
ً " وسلم  "ال ينبغي ِلِصِدّيٍق ان يكون لعانا

 الواقع وعرض مقطع بتقنية( كالمواقيت والطواف والسعي واإلحالل)ركن تقنية الواقع المعزز لشرح أركان العمرة
( كأني أراها)االفتراضي للحرم المكي الشريف 

المية مع مساعدة الطالبات على تعديل خصائص جواالتهن لعدم ظهور أي صور مخلة بالتعاليم االس: المبادرة التطبيقية
.ربط ذلك بكون مكة هي مرجع ومحل تشتا  اليه القلوب وتعظمه

لتدري  ألعضاء هيئة ا( أذاخر)قدمت الكلية مجموعة من األسهم الوقفية والخيرية في مشروع تعظيم البلد الحرام ختاًما
شكرا ووفاء لهم لمشاركتهم الفاعلة في الحملة

:  منسقات الفعالية

كناكري وفاء.أ

حميدة صبحي . د.ب

:عبر األركانجولة -2

عدد املستفيدات 
. التطبيقية من المبادرة مستفيدة 500+مستفيدة 341



الصور 



كلية العلوم االجتماعية 

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

أواًل

هـ 1439/ 6/ 4صالة النشاط

ب افتتحت فعاليات الكلية الدكتورة خلود أبو النجا وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدري: االفتتاح

اء هيئة التدريس االجتماعية و وكيالت االقسام وثلة من اعضوالدكتورة خلود الثبيتي وكيلة عميد كلية العلوم الطالبي 

.وبحضور مديرة برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام األستاذة منال الجابريبالكلية 

 فلماً وثائقيا قصيرا عن مكة المكرمة ..

 (ثوابت ومتغيرات.. االعالم والتعظيم) ندوة بعنوان

:وقد احتوت الندوة على ثالث محاور

 هبة العطار. مكانة مكة وخصائصها مع د.. االعالم خصائصه ومفهومه

امال حلبي. الثوابت الدينية مع د.. االعالم القوى الناعمة

 سماح جمال. دالتربية االعالمية ودورها في تعظيم القيم االسالمية مع

 رانيا الجهني . مع أ( دور المؤسسات االجتماعية في تعظيم البلد الحرام) ندوة بعنوان

 2030دور المنظمات االجتماعية في تعظيم البلد الحرام واهميتها في تحقيق روية

ه البقعة لقاء مع مطوفات الدول األفريقية الغير عربية وتحدثن عن الكثير من القصص للحجاج فور وصولهم لهذ

ندى العنزي. وأمرفت خالف . أدارت اللقاء د..ومشاعرهن والبكاء الذي يغشاهم لهيبة المكان

أبرزت معاني المثابة والتعظيم( مثابة ،، مشاعر ومعاني ) تحمل عنوان ١0٥سارة بخيت بمبنى ي . ورشة عمل مع أ

ووضعت بعض األفكار التطبيقية مساهمة في نشر ثقافة تعظيم مكة المكرمة

 سماح العميري( شبآر) دفء السماوات ألقتها الشاعرة : قصيدة بعنوان

 (قدسية المكان والسلوكيات الواجبة)فلماً توعويا بعنوان

عرض لفلم عن مكة المكرمة بنظرة جغرافية..

 جتماعيةمنسقة فعاليات كلية العلوم االالصبحيوأخيراً كلمة شكر من أعماق القلب ألقتها علينا الدكتورة عائشة

الثالثاء : اليوم 



( اغر  قيمة واحصد أجرركن ) وزعت على األقسام في الكليات.. تم توزيع نبتات لجعل مكة المكرمة خضراء

(مكة قديما وحديثا )عرض صور عن مكة وبعضا من زوايا الكعبة من الداخل.

خصائص مكة المكرمة.

شجرة االخال  كتابة خلق لتتحلى به ابنة مكة  .

 وحتى عامنا هذا والتطور الذي اتسم به استقبال الحجيج1955صور استقبال الحجاج منذ عام

ين الملك عرض موجز لجهود المملكة العربية السعودية في توسعة الحرم المكي الشريف منذ عهد خادم الحرمين الشريف
عبد العزيز ال سعود رحمه هللا وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ال سعود حفظه هللا

ويتولى الفريق . .صناديق بداخلها شراشف للصالة سيتم وضعها في المصلى المتنقل بجامعة أم القرى : المبادرة التطبيقية
شهرالتطوعي االهتمام والعناية بها نهاية كل 

:منسقات الفعالية

الصبحيالدكتورة عائشة 

الدكتورة ندى العنزي

الدكتورة اعتزاز الشريف

:عبر األركانجولة -2

الصور 

لم يحصى عدد المستفيدات من المبادرات التطبيقية +مستفيدة 616عدد املستفيدات 
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عهد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها  والم

العلمي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

أواًل

صالة النشاط
هـ 1439/ 6/ 5

 امج هاجر خلود أبو النجا وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي ومديرة برن. بحضور د: االفتتاح

ن بها والمعهد بمعهد اللغة لغير الناطقيمنال الجابري ونخبة من أعضاء هيئة التدري  . بمشروع تعظيم البلد الحرام أ

. شؤون الطالباتبالمعروف والنهي عن المنكر ومسؤولة االنشطة بوكالة عمادة لالمرالعلمي 
تحدثت فيها عّما تعنيه مكة المكرمة للمسلمين وحنين القلوب إليهااللوداد . مقدمة د

6الحرمأميرة الصاعدي منسقة فعاليات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها لحملة جامعتي قطعة من أرض. كلمة د ،
عن العهد األول الذي أخذ على بني ادم وواجبنا تجاهه

 الجامعة خديجة بن سعيد والتي يقيمها المعهد عند ممرات ومطاعم. التطوعية بإشراف أ" حفظ النعمة"تدشين مبادرة
:على النحو التالي 

جامعة، إضافة فيلم قصير عن المجاعات في بالد العالم، على أن يتم عرضه عند البوابات الرئيسة لل: الطعاممايخص
إلى توزيع الشعارات التي تحث على هذا المبدأ

ارويني "استُخِدمت أوعية بالستيكية لسقيا الطيور واألشجار داخل الحرم الجامعي، تحمل عبارة : ما يخص الماء
"ببقية مائك

في كل "ريف تم تعليق بعض أدواِت إطعام الحيوانات كالطيور والقطط، وكتُب عليها الحديث الش: ما يخص الحيوانات
"كبٍد رطبة أجر

كتب ونقلها تم وضع حاويات فارغة بالقرب من المكتبات ومراكز التصوير في الجامعة لجمع ال: ما يخص حفظ الكتاب
إلى الجهات المختصة لحفظها واالستفادة منها

 بدء فيه عن عقالن، للدعاية عن فعاليات المعهد قبل العبير.دالتي تمت بإشراف " الشريط البشري"تدشين مبادرة
طريق عدد من الطالبات يحملن لوحات تحمل معاني العهد األول والوفاء به

 لقاءات عابرة أجريت مع طالبات الجامعة لتوعيتهن بحرمة مكة وتذكيرهن بالعهد

 عبد الغفارخيات.أأخضر و باحياة.دمن تقديم " بحر حب ال ينضب"ورشة عمل بعنوان،
:  احتوت على ثالثة محاور

تعريف المثابة  . دور الطالبة في تفعيلها-3ربطها بخصائص البلد الحرام -12

األربعاء: اليوم 



)مسر التاج. بن خالد و أضحوك.أبإشراف )

 ركن يحكي مشاعر الطالبات تجاه مكة المكرمة

 ركن يحوي بعض التطبيقات لتسهيل حفظ القران الكريم وتفسيره وإعرابه واالستماع اليه

 ّنقشْت فيه خطاطة بريطانية حروفاً صادقةً عن مكة : ركن الخط

ة والية ُعرضت فيه بعض النماذج العقدية المخالفة الحديث: ركن المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
.العالج

لوحة جدارية تفاعلية رصد الزائرات مشاعرهن نحو مكة المثابة.

:  منسقات الفعالية

أمير الصاعدي. د

سناء حلواني . د

:عبر األركانجولة -2

:المسرحيالبرنامج -1

 صولهّن فايزة سالم عبرت فيه أخواتنا الوافدات عن مشاعرهن حين و. بدرية الفهمي و د. مع د" حنين الوافدات"لقاء

شو  والحنين لمكة، كما تضّمن عرض فيلٍم يحكي مشاعر َمن أنهين دراستهّن بالمعهد وُعدن لديارهّن محّمالٍت بال

ألرض مكة المباركة

 م من مقر هناء زمزمي حثت فيها طالبات الجامعة بابتداء مبادراته. د–" مسؤوليتي نحو جامعتي"لقاء حواري بعنوان

دراستهم 

 بَع خيات إيمان المغربي، وفكرتها أن تفي كل واحدة بالعهد بأن تعلّم أّي شخص في محيطها س. من د( ٧/ ٧) مبادرة

من كتاب هللا خالل سبعة أيام أو سبعة شهور

 مع العهد) سراج تحدثت فيها عن مجاالت الوفاء بالعهد حزيمة.دقدمتها " مجاالت العهد وثماره"ورشة عمل بعنوان

(هللا، ا، مع الرسول صلى هللا عليه وسلم، مع النا 

عدد املستفيدات 
يحصى عدد المستفيدات من المبادرات التطبيقية لم + مستفيدة 295

.لجميع الطالبات لعمومها 



الصور 



كلية العلوم التطبيقية 

الساعة التاسعة والنصفالوقت
صباحا

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

أواًل

هـ 1439/ 6/ 6صالة النشاط

 تدريب الطالبي و أبو النجا وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والخلود.دتم افتتاح فعاليات الكلية بحضور : االفتتاح

نخبةً منال الجابري و.هاجر أبرنامج مغربي وكيلة المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومديرة إيمان.د

الجامعة  متميزة من أعضاء هيئة التدري  ومنسوبات 

شو  القلوب إلى البيت الحرام"في حديث بعنوان األندنوسيفتوحة.د"

 ومع ُطرح فيها كيف أّن مكة قد خلت من كل الجماليات( محط الرحال)مغربي بعنوان إيمان.دورشة عمل من تقديم

!ذلك هفت قلوب النا  لها ألنها مثابة، فماذا يجب علينا فيها كي تبقى مثابة؟

ة، وكيف هوت عرض وثائقي مميز في صالة النشاط عن معنى العهد في تفسيرات العلماء، ثم تفسيرهم لمعنى المثاب

القلوب لهذا المكان من مختلف بقاع األرض 

الخميس : اليوم 

:عبر األركانجولة -2

والمثابةالعهدمعنىعنمتحدثينالعلميالناديركن

أوالور كيا أاستخداموهوالبديلللحلفيهأُرِشدوالحيوان،البيئةعلىالبالستيكأكيا استخدامأضرارركن

البيئيالتلوثمنأمانفيلتكونمكةأرضفيبذلكالعملويتأكدالقماش،



 دّر، طّور، ابتسم، ازرع، ساعد، ق: )ويحتوي على كلمات البد أن تفعل في مكة المكرمة مثل: ركن العناصر الكيميائية
(  نظف

وثوما يحتويه من معادن كالكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وفعاليتها ضد التل: ركن ماء زمزم

ركن مشاريع تخرج الطالبات:
مشروع لالستفادة من مياه الوضوء المهدرة في ري نباتات مكة المكرمة /1

اإلعجاز النبوي في السواك وقدرته على معالجة أمراض اللثة واألسنان  /2

مشروع تطوير كسوة الكعبة ومعالجة وتطهير خيوطها كيميائيا في معامل الكلية  /3

استخدام الزنك كمادة أساسية في السماد بدالً من المواد الكيميائية حفاظا على البيئة/4

ا في البشرة والشعر كان التركيز فيه على النباتات المكية وكيف تُخّزن المياه بداخلها فيمكن االستفادة منه: ركن األحياء
، إضافة إلى نباتات ذوات رائحة عطرة كالريحان والنعناع والسدر وغيرها (كنبتة الصبار)

رفة عبر مسابقة ركن تفاعلي الكتروني لتثقيف الطالبات وتوعيتهن عن فضل مكة المكرمة والمسجد الحرام والكعبة المش
kahootاستخدام تطبيق 

 عروض مرئيّة عن تفاعل الكلية في الحملة انتهت باستبيان إلكتروني وورقي ألخذ خراء الزائرات

قامت بشرح حيث( كسوة الكعبة والتطوع البحثي)وحديثها عن باوزيرمع وكيلة قسم الكيمياء الدكتورة تهاني : الختام

لتمز  مشروع قِسمها الذي يهدف إلى خدمة كسوة الكعبة من خالل تطوير نسيجها واكتشاف األسباب التي قد تؤدي
أطرافه 

:منسقات الفعالية

حنان عامر . د

الفي علياء.د

رانيا حريري . أ

عبير الحربي . أ

مكالويحنان . أ

:عبر األركانجولة -2

عدد املستفيدات 

لم يحصى عدد المستفيدات من المبادرات التطبيقية +مستفيدة 527

.لجميع الطالبات لعمومها 



الصور 



كلية التربية 

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

أواًل

2قاعة الجفالي

صالة النشاط
هـ 1439/ 6/ 9

دوديالغاموفاء.دوالمطيريسارة.دبمشاركة"منىإلىراحلينيا"بعنوانبخيتصفية.دتديرهاعلميةندوة.

لتربيةاوعالقةالمكرمةمكةإلىللرحلةالعاطفيالجانبحولباجابرفاطمة.دوالفضلأسماء.دوباجابرسميرة

بالتعظيم

ومقوماتالمكرمةمكةأسماءعنمتحدثة(والمكانةالمكانالمكرمةمكة)بعنوانمحضروفاءللدكتورةمحاضرة

المكانلهذاالحب

(قيموتاريخنبيسيرةثوروغارحراءغار)عنحكميحنان.دمحاضرة

الواقع والتطلعات.. جهود المملكة في تعظيم ماء زمزم )مارية الزهراني بعنوان . ورقة بحث قدمتها د

األحد : اليوم 

:عبر األركانجولة -2

مكةلكتاتيبواإلشارةالحضورلضيافةالمكرمةمكةمركاز ً األبجدية،حروفالوتعليمالكريمالقرانلحفظسابقا

خدمةالمستوالفضةوالذهبوعطورهاخيوطهامنالنماذجبعضبإحضارالكعبةكسوةعنفيهالحديثتمكما

حياكتهافي



ام والمشاعر مجسمات لبئر زمزم قديماً وحديثاً وجهود المملكة العربية السعودية في تطوير مكة المكرمة والمسجد الحر
المقدسة

 شريط الصور لعرض األعمال التطوعية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن

 مجسم غار حراء وسبب تسميته والفر  بينه وبين غار ثور

 بتعظيم حرمنا ترتقي قيمنا)ركن القيم المحمدية تحت شعار(
ير عنها ركن التربية الخاصة، الذي احتوى على إبداعات ذوي االحتياجات الخاصة في رسم مكة المكرمة أو في التعب

بكلمة مكتوبة أو بلغة اإلشارة

 ( عهد ومثابة)جدارية إلكترونية تحتوي على شعارات ومقاالت تحمل مضمون

 باستخدام تقنية الواقع المعزز " إعمار وإحسان"عرض لقيمة

 قديم بعض وأطفال روضة عال مكة األهلية لتعريفهم بفضل مكة المكرمة وت" كهاتين"استضافة أطفال أيتام من جمعية
المسابقات الترفيهية القيمة لهم

النحا  قسم التربية أضافت طالباته لمسات جمالية على زوايا األركان بتعليق بعض اللوحات المصنوعة من خامة
والمرّصعة باألحجار الكريمة 

:المبادرة التطبيقية

الجامعة للعامالت في ساحات الحرم و( وتعاونوا على البر والتقوى)مبادرة مثابة التطبيقية والتي أقيمت تحت شعار 
والمدار  

منسقة الحملة  

هنية السعداوي. د

:عبر األركانجولة -2

الصور 

التطبيقيةيحصى عدد المستفيدات من المبادرات لم + مستفيدة 455عدد املستفيدات 

.لجميع الطالبات لعمومها 



الصور 



عمادة الدراسات الجامعية 

بمقر شارع المنصور

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

هـ 1439/ 6/ 10شارع المنصور 

 ثم النشيد الوطني..تالوة عطرة من كتاب هللا

ن ارض منى اليماني متحدثة عن تجديد العهد في مكة المكرمة وأن حملة جامعتي قطعة م. كلمة وكيلة كلية المجتمع د
الحب لهذا البلد الحرام إلظهار الحرم أتاحت الفرصة 

طالب خلود أبو النجا وكيلة شؤون ال. خمال سندي وكيلة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد نيابة عن د. كلمة د
لألنشطة والتدريب الطالبي شكرت فيها الكليات المشاركة والقائمين على الحملة 

 قدّمها برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام " مكة عهد ومثابة"ملحمة

منال الجابري عن الحملة في نسختها الحالية وكيف جسدت ميدان خطى األوفياء. كلمة مديرة برنامج هاجر أ

 من تقديم طالبات مقر المنصور " عهد ومثابة"أوبريت

مكة احتشام وجمال"سهيلة المنتصر بعنوان . كلمة د "

 مكة وصوت األذان من تقديم الطالبات يحكي واقع الفتيات المبتعثات في رمضان واشتياقهن ل"مبتعثات"مشهد بعنوان
بها

 نتحدثت فيها عن تصاميمها للبا  اإلحرام عبر مبادرتياألنديجانيللدكتورة نادية " عطاء"فقرة بعنوان:

لى بيئة استخدام خامة األلياف لحماية الحجاج من البكتيريا والحساسية والوقاية من األشعة تحت الحمراء، وحفاظا ع
مكة بتحللها بيولوجيا إلى سماد

كبسوالت في غاية الصغر توضع على اإلحرام لتمتص الحرارة في حال شعر المحرم بالحر الشديد



 سمية شرف. تقديم د–دورة صناعة المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع

 إيمان مغربي. مع د" محط الرحال"كلمة بعنوان

االثنين: اليوم 



 بمعلومات قيمة عن مكة المكرمة والكعبة المشرفةاإلثرائيةركن المسابقات

 4ركن تقنية الواقع االفتراضيD لمشاهدة الكعبة المشرفة من الداخل

 ديقة الصالحة في وكيف فتنتها الدنيا فاختارت بالد الغرب، وأثر الصمبتعثةُعرضت فيها رحلة ( : مكة الحنين ) سينما
تغيير قناعتها بالحكمة والموعظة الحسنة 

لسلة من الصورُعرضت فيه مظاهر التطور في مكة والرؤية المستقبلية للحرم المكي الشريف عبر س: مكة قديماً وحديثا

ورش العمل

 وهي بعض الهدايا التي توّزع على الحجاج ( أشياء للذكرى ) ورشة عمل بعنوان

 جاج وهي من صنع الطالبات إلهدائها إلى مؤسسات الطوافة لتوزيعها على الح( صناعة السبل ) ورشة عمل بعنوان

 بطباعة شعار الحملة على القمصان واألكيا  ( الطباعة اليدوية ) ورشة عمل بعنوان

 ج مبرور وذنب ح"لتحضير الضيافة الخاصة باستقبال الحجاج، وقد ُكتب عليها ( اصنعها بنفسك ) ورشة عمل بعنوان

« مشكورمغفور وسعي 

المبادرات التطبيقية 

عرض مرئي للمبادرات التي نُفذت في الحرم المكي بتطهيره وتوزيع الهدايا على الزوار

 أهل أول"برنامج اإلذاعة المدرسية بعنوان  "

ت في دورة في تصميم األزياء لطالبات المدار  ، وتنسيق مدخل إحدى المدار  بشكل جمالي ، وزرع بعض الشتال
ساحة الكلية إظهاًرا للجمال في مكة الجمال

منسقات الحملة 

منشيافتكار . د

برقاويأمامة. أ

:عبر األركانجولة -2

عدد املستفيدات 

التطبيقية يحصى عدد المستفيدات من المبادرات لم + مستفيدة 364

.لجميع الطالبات لعمومها 



الصور 



عمادة الدراسات الجامعية 

بمقر ريع ذاخر

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

هـ 1439/ 6/ 11ريع ذاخر

يرة منال الجابري مد. سلوى المحمادي وكيلة عمادة الدراسات الجامعية بمقر ريع ذاخر و أ. د. بحضور أ:االفتتاح

برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام ونخبة من أعضاء هيئة التدري  

 المحمادي وكيلة عمادة الدراسات الجامعية بمقر ريع ذاخرسلوى.د.أكلمة

 مكة عهد ومثابة"أوبريت"

 قصيدة للدكتورة إنصاف بخاري تحمل معاني جليلة عن مكة

 ي، السعيدغادة.د، سلوى.د.أ، سمب أميرة.د: إنصاف بخاري، بمشاركة. أدارتها د" مكة عهد ومثابة"ندوة بعنوان

ية الزهراني دارت مواضيعها بين المعاني اللغوفوزية.أالجابري، حمدة.دالمبارك، تغريد.دالمسعودي، فاطمة.د

م علية السالم واالقناع في حوار إبراهي.. والبواعث التي من اجلها كانت مكة مثابة وارتباط البلد الحرام بالعهد والمثابة

ة في البلد الحرام والرؤية المستقبلية للمشاريع الريادي.. وعمارة المسجد الحرام بين النفي واالثبات في سورة التوبة ..

 الريميرحمة.دمن تقديم طالبات " البلد الحرام بين قلوبنا وقلوبهم"مشهد حواري بعنوان.

الثالثاء : اليوم 

:عبر األركانجولة -2

 يهدف إلى البوح بتعظيم مكة بريشة رسامة :  "مكة بريشة محبيها"ركن

 تحتوي مؤلفات ألعضاء هيئة التدري  والطالبات عن مكة: "المكتبة المكية"ركن

 القدري والروحي والنفسي: يتحدث عن األمن في مكة المكرمة بأنواعه "بلد خمن"ركن

 يتحدث عن اآليات البينات في مكة ومعالمها" كنوز مكة"ركن

 يتحدث عن االقتداء باألخال  النبوية وفاًء بعهد هللا في مكة" بصمة العهد"ركن



 لحرمينتوسعة ا-قطار الحرمين)نظرة حديثة لمشاريع إعمار البلد الحرام في المستقبل  " : إعمار البلد الحرام"ركن-

 )مشروع الفيصلية

 لالهتمام بمواهب الطالبات وتوجيههم لحاضنات األعمال: "صنع في مكة"ركن

 اًء بالعهديطرح أبرز السلوكيات الخاطئة التي تقع من الطالبة وكيف تراعي ُحرمة مكة وف" قطعة من ذهب"ركن مشهد

 يعرض أفالما من إنتاج طالبات الكلية عن تاريخ مكة": دور العرض المرئي"ركن

 عبر أجهزة مخصصةومثابة_عهد_مكة#هاشتا للمشاركة في "المحبينتغريدات"ركن

 مبادرة لخدمة الطالبات بأدوات مكتبية مجانية عليها شعارات قيمية": قرطاسية الخير"ركن

 في تطوير الحرم المكي الشريف" جهود المملكة"ركن

 من باب تزكية أخال  الفرد بنشر االبتسامة بين الطالبات"أثر وإيثار"ركن

 نها داخل لتعريف الزائرات عن عطاء أهل مكة في الدكاكين سابقا، ويتم وضع النقود المكتسبة م"دكان مكة الخير"ركن

صندو  سنابل الخير لتعطى للمحتاجين داخل الجامعة طوال العام

 عن مضاعفة الحسنات وتعظيم أمر السيئات في بلد هللا المحرم : "الشعائر الدينية"ركن

 يحتوي على تراث مكة والتعريف بلبا  أهلها وتطييب الحاضرات : "سكنى مكة"ركن

«الحرمسفيرات"الكليةوخارجداخلالتطبيقيةالمبادرات

 إقامة المبادرات التطوعية المستدامة لمساعدة المحتاجين

الهتمام االهتمام بدورات المياه بتوزيع المعقمات فيها وبعض العبارات التي تحض على الطهارة والنظافة، وكذلك ا

بمصلى الكلية

"مكة وخدماتهايهتم بإنتاج األفالم والمجالت اإللكترونية ونشر بعض التطبيقات التعريفية ب"صناعة المحتوى الرقمي

"مها مبادرة رائعة الحتواء ذوي االحتياجات الخاصة بتعلم لغة االشارة وتعلي: "رعاية أصحاب الهمم في أرض الحرم

للتمكن من التعامل معهم 

:عبر األركانجولة -2

عدد املستفيدات 

التطبيقية لم يحصى عدد المستفيدات من المبادرات +مستفيدة 700

.لجميع الطالبات لعمومها 



الصور 



عمادة الدراسات الجامعية بمقر 

العابدية 

"ةكلية طب االسنان وكلية الصيدل" 

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

هـ 1439/ 6/ 12العابدية 

عطرة من كتاب هللابتالوة :االفتتاح

 فيلم عن عظمة مكة وارتباط خيرية هذه األمة بالمحافظة على حرمتها عرض

األربعاء : اليوم 

:عبر األركانجولة -2

 مرين من بالشراكة مع عمادة البحث العلمي، يهدف إلى خدمة الحجاج والمعت": الوسائل التعليمية لكلية الصيدلة"ركن
)إدارة الكوارث واالستعداد لحاالت الطوارئ)خالل 

 تم فيه عرض األعمال التطوعية في موسمي الحج والعمرة بلغة األرقام": إحصائيات"ركن

أعشاب لمساعدة الحاج والمعتمر على أداء عبادتهم في منأى عن األمراض، ُعرضت فيها بعض: صيدلية الطب النبوي
الطب البديل كاليانسون والزعتر والحلبة والبابونج، وأثر التمر في تقوية مناعة اإلنسان

 التطوعي وما يقدمه من أعمال خدمية، ألن العمل عبادة يُضاعف أجر المسلم فيها بمكة( واغر  فكرة)فريق

 وهي تجربة حية لغر  النباتات تقوم بها الزائرات( غر  فكرة ايجابية)مبادرة

حيث وضع الزائرات بصماتهّن حول مكة والقيم والمشاعر المرتبطة بها: شجرة الفكرة

 نسانُعرضت فيه األحاديث الواردة في فضل ماء زمزم ومدى تأثيره ونفعه المباشر على صحة اإل": ماء زمزم"ركن

 للتعريف بدور الصيدلي في المجتمع، والخدمات التي يقدمها لمجتمعه" : الصيدلي"ركن

 فضله وأهميته في الحفاظ على صحة الفم واألسنان" : السواك"ركن





:منسقات الفعالية

الدكتورة سارة العقل

الدكتورة االء القحطاني 

الدكتورة بتول السليمانيمنظمة األركان

الصور 

عدد املستفيدات 

التطبيقية يحصى عدد المستفيدات من المبادرات لم +مستفيدة 52

.لجميع الطالبات لعمومها 



عمادة الدراسات الجامعية 

بمقر العزيزية 

صباحاالتاسعة  الوقت

:المسرحيالبرنامج -1

: المكان
: التاريخ

هـ 1439/ 6/ 13العزيزية 

.هللاعطرة من كتاب بتالوة :االفتتاح

 التويجريماجدة.دكلمة وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بالعزيزية.

 الحراممن تقديم برنامج هاجر بمشروع تعظيم البلد " مكة عهد ومثابة"أوبريت.

 هذاوالمراحل التي شهدها وتطوراته حتى يومنا .. نشأته، وسبب تسميته ( ماء زمزم)كلمة عن خير ماء.

 ائصه عن الماء الممغنط متحدثة بشكل خاص عن ماء زمزم ألنه معجزة في تكوينه وخصمليباريندوة األستاذة داليا

.المغناطيسية

 وا بعهد هللا في فريقها التطوعي الذي يتكون من الف متطوعة لم يكن الدافع لهم اال أن يوفالحذيفيقدمت الطالبة سماح

.المكرمةمكة 

 منذ بأصوات بعض األخوات الالتي حداهّن الشو  فعبرن بصد  عن مدى سعادتهن( مغتربون في مكة ) عرض

.  الكعبةوصولهن لمكة المكرمة ورؤية 

 الكليةختام الفقرات المسرحية بنثر مكة عهد ومثابة من تقديم طالبات.

 حياة للمساهمة في إنقاذ( ومن أحياها فكأنما أحيا النا  جميعا)ورشة عمل تحت شعار الكبكبيقدمت المدربة شهد

.المصابيناألشخاص 

الخمي  : اليوم 



 نها تحدثن فيه عن ماء زمزم وقصة هاجر عليها السالم وموضع خديجة رضي هللا ع: الركن التاريخي لمكة المكرمة
ودار األرقم وعين زبيدة

 ية الموّضل حيث استُخدم البزل لتركيب جملة من الخصائص وبعض األلواح المغناطيس: ركن خصائص البلد الحرام
فيها أنواع األمن في مكة

 رؤية كتوسعة الحرمين وقطار الحرمين ومحطاته والتطور المستقبلي لمكة وفق: ركن المشاريع في مكة المكرمة
2030

ركن عن دور التخصصات في تنظيم الحج والعمرة

 ون إليها بقلوبهمفالوافدون يثوبون بأبدانهم، والمصلّون من أنحاء المعمورة يثوب: ُعرض فيه معنى مثابة : ركن السينما

 لعرض منتجات تتحدث عن مكة، وهي من عمل الطالبات: ركن منتجات األطفال

 جادة أدوات النظافة الشخصية والس)ُعرض فيه بعض ما يُوّزع على حجاج بيت هللا الحرام مثل : ركن اإلهداءات
(...واإلحرام والشمسية

 لعرض األطبا  المكية القديمة، وأقيمت مسابقة تنافسية بين الطالبات في ذلك: ركن الضيافة المّكية

 عربية يحوي الكثير من الصور لمكة والمشاعر المقدسة فيها قديماً وحديثاً وجهود المملكة ال: معرض مكة المكرمة
في تطويرهاالسعوية

 احتياجات جميع تقام عند مدخل الكلية على مدار العام بهدف لتلبية" منكم وإليكم"بعنوان : المبادرة التطبيقية المستدامة
:فئات الحرم الجامعي، وتتضمن عدة أقسام

قسم التغذية

قسم المالب  المستعملة

قسم حفظ النعمة

قسم االحتياجات الصحية والمكتبية

قسم زكاة العلم

قسم الكتب المستعملة

 :فرع عمادة الدراسات الجامعية بالعزيزيةلمنسقات 
منى يوسف. د-جيهان إبراهيم . د-لطيفة خياط . د-زينب العامري . د
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ي الحفل الختامي لحملة جامعت

6قطعة من أرض الحرم 

الوقت

: المكان
: التاريخ

هـ 1439/ 6/ 16قاعة الجوهرة  

االحد   : اليوم  العاشرة صباحاً  

افتتاح معرض ميدان خطى االوفياء .1

الصالة الخارجية لقاعة الجوهرة بجامعة أم القرى

نت سعيد بهالة.دالدراسات الجامعية نيابة عن عميدة الغامدي فريدة.دالدراسات الجامعية للطالبات افتتحت وكيلة عمادة 

يم البلد ومديرة برنامج هاجر بمشروع تعظأبو النجا خلود.دعمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي العمودي ووكيلة 

ياء الذي الكليات واألقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدري  معرض ميدان خطى االوفووكيالتمنال عبدهللا الجابري . الحرام أ

(  مكة عهد ومثابة)6يحمل نتاج وحصاد جميع الكليات المشاركة في حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم 

: المكان

الصور 



 (  تعظيم هللا عزوجل طريقنا لتعظيم الشعائر) بعنوانملحمة : البداية

 سعيد بنتهالة.دالغامدي نيابة عن عميدة الدراسات الجامعية فريدة.دالدراسات الجامعية للطالبات عمادة وكيلة كلمة

طالبات جامعة ذكرت فيها كيف نكون قدوة للعالمين بسلوكياتنا وتعامالتنا انعك  صورة حسنة عن منسوبات والعمودي

.أم القرى كما تقدمت بالشكر الجزيل لكل الجهود المشاركة واالسهامات القديرة

 ار حملة السعي الستمرخلود أبو النجا تحدثت فيها . وكيلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي دكلمة

بلد الحرام جامعتي قطعة من أرض الحرم عبر المحاضرات الدراسية أو عبر األنشطة والفعاليات المقامة ليكون تعظيم ال

.هدف يسعى لتحقيقه الجميع

 ( رنامجكلمات في وداع الب) إيمان مغربي بعنوان . بالمعروف والنهى عن المنكر دلالمرمشاركة وكلية المعهد العالي

هذه وهذا العهد من هنا كان ومن هنا أخذ و.. أننا على العهد سائرون وللبيت الحرام معظمون محبون منتمون: قالت فيها 

مكة فأنت في ةياابناللفتة من مشروع تعظيم البلد الحرام لخدمة أشرف بقعة والوفاء بعهد هللا فيها وهم ينادون انتبهي 

.البلد الحرام

 هالة.دلمسة وفاء ولمسة حب في بلد العطاء لعميدة الدراسات الجامعية : منال الجابري عن .مديرة برنامج هاجر أكلمة

طالب بنت سعيد العمودي التي احتضنت المسرد التاريخي ومعرض مكة العهد كما تم تكريم وكيلة عمادة شؤون ال

ووكيلة ..مدي عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة فريدة الغاالنجاووكيلةلألنشطة والتدريب الطالبي الدكتورة خلود أبو 

ورة منى عمادة شؤون الطالب الدكتووكيلة ..شيخة عاشور . د. عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير أ

الدكتورة العمادة للخدمات الطالبيةووكيلة ..عمادة شؤون الطالب للتوجيه واإلرشاد الدكتورة خمال سندي ووكيلة ..حجي 

لولوة الحارثي 

 الحملة وتألق جميع الكليات المشاركة في ميدان خطى األوفياء فالجميع أحرز تميزاً وإبداعاً في جانب من جوانبتكريم
.(ومثابةمكة عهد ) في حمل شعلة النجاح كٌل من باب تخصصه ومجاله وربطاً مميزاً بشعار الحملة 

كليات أبدعت في التنظيم وروعة المكان وجمال التفاصيل:
كلية العلوم االجتماعية /1

كلية الشريعة /2

فرع عمادة الدراسات الجامعية بالعزيزية /3

 ًكليات تعددت المخرجات وشاركت في أغلب الفعاليات حضوراً وتفاعال:
كلية الدعوة وأصول الدين /1

كلية التربية /2

كلية العلوم التطبيقية /3

تفردت بمعلومات بحثية وأوراق عمل ثرية:
عمادة البحث العلمي /1

والصيدلةكلية الطب  /2
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كليات أضافت لمسات متخصصة وتفاعٌل حيوي:

فرع عمادة الدراسات الجامعية بشارع منصور /1

المنكرالمعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن  /2

 ًكليات احتوت فعالياتهم على جميع التفاصيل معنًى وإخراجاً وأداًء وتنظيماً وتفاعال..
..فرع عمادة الدراسات الجامعية بريع ذاخر6المركز األول لحملة جامعتي قطعة من أرض الحرم 

..معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها6لحملة جامعتي قطعة من أرض الحرم المركز الثاني 
..كلية الحاسب ونظم المعلومات6الثالث لحملة جامعتي قطعة من أرض الحرم المركز 

..كل الكليات تستحق الشكر والثناء فالكل كّر  جهوده لخدمة مكة فلهم منا العرفان الجميل
:  كان التكريم بالجوائز التاليةوقد 

تكريم جميع الكليات المشاركة بدرع جامعتي قطعة من ارض الحرم . 16

تكريم جميع اعضاء هيئة التدري  المشاركات بشهادات وشواحن متنقلة تحمل شعار الحملة. 2

تكريم جميع المنسقات بدروع وشهادات وشواحن متنقلة تحمل شعار الحملة . 3

تكريم المنسقات في المراكز االولى بإقامة يوم وليلة بفند  ماريوت بجوار الحرم. 4

تكريم جميع الطالبات المشاركات في الثالث المراكز االولى بسماعات بلوتوث متعددة االستخدامات تحمل. شعار 5
6جامعتي قطعة من ارض الحرم 

..أسدلنا الستار على فعاليات حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم في عامها الساد وبهذا 
وكلنا رجاء أن يتقبل هللا القول والعمل فالكل بذل والكل أعطى والكل سار في ميدان خطى األوفياء

..لم ولن ينتهي العطاء ألجل مكة:ختاما
...  ففي كل ميدان لألوفياء بصمة

:سير البرنامج-2

الصور 

مستفيدة300عدد املستفيدات 



اآلراء  



اآلراء  



اآلراء  



اآلراء  


