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المقدمة

كثيــرة هــي األقــدام التــي ســارت علــى هــذه األرِض الُمباركــة، ُثــّم ارتحلــت، مــن بينها أقداٌم تالَشــت آثار ســيرها، 

وأقــداٌم َعَبــرت وعّبــرت عــِن االنتمــاء فــي أســمى ُصــوِره، والّنمــاء فــي أصــَدِق معاِنيــه، لّمــا َعِلمــت أّن التجــارة 

لآلخــرِة فــي مّكــَة رابحــة، واألجــور فيهــا ُمضاعفــة، وأّن علــى ثراهــا َيكُتــب الُمســلم َلــه فــي التاريــخ شــأنا.

وهــا نحــن بحمــد هللا نختتــم بهــذا التقريــر الصفحــة األخيــرة لحملــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم لعامهــا 

الثامــن امتــدادا لسلســلة أخــذت حيــزًا مــن التاريــخ، لتصــل إلــى مــا وصلــت إليــه بفضــل هللا عــز وجــل ثــم تعــاون 

جامعــة أم القــرى الممثلــة فــي عمــادة شــؤون الطــالب، وتكاتــف المجتمــع الجامعــي )كليــات وأقســام وأندية 

 وأفــراد(. وبرعايــة مباركــة مــن مؤسســة عبدالعزيــز بــن عبــدهللا الجميــح الخيريــة حفظهــم هللا ورعاهــم.

نسأل هللا أن يبارك الجهود ويجعلها خالصة لوجهه ويتقبلها بقبول حسن. 
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د. طالل بن محمد أبو النوركلمة المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام

الحمد لله والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   أما بعد ..
إن تكويــن تفعيــل قضيــة تعظيــم البيــت الحــرام والبلــد الحــرام محــل معتــرك العقــول فــي المحضــن التعليمي 
األعلــى فــي ســلم التعليــم النظامــي، وأن تمتــد إليهــا األيــدي المتخصصــة لتحــول المعرفــة النظريــة إلــى منتــج 
ــج،  ــاء المنت ــتدامة عط ــول اس ــر ح ــون التفكي ــه ليك ــة ب ــد العناي ــد ي ــة، وتمت ــر المعرف ــرك بنش ــوس يتح محس
إنهــا مرحلــة متقدمــة فــي العطــاء والقناعــة بأهميــة قضيــة تعظيــم البلــد الحــرام، ووضــع لبنــة مهمــة نحــو 
االقتصــاد النبيــل القائــم علــى نشــر المعــارف المكيــة، وهــي فــي نفــس الوقــت معيــار واضــح علــى أن قضيــة 
التعظيــم إكســير محفــز نحــو اإلنجــاز والنجــاح، بــل التميــز ـفـي العطــاء، وإدارة اقتصــاد نبيــل مميــز لنشــر 

المعــارف المكيــة، وهــذا محــل عنايــة كبيــرة فــي رؤيــة المملكــة 2030.
ــل بيــن مرحلــة اإلســماع إلــى المشــاركة، ثــم  مرحلــة فارقــة فــي مســار برنامــج اســتمر عطــاؤه ثمــان ســنوات، َتنقَّ
االهتمــام، ثــم حمــل المســؤلية، ثــم مجتمــع المعرفــة واإلنجــاز، خطــوات بمنهجيــة علميــة، لــم ُيفقــد بوصلتــه 

عبــر الســنوات، وفــي نفــس الوقــت راعــى روح التجديــد فــي العــرض.
مــا كان ذلــك يحصــل لــوال توفيــق هللا عزوجــل أواًل وآخــرًا، ثــم جهــود نحســبها صادقــة ُبذلــت مــن فريــق 
العمــل فــي القســم النســائي هاجــر بمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام، وقناعــة جازمــة مــن إدارة جامعــة أم القــرى 
ومســؤليها وعضــوات هيئــة التدريــس واإلداريــات، ومــن داعميــن بذلــوا مــن أموالهــم ومقدراتهــم، تالقــت 
هــذه الثالثيــة ليكــون هــذا اليــوم الــذي نحصــد فيــه ثمــرة مئــات العقــول، وآالف مــن الســاعات ســتين منتجــًا 
قابلــة للتطويــر، لتخــرج إلــى عالــم النــاس ناشــرة للمعرفــة المكيــة والفضائــل والتميــز للمــكان الــذي أحبــه هللا 

تعالــى وفضلــه علــى ســائر الدنيــا، وأحبــه رســوله صلــى هللا عليــه وســلم وعبــاد هللا تعالــى المؤمنــون.
إنها لبنة في أداء األمانة نحو الوديعة الغالية التي أودعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته.

العطاء من البيت ال ينقطع، فهو البيت والبلد المبارك.
والعطــاء مــن جــار البيــت نحــو البيــت ال ينقطــع إلــى يــوم القيامــة؛ ألن مكــة شــّرفها هللا بلــد اإلســالم، وأهلهــا 

ســيبقون أهــل إســالم إلــى يــوم القيامــة، وحــب المســلمين لمكــة شــّرفها بــاٍق.
ولكــن مــن الــذي يســبق؟ ومــن الــذي يكــون عطــاؤه أبلــغ وأنفــع وأوفــق لرســالة البيــت الحــرام؟ ولمــا ألجلــه 
وضــع البيــت الحــرام محطــة فارقــة تســتدعي انطالقــة بعدهــا أكثــر نضجــًا، وأعمــق تأثيــرًا، وأوســع انتشــارًا، 
وأصــدق داللــة فــي خدمــة البيــت الحــرام واستشــعار الشــرف بذلــك، فالبيــت أميــن، والبلــد أميــن، يحفــظ فــي 

ذاكرتــه مــن خدمــه بصــدق. اللهــم أجعلنــا مــن الصادقيــن.    
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كلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة أم القرى

د. سارة بنت عمر الخولي

ــى  ــالم عل ــالة والس ــم الص ــرام، ث ــه الح ــوار بيت ــه لج ــا بفضل ــة، فاصطفان ــر أم ــا خي ــل أمتن ــذي جع ــِه ال ــُد لل الحم
ــد ــلم وبع ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

فــإن برنامــج جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم لــه أهــداف وغايــات نبيلــة جمعــت بيــن طياتهــا مبــادئ وغايــات 
ــزام شــرائعه وأحكامــه، ونعقــد  ــة للقيــم اإلســالمية، تســتحث الجــوار وتجــدد العهــد مــع هللا علــى الت ممثل
العــزم علــى أن نكــون قــدوة للعالــم فــي تعامالتنــا وســلوكنا، ممــا يعكــس صــورة حســنة لمنســوبي جامعــة 
أم القــرى عمومــا ولطالبــات جامعــة أم القــرى علــى وجــه الخصــوص وقــد شــرفت جامعــة أم القــرى للعــام 
الثامــن علــى التوالــي باســتضافة كريمــة لمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام فــي رحابهــا، فــكان لــه عظيــم األثــر فــي 

نفــوس بناتنــا الطالبــات بتعزيــز قيــم الجــوار والتعظيــم للبيــت الحــرام
ــد الحــرام ) هاجــر (  ــم البل ــاء لمشــروع تعظي ــه خالــص الشــكر والثن وإننــي فــي هــذا المقــام يطيــب لــي توجي
علــى جهودهــم القديــرة وإســهامهم الفاعــل، بالتعــاون مــع وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب للتوجيــه واإلرشــاد 
والشــراكة المجتمعيــة، ســائلين هللا أن يجعــل مــا قدمــوه فــي موازيــن حســناتهم، كمــا أشــكر كافــة الجهــات 
ــن تحقيــق األهــداف المرجــوة،  ــات جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم، آملي ــات المســاهمة فــي فعالي والكلي
وأن يكــون لهــا بالــغ األثــر فــي ترســيخ القيــم اإلســالمية، وتعزيــز الســلوك اإليجابــي لــدى منســوبات جامعتنــا 

استشــعارًا لشــرف المــكان الــذي حظيــت بــه.
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كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واالرشاد والشراكة المجتمعية بجامعة أم القرى

د. آمال عمر خيرو سندي 

الحمــد للــه الــذي أنعــم علينــا بســكنى مكــة أطهــر بقــاع األرض وأحبهــا، الحمــد للــه حمــدا كثيــرا طيبــا مبــاركا 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــر المرس ــى خي ــالم عل ــالة والس ــانه، والص ــم إحس ــه وعظي ــق بجاه يلي

أجمعيــن وبعــد
) جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم ( قصــة مســابقة جميلــة يرويهــا مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام بالتعــاون مــع 
عمــادة شــؤون الطــالب بمشــاركة كليــات ومعاهــد جامعــة أم القــرى بمقــار مكة لمــدة ثمان ســنوات متتالية، 
وهــا نحــن اليــوم نقــف علــى ختــام البرنامــج فــي عامــه الثامــن و الــذي نالــت شــرف المشــاركة فيــه و خدمــة 
مكــة اثنــا عشــرة جهــة، والــذي تميــز هــذا العــام بعنــوان ) المجتمــع المعرفــي ( فنحــن فــي عصــر تتســابق فيــه 
األمــم لبنــاء مجتمــع معرفــي باعتبــار ذلــك الســمة األساســية المميــزة لمجتمــع المســتقبل، وهــو المجتمــع 
الــذي يقــوم بإنتــاج المعلومــات والمعــارف و توظيفهــا باألســلوب األمثــل بهــدف اإلنتــاج وتقديــم خدمــات 
ــة  ــددة متنوع ــة متج ــا برؤي ــد ببصماته ــات والمعاه ــك الكلي ــاركت فــي ذل ــد ش ــة، وق ــا الحبيب ــدة لمكتن جدي
ســاهمت فــي كتابــة التاريــخ المكــي المعرفــي التخصصــي فــي جميــع الموضوعــات المحــددة للمســابقة ســواء 

فــي المســار التقنــي أو البحثــي أو المشــاركة المجتمعيــة.
إن االبتــكار والجــدة والتخصصيــة ـفـي المبــادرات والمخرجــات كانــت طابعــا مميــزا لكثيــر مــن الجهــات 
المشــاركة، فنــال بذلــك الجميــع الفضــل واألجــر ، فشــكرا لكــم لــكل مخــرج قدمتمــوه، لــكل فكــرة طرحتموها، 
لــكل ســطر ســطرتموه فــي تاريــخ مكــة. ويســعدني فــي هــذا المقــام ان أتقــدم بخالــص الشــكر لســعادة عميــد 
ــعى  ــذي يس ــارك ال ــل المب ــذا العم ــه له ــاندته ودعم ــنبل لمس ــراج س ــن س ــر ب ــالب د. عم ــؤون الط ــادة ش عم
لخدمــة مكــة. كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لألســتاذة منــال الجابــري مديــرة مركــز هاجــر النســائي بمشــروع 
تعظيــم البلــد الحــرام ومنســوباتها لحســن تعاونهــن. وأخيــرا أتقــدم بالشــكر الجزيل لألســتاذة رشــا المهاجري 

ابنــة عمــادة شــؤون الطــالب لــكل الجهــود التــي بذلتهــا مــن أجــل إنجــاح المســابقة.
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الفكرة: 

حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم لعامها الثامن

األهداف:

ذاكــرة مكــة المكرمــة التاريخيــة أثــرى ذاكــرة وأهمهــا ألن قــوام بنائهــا الحقائــق الربانيــة وقــدر هللا تعالــى 
فــي االصطفــاء واالختيــار ، وقــد تــدرج القســم النســائي هاجــر بالشــراكة مــع عمــادة شــؤون الطــالب فــي تفعيل 
حملــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم لثمــان ســنوات متتاليــة ، ليصــل هــذا العــام إلقامــة فعاليــة معرفيــة 
يســعى مــن خاللهــا أن تكــون هــذه الذاكــرة مقومــًا رئيســيًا فــي معــارف طالبــة أم القــرى ، وأن تكــون لبنــة 
رئيســية فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة ، ومــن خاللهــا يحقــق الوصــول إلنســان مكــي عالــم بذاكــرة مكــة المكرمــة 
متأدبــا أدبــا عاليــا وفــق قيمتهــا قــادرا علــى التعريــف بهــا ، كل ذلــك نحــو مجتمــع مكــي ناشــر للمعرفــة فــي 

اآلفــاق .

1 -  رفع مستوى الوعي بمكانة مكة المكرمة .
2 -  التعريف بالذاكرة التاريخية التي احتضنتها جامعة أم القرى واستعرضت أبرز أحداثها.

3 -  إحداث حراك مجتمعي يساهم في اقتصاد المعرفة المكي ويرسخ أسسه في جامعة ام القرى.
4 -  العمل على نشر المعرفة بكافة تدرجاتها في أوساط المجتمع الجامعي .

5 -  إدراك التميز الرباني لهذه البقعة وواجب المجتمع المكي تجاهها.
6 -  أن يكون تعظيم مكة المكرمة المحفز لتفعيل اقتصاد المعرفة المتميزة.

7 -  تفعيل الفاعلين والمؤثرين لرفع مستوى االهتمام والتثمين للمعارف المتعلقة بحرم مكة المكرمة .
8 -  إثراء الساحة المكية بالمخرجات المعرفية عن مكة المكرمة .

9 -  تأهيل وتدريب ورفع مستوى الكوادر البشرية المخولة باستقبال الوفود ورعايتهم .
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الفئة المستهدفة: 

مراحل تفعيل الحملة :

الفترة الزمنية:

الطالبــات والمنســوبات وأعضــاء هيئة 
التدريــس بجامعــة أم القــرى.

الحفل االفتتاحياالنطالقة التشويقيةالتعريف

جيل معظمتفعيل ساحة اليواقيت تفعيل معرض الهيبة والجالل

جائزة أفضل مبادرة في التفعيل اإللكترونيبصمات الكليات

الحفل التكريميالتشويق للحفل التكريمي

 من 24 / 2 / 1441 هـ 
إلى  4 / 6 / 1441 هـ
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العرض التفصيلي لمراحل التفعيل:

أ - التعريف: اللقاء التعريفي لمنسقات الكليات الراغبة بالمشاركة في الحملة 
تاريخ اللقاء:  19 \ 1 \ 1441 هـ   

أهم بنود اللقاء:   1 -  التعرف على المنسقات. 
                               2 -  تعريف المنسقات بفكرة الحملة وأهدافها.

                               3 -  شرح طريقة تفعيل الكليات للحملة والمشاركة فيها. 
                               4 -  توزيع المذكرة التعريفية بالحملة. 

ما بعد اللقاء: 
1 - عمل مجموعة واتس للتواصل ومتابعة سير عمل الكليات.
2 - إرسال الرابط الخاص لتقديم أفكار المبادرات من كل كلية.

ب - االنطالقة: ركن تشويقي معرفي يحوي:
1 -  ألعــاب تنافســية تشــويقية جماعيــة وفردية تتضمن معــارف وأحكامًا 

مكيــة متنوعــة تقــدم مــن خاللهــا المعرفة فــي قالب متميــز وممتع.
ــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة التــي  2 -  االســتبيان المعرفــي: وهــو عب

تقيــس الطالبــة مــن خــالل حلهــا مــدى احاطتهــا بالمعــارف المكيــة .

عدد المشاركات
في االستبانة المعرفية

3338
مشاركة 
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ت - الحفل االفتتاحي 
تــم تدشــين الحفــل االفتتاحــي لحملــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم لعامهــا الثامــن برعايــة كريمــة مــن 
وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــات د. ســارة بنــت عمــر الخولــي فــي يــوم األربعــاء الموافــق 24/2/1441هـــ 
والتــي تهــدف إلــى إدراك التميــز الربانــي لهــذه البقعــة وواجــب المجتمــع المكــي تجاههــا عبــر إحــداث حــراك 
مجتمعــي متميــز يســاهم فــي تثميــن المعرفــة المكيــة ويرســخ أسســها فــي جامعــة أم القــرى منــارة العلــم 
ــت  ــي ألق ــميرة العبدلــي الت ــة د. س ــات الجامعي ــدة الدراس ــور عمي ــل حض ــهد الحف ــد ش ــر ، وق ــن الفك ومحض
كلمتهــا نيابــة عــن وكيلــة الجامعــة د. ســارة الخولــي ، وأشــادت بالجهــود المبذولــة كل عــام إلنجــاح حملــة 
جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم علــى مــدار ســبع ســنوات متتاليــة لنستشــعر كل عــام نعمــة الســكنى بالبلــد 
الحــرام والتــي أتــت هــذا العــام بشــعار مختلــف وهــو المجتمــع المعرـفـي ، كمــا تحدثــت د. آمــال ســندي 
وكيلــة عمــادة شــؤون الطــالب بجامعــة أم القــرى فــي كلمتهــا عــن قدســية مكــة المكرمــة التــي تميــزت بهــا 
علــى ســائر البلــدان ، ومــن هــذا المنطلــق ثمنــت الجهــود المبذولــة إلنجــاح الحملــة التــي نســعى مــن خاللهــا 
بنــاء االقتصــاد المعرفــي ، هــذا وقــد قدمــت مديــرة القســم النســائي”هاجر” أ.منــال الجابــري كلمتهــا بعــرض 
متسلســل ومشــوق لمســيرة الحملــة كمــا عرضــت موضوعــات هــذا العــام ومســاراتها التقنيــة والبحثيــة 

والمشــاركات المجتمعيــة ووســائلها التعليميــة والجوائــز التــي ســتكون مــن نصيــب الكليــات واألعضــاء 
ــرض  ــم - مع ــل معظ ــج جي ــة “برنام ــة للحمل ــات المصاحب ــين الفعالي ــم تدش ــد ت ــاركات ، وق ــات المش والطالب

الهيبــة والجــالل -ســاحة اليواقيــت “.

عدد الحاضرات للحفل 
االفتتاحي

450
حاضرة 
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ث - معرض الهيبة والجالل: 
احتوى المعرض قضيتين رئيسية:

1 - قصة الهيبة والجالل التي قدمت في أربع ركائز تنتظم سويا لتقدم لنا المعرفة المكية بقالب متفرد 
           أ -  الركيــزة األولــى: “وربــك يخلــق مــا يشــاء ويختــار “ اختــار هللا عــز وجــل منــذ بــدء الخلــق “مكــة” مــن بيــن 
               المــدن والبلــدان لتكــون دائــرة التأثيــر األول فــي معرفــة اإلنســان وليتحــرك كل مــن فيهــا وفــق مــراد 

             الرحمن .
ــط أمــان  ــدة يرتب ــر المقــدر لهــذه البل ــرة التأثي ــا “ دائ ــت أمــان الدني ــة: “مخطوطــة البي ــزة الثاني        ب -  الركي
              العالــم أجمــع بــه ولتبقــى هــذه الدائــرة متوهجــة جعلهــا هللا هــدى وجعــل لهــا ثوابــت تحمــي هــذه 

             الحمى ألنها وديعة المصطفى الغالية التي يرتبط بها حاضر األمة وماضيها ومستقبلها .
       ت -  الركيــزة الثالثــة “خصائــص البلــد الحــرام “ دائــرة الفعــل اإللهــي ترتبــط ببقــاء البيــت مبــارك ومحــرم 
ــون  ــاني ليك ــل اإلنس ــت بالفع ــرة ارتبط ــذه الدائ ــل ه ــام ، ولتكتم ــة وقي ــة وقبل ــدى ومثاب ــن وه                وأم

              مطهرا للبقعة الطاهرة ومعظما لها .
       ث -  الركيــزة الرابعــة “ منظومــة التعظيــم “ صفــات التعظيــم تقتضــي نفســا زكيــة وســريرة نقيــة وقلبــا 
ــن  ــه م ــك كل ــتقي ذل ــتقيما ونس ــرا مس ــا وظاه ــال راقي ــنا وتعام ــا حس ــة وخلق ــادة صادق ــليما وعب                س
                تعظيــم هللا عــز وجــل الــذي أوجــب تعظيــم هــذه البقعــة المباركــة ليكــون المجتمــع المكــي أنموذجــا 

              رائدا .
2 -  عـرض التدرج التـفـعـيـلي لحمـلـة جامعتي قطعـة من أرض الحرم ) قيم غرسناها - مشاركات حصدناها 

الحملة في أرقام ( لسبع سنوات مضت والتي كان أساس حراكها استشعار الرسالة وحمل راية التعظيم.
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ج - ساحة اليواقيت 

ورش تفاعليــة تكامليــة بقالــب متجــدد تناولــت 

أشــرف المعانــي و أعظــم األجــور وأهــم األحــكام 

ــرم . ــة بالح المتعلق

د - برنامج “جيل معظم”  

المبــادرة التعليميــة اإللكترونيــة األولى 

المتخصصــة فــي دراســة وبنــاء المعــارف 

المكيــة عبــر منصــة جيــل معظــم.

عدد المستفيدات من قصة الهيبة والجالل 
وساحة اليواقيت

4918
مستفيدة

عدد الملتحقات 
ببرنامج جيل معظم

97
دارسة 

اجتاز البرنامج

43
دارسة 
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هـ - بصمات الكليات:

ــا أروع  ــطرت لن ــرى فُس ــة أم الق ــم بجامع ــالة التعظي ــل رس ــات لحم ــت البصم ــابقة توال ــوام س ــان أع ــالل ثم خ

األمثلــة فــي المشــاعر التــي تكــون بيــن “إنســان ومــكان” ومازالــت تلــك البصمــات تتوالــى ويســتمر التاريــخ 

المكــي باالزدهــار ، وتتظافــر جهــود الكليــات هــذا العــام لكتابــة صفحــة جديــدة فــي التاريــخ المكــي المعرفــي 

التخصصــي ، مثمنيــن فيهــا هــذه المعرفــة مــن خــالل مشــاركتهم النوعيــة التــي تعتمــد علــى االبتــكار 

ــذكاء اإلبداعــي فــي المخرجــات المقدمــة .  ــز العلمــي وال ــد والتمي والتجدي

وتنوعت الموضوعات حول:

ــة فــي مكــة -األبعــاد  ــخ مكــة -اآلداب المتعلقــة بمكــة -األحــكام المتعلقــة بمكــة -الحركــة المجتمعي تاري

األخالقيــة فــي مكــة 

وعبر المسارات التالية: تقني -  بحثي -  مشاركة مجتمعية -  وسائل تعليمية .

الكليات المشاركة:

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عمادة الدراسات الجامعية بريع ذاخر

كلية العلوم االجتماعيةكلية العلوم الطبية التطبيقيةكلية الدعوة وأصول الدين

كلية التربيةكلية التصاميمكلية التمريضكلية العلوم التطبيقية

كلية الطب

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية
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ج - جائزة أفضل مبادرة في تفعيل الفضاء اإللكتروني:

أطلقــت هــذه الجائــزة لنشــر منتجــات الكليــات والمعــارف المكيــة علــى نطــاق واســع عبــر تويتــر ليســتفيد 

منهــا المجتمــع ويشــاركوا ـفـي كتابــة التاريــخ المكــي عبــر التفاعــل مــع أفضــل مبــادرة برأيهــم ليكونــوا 

ــبوع . ــدة أس ــابقة لم ــتمرت المس ــم واس ــاركين فــي التكري مش

ح - التشويق للحفل التكريمي:

ركن تشويقي يسبق الحفل التكريمي بأسبوع ويحتوي: 

•  نشر المسابقة اإللكترونية والتعريف بها .

 •  مســابقة تفاعليــة للتعريــف بهاجــر عليهــا الســالم التــي أحدثــت أول حــراك مجتمعــي فــي مكــة وصــل أثــره 

    إلينا وعلى خطاها نقتفي ونسير لنترك أجمل األثر .

•  الدعوة لحضور الحفل التكريمي.
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خ - الحفل التكريمي:

ُأقيــم الحفــل التكريمــي حملــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم لعامهــا الثامــن برعايــة ســعادة وكيلــة 

الجامعــة لشــؤون الطالبــات د. ســارة بنــت عمر الخولي حفظهــا هللا في يوم الخميس الموافــق 5/6/1441هـ 

والتــي شــكرت كل الكليــات التــي ســاهمت وبذلــت فــي الحملــة ، كمــا ذكــرت أهــداف الحملــة التــي نجــدد 

العهــد بهــا دومــًا لتعظيــم البلــد الحــرام وترســيخ مفاهيمهــا فــي نفــوس الطالبــات لنــرى أثرهــا جليــًا واضحــًا 

عليهــم أخالقــًا وقيمــا ، وبــكل الحــب روت د. آمــال عمــر ســندي وكيلــة عميــد شــؤون الطــالب قصــة الحــراك 

المتميــز للحملــة علــى مــدار ثمــان ســنوات ، والتــي بهــا ترقــى النفــوس ويزيــد الوعــي لتعظيــم هــذه البقعــة 

ــرة  ــادت مدي ــد أش ــذا وق ــة ، ه ــاح الحمل ــدوام إلنج ــى ال ــاهم عل ــي تس ــات الت ــود الكلي ــة جه ــة ، مثمن المبارك

القســم النســائي “هاجــر” أ.منــال عبــدهللا الجابــري بالجهــود المتميــزة التــي استشــعرت أهميــة المســاهمة 

ــِرز أهــم الجوانــب  ــر منتجــات تشــكل النــواة األولــى لهــذا الحــراك المجتمعــي وُتب فــي اقتصــاد المعرفــة عب

المضيئــة فــي الحملــة آملــة أن يتيســر تخصيــص لجنــة لرعايــة المنتجــات ودعمهــا والمســاهمة فــي تطويرهــا .

جوائز الحملة:  “ دروع لكافة الكليات المشاركة + هدايا رمزية لكافة المفعالت “

لقب “التميز في الفضاء اإللكتروني” + جائزة قدرها 3000 آالف ريال

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

لقب “الُمخَرج المتميز “ + جائزة وقدرها 2000 ألفا ريال

كلية التصاميم
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كلية تميزت بمنتجاتها المعرفية وتفعيل منسوباتها وطالباتها 

كليات ذات بصمات هادفة وعلى ميادين التفعيل استمرت لسنوات متتالية سجلت بذلك أعظم األثر

كليات أثرت مناهجها بالمعارف المكية فكان نتاج التطوع الموسمي لديهم مميزًا

المركز األول + جائزة وقدرها 7000 آالف ريال

عمادة الدراسات الجامعية بريع ذاخر

كلية التربية

كلية التمريض 

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية الطب والجراحة

كلية العلوم التطبيقية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

المركز الثالث + جائزة وقدرها 3000 آالف ريال 

كلية الدعوة وأصول الدين   -   كلية العلوم االجتماعية 

المركز الثاني + جائزة قدرها 5000 آالف ريال 

كلية التصاميم
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كلية شاركت بفكرها لتسطر في ميدان خطى األوفياء اسمها 

أعضاء هيئة التدريس األكثر تميزًا وتفعياًل  “ إقامة أيام بلياليها في فندق بجوار الحرم “  

كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

د. االء كنكار من كلية الدعوة وأصول الدين 

د. خلود سمكري من كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية 

د. هنية سعداوي من كلية التربية 

د.دالل حامد السلمي من كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

د.نوال بادغيش من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

د.نيرمين يونس من كلية العلوم االجتماعية  

د. جواهر الغامدي من كلية العلوم االجتماعية 
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المتميزات في “جيل معظم”  “ أساور ذهب “

أفضل نشر معرفي لجيل معظم:  “ أطقم فاخرة “

1 -  ابتهال محمد عبد الرحمن بارجاء

أمجاد خالد محمد الصحفيد. بسمة إبراهيم احمد مليباريأ.د. سلوى محمد المحمادي

7 -  لمى صويلح محمد الحتيرشي 6 -  رنا وليد صالح مكاوي5 -  مها راشد الثبيتي

3 -  سعادة األستاذة: أمل أحمد حسن غروي

10 -  رنا خالد عبدهللا عبدهللا9 -  أمجاد خالد محمد الصحفي8 -  جمانة ظهير الدين احمد

4 -  سعادة الدكتورة: بسمة إبراهيم احمد مليباري

2 -  مريم إدريس بوكر محمد
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الكليــات والــذي  التكريمــي معــرض بصمــات  الحفــل  وقــد صاحــب 

حــوى لوحــات إثرائيــة ضّمــت بيــن جنبيهــا مخرجــات الكليــات ووصــف 

للمنتجــات وتوضيــح آليــة االســتدامة ، وقــد شــهد المعــرض زيــارة عميد 

شــؤون الطــالب بجامعــة أم القــرى د.عمــر ســنبل والمشــرف العــام 

علــى مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام د.طــالل أبوالنــور ونائــب أميــن 

جمعيــة مراكــز األحيــاء بمكــة المكرمــة د.عبــد الرحمــن الغامــدي. 

ــام  . ــذا الع ــة ه ــات الحمل ــام فعالي الختت

عدد الحاضرات للحفل 
التكريمي

350
حاضرة 
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الحملة في أرقام: 

الكليات المشاركة: 

12
كلية 

المشاركات في االستبيان 
المعرفي: 

3338
مشاركة 

 عدد الملتحقات
ببرنامج جيل معظم: 

97
دارسة 

حضور حفل االفتتاح 
والتكريم: 

 800
حاضرة 

عدد المتفاعالت إلخراج 
المنتجات والتدشين:

 1451
متفاعلة 

عدد المنتجات:

 60
منتج 

زوار المعرض وساحة 
اليواقيت:

 5192
زائرة 

عدد المفعالت للحملة 
من أعضاء هيئة التدريس:

 5192
عضوة

 إجمالي عدد
المستفيدات ميدانيا:

 11229
مستفيدة

عدد المستفيدين من الفضاء اإللكتروني                                                     مستفيد138000
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كلية العلوم التطبيقية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

وسائل تعليميةالحركة المجتمعية بمكة

اسم المنتج: مكة مكمن العلم 

آليــة اســتدامة المنتــج:  نشــر فيديــو »مكــة تتوســط العالــم« علــى حســاب قســم الرياضيــات فــي تويتــر 
باإلضافــة إلــى نشــره علــى اليوتيــوب.

وصف المنتج: دليل إجرائي يتضمن CD للمقاطع المرئية والدليل العلمي لمبادرة الكلية والتي 

تستعرض المسارات التالية: 

      o  مكة تتوسط العالم.

      o  ماء زمزم والشراكة مع مصنع كسوة الكعبة.

      o  مكة خالية من الملوثات.

      o  مجموعة من المشاريع في خدمة البلد الحرام.

 باإلضافة إلى دليل لألنشطة والمسابقات العامة التي تم إطالقها لتحفيز المشاركات على االبتكار 

والبحث والمشاركة في الخدمة المجتمعية للبلد الحرام.

27 / 3 / 1441هـ
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المنتج:

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

90

حقيبة مكة مكمن العلم 
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كلية التربية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

•تقني   • وسائل تعليميةاآلداب المتعلقة بمكة

اسم المنتج: مرس مكة 

آلية استدامة المنتج:  عمل منصة لتكون الفيديوهات والتصاميم متاحة للجميع. 

وصــف المنتــج: تصاميــم إنفوجرافيــك وفيديوهــات ألحاديــث مختــارة مــن »األربعــون المكيــة« إلرســاء 

الهيبــة المكانيــة لمكــة المكرمــة وغــرس تعظيمهــا فــي نفــوس الناشــئة كتطويــر للمنتــج الســابق 

» تبســيط وشــرح األربعــون المكيــة لألطفــال «

4 / 4 / 1441هـ

المنتج:

تصاميم إنفو جرافيك 
ألحاديث مختارة من األربعون 

المكية

فيديو ألحاديث مختارة من 
األربعون المكية بالصوت 

والصورة

منصة لعرض المنتجات 
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صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

54
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كلية الدعوة وأصول الدين

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

•تقني    •مشاركة مجتمعيةالحركة المجتمعية في مكة  
•بحثي   •وسائل تعليمية

اسم المنتج: )عظماء مكة(

وصــف المنتــج: قنــاة فــي اليوتيــوب تعــرض حلقــات متسلســلة لســيرة 12 عالمــًا مــن العلمــاء واألئمــة 

والعظمــاء الذيــن عاشــوا فــي مكــة وجاوروهــا، وتأثــروا بعظمتهــا وكتبــوا فيهــا عــددًا مــن المؤلفــات 

ي  ــرِّ ــم الجوزيــة -اإلمــام اآلُج وهــم )الصحابــي الجليــل ابــن عبــاس -شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -ابــن َقيِّ

-اإلمــام ابــن كثيــر المكــي القــارئ -الشــيخ محمــد النبهــان -الشــيخ محمــد األميــن الهــرري -الشــيخة 

ســكينة محمــد ناصــر الديــن األلبانــي -الشــيخ محمــد بــن صالــح بــن عثيميــن -الشــيخ عبــد هللا بــن حســن 

آل الشــيخ -الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي (وتقدمهــا للعالــم بأســره باللغــة العربيــة ومترجمــة باللغة 

اإلنجليزيــة بطريقــة رصينــة ومشــوقة ،كمــا أطلقــت الكليــة مســابقة لمنســوبات الجامعــة فــي كتابــة 

أبيــات تصــف المبــادرة فــي موضوعهــا وتبــرز جهــود العلمــاء المكييــن ثــم لحنــت القصيــدة الفائــزة 

لتكــون شــارة للمقاطــع المرئيــة.

20 / 4 / 1441هـ
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آلية استدامة المنتج:  وضعت الكلية آلية الستدامة هذا المنتج على النحو التالي: 
 1 -  تشــكيل فريــق علمــي دائــم مــن عضــوات هيئــة التدريــس والطالبــات لإلشــراف والمتابعــة 

        والتنفيذ وإطالق حلقات البرنامج في مواعيدها المحددة من كل شهر. 
2 -  الترجمة عن طريق المتمكنات من مبادرة تمكن.

 3 -  إنشــاء صنــدوق داخــل الكليــة لدعــم هــذه المبــادرة تحديــدا ممــا يضمــن بــإذن هللا توفيــر الميزانيــة 
       الالزمة لتنفيذ هذه المبادرة.

 4 -  تنظيــم مســابقة عــن محتــوى كل حلقــة والمشــاركة تكــون عبــر رابــط محــدد ونشــر هــذا الرابــط 
       بين طالبات ومنسوبات الجامعة ومن هم خارج الجامعة كذلك .

المنتج:

شارة »عظماء مكة«   قناة يوتيوب »عظماء مكة« 
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اسم المنتج الثاني: )تمكن( 

وصــف المنتــج: مجموعــة واتــس آب تهــدف إلــى تمكيــن منســوبات الكليــة مــن عضــوات وطالبــات 

مــن إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة تحدثــا وكتابــة مــن خــالل إرســال الــدروس بشــكل دوري مــع المقاطــع 

الصوتيــة والتصحيــح للطالبــات باإلضافــة إلــى اللقــاءات القصيــرة داخــل الجامعــة للتدريــب المســتمر. 

فيديو التعريف بالمنتج: 

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

367
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كلية العلوم االجتماعية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

• اآلداب المتعلقة بمكة
• األحكام المتعلقة بمكة

• األبعاد األخالقية في مكة
•تقني

اسم المنتج: دليل مكة اإلرشادي

وصــف المنتــج: موقــع إلكترونــي كدليــل لســكان وزوار مكــة، يحتــوي علــى جميــع المرافــق الخدميــة 
فــي مكــة المكرمــة، ورابــط لقنــاة تيلجــرام  “لمجتمعــي خدمــة ولمكتــي تعظيــم “ لنشــر أخالقيــات 
مهنــة الخدمــة االجتماعيــة واألخالقيــات المكيــة وإنشــاء حســاب عبــر تويتــر، ويحتــوي كذلــك علــى 

مجلــة إلكترونيــة “مكــة حرمهــا احترامهــا”  تشــرح األحــكام المتعلقــة بمكــة المكرمــة  .

8 / 4 / 1441هـ

آليــة اســتدامة المنتج:  المنصــة اإللكترونية 
وســيتم  الكليــة  موقــع  عبــر  نشــرها  تــم 

تحديــث محتوياتهــا بشــكل مســتمر .

المنتج: 

دليل مكة اإلرشادي 
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صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

 278
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

• تاريخ مكة 
• األحكام المتعلقة بمكة

• وسائل تعليمية

اسم المنتج: البطاقة الذكية لمكة البهية 

وصــف المنتــج: بطاقــة إلكترونيــة وميداليــة لعــدد مــن الباركــودات تحــوي معــارف مكيــة مختلفــة 
كمــا يلــي: 

1 -  تعاون كلية الشريعة مع مشروع تعظيم البلد الحرام. 
2 -  مشاركات كلية الشريعة في تعزيز األخالق للطالبات. 

3 -  ومضات عن أحكام وتاريخ مكة. 
4 -  الرسائل العلمية والمصادر حول مكة.

5 -  منوعات مكية. 

12 / 4 / 1441هـ

آلية استدامة المنتج:
1 - نشر رابط البطاقة لمنسوبي الجامعة والمجتمع المكي عبر:

2 - إنشاء حساب باسم حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم 8 على تويتر.
3 - تخصيص أيقونة على الموقع الجامعي لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.
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المنتج: 

البطاقة الذكية لمكة البهية  

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

132
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عمادة الدراسات الجامعية بريع ذاخر

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

•  تاريخ مكة
•  اآلداب المتعلقة بمكة

•  الحركة المجتمعية في مكة
•  األبعاد األخالقية في مكة

• وسائل تعليمية

اسم المنتج: إرث

وصف المنتج: حقيبة معرفية لمنتجات تنوعت ما بين اإللكتروني والمحسوس كالتالي:  
•  إرث تاريخي )كي ال ننسى(. 

بحث عن التجارة المكية بمسمى )إيالف قريش  بين األمس واليوم(. 
تــم تفعيلــه مــن خــالل اســتبيان، وتــم الســحب على الجائــزة يــوم الثالثــاء 5/5/1441هـ الســاعة 11ص، 

و فــازت بــه الطالبــة عهــود الجحدلــي .
•  إرث مجتمعي )فن يتجدد( 

مشاركة الطالبات بركن من أعمالهن المعدة للتجارة من أرض الحرم.
•  إرث معرفي  ) ننهل (

ــة  ــوات هيئ ــن عض ــة م ــالم كوكب ــاالت بأق ــع المعرفــي “ لمق ــمى “ المجتم ــل مس ــة تحم ــة علمي مجل
ــازل ـــــ اعــرف أو ال تعــرف ـــــ الكلمــة المفقــودة ـــــ التركيــب” لنشــر  ــة “ الب التدريــس وألعــاب تفاعلي

ــد. ــع والمفي ــات بالناف ــغل األوق ــرام وش ــد الح ــم البل ــة تعظي ثقاف
•  إرث أخالقي )غيداق(

مدونــة إلكترونيــة لمواضيــع وفيديوهــات وصــور لمكــة وتاريخهــا واآلداب المتعلقــة بهــا ومترجمــة 
بــكل لغــات العالــم.

12 / 4 / 1441هـ
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آلية استدامة المنتج:
1 -  ســتعرض جميــع المنتجــات “ البحــث والمجلــة واأللعــاب “ فــي المكتبــة المتنقلــة فــي الســاحة 

الرياضيــة الســتفادة جميــع الطالبــات منهــا فــي أوقــات فراغهــن. 
2 -  نشر مجلة “ المجتمع المعرفي “ إلكترونيا وهي تحوي المدونة والقصص المصممة”

المنتج: 

مجلة المجتمع المعرفي

نشيد المبادرة 

بحث إيالف قريش بين األمس 
واليوم »رحلة تجارة وعبادة«

قصة زمزم

مجلة معارف عن الحرم

مدونة بكل لغات العالم 
تضم معارف مكية بعضا من 

المنتجات

قصة الحجر األسود
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صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

307

لعبة التركيبلعبة البازللعبة اعرف أو ال أعرفلعبة الكلمة المفقودة 
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المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

•تقني  •مشاركة مجتمعيةاآلداب المتعلقة بمكة

اسم المنتج: القيم والمخالفات الشرعية في البلد الحرام .

وصف المنتج: مدونة تسلط الضوء على:
 1 -  بعــض القيــم الظاهــرة ـفـي الحــرم إلبــراز الجانــب المشــرق والــدور الجبــار لحكومتنــا الرشــيدة 

       وعرض صور أو فيديوهات واقعية لذلك. 

 2 -  أحــكام ومخالفــات فــي الحــرم وحكمهــا ومــا يــدل علــى عــدم مشــروعيتها مــع التوضيــح بصــور أو 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــة أكب ــة _ األوردو( لخدم ــات )اإلنجليزي ــدة لغ ــك لع ــة ذل ــات، وترجم         فيديوه

       قاصدي المسجد الحرام ممن يتكلمون اللغة العربية أو غيرها، وتحديثها بشكل مستمر .
         شــملت المدونــة علــى عــدة أيقونــات، منهــا أيقونــات للتواصــل، وأيقونــة قنــاة اليوتيــوب الخاصــة 
        بــإدراج الفيديوهــات المتعلقــة بذلــك، وأيقونــة لعــرض الخدمــات الخاصــة بالمطوفيــن وأصحــاب 

       الحمالت والفرق التطوعية. 

15 / 4 / 1441هـ

آلية استدامة المنتج:
نشر المدونة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي.
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المنتج: 

مدونة القيم والمخالفات الشرعية في البلد الحرام

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

32
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كلية الطب

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

• اآلداب المتعلقة بمكة
• الحركة المجتمعية في مكة

• األبعاد األخالقية في مكة
• مشاركة مجتمعية

• وسائل تعليمية

اسم المنتج: أطباء معظمون

وصف المنتج:
ملصق تفاعلي لتسليط الضوء على  مقرر الحج والعمرة  و برنامج الحج والعمرة التطوعي .

19 / 4 / 1441هـ

آلية استدامة المنتج:
ــم مكــة المكرمــة وقيمهــا وحرماتهــا فــي البرنامــج الدراســي فــي الخطــة الدراســية  ــن تعظي تضمي

ــا. ــنويا وتعزيزه ــا س ــكار وطرحه ــم األف ــق تنظي ــن طري ــتدامته ع ــي واس ــج التطوع والبرنام
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المنتج: 

ملصق »أطباء معظمون«

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

14
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كلية التصاميم

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

وسائل تعليميةتاريخ مكة

اسم المنتج: ) كنا كدا( 

وصف المنتج:
ــة  ــاة المكي ــب الحي ــراث المكــي فــي مختلــف جوان ــة لتعريــف األطفــال بالت ــة تفاعلي ــة تعليمي حقيب
ــط،  ــيق ومبس ــلوب ش ــة بأس ــرف المكي ــاد والح ــبات واألعي ــة والمناس ــاة اليومي ــرض الحي ــًا، بع قديم
وتعمــل الحقيبــة علــى تعزيــز قيــم البســاطة والكــرم والجيــرة وروح المشــاركة وحــب المســاعدة 
والترابــط االجتماعــي والدينــي واألســري، كمــا تنمــي تفكيــر الطفــل ومهاراتــه الذهنيــة واإلبداعيــة 

ــن شــيقة تتناســب مــع عمــر الشــريحة المســتهدفة. مــن خــالل تماري

21 / 4 / 1441هـ

آلية استدامة المنتج:
تــم العمــل علــى إنشــاء حســاب فــي تويتــر للمنتــج، والتعــاون مــع بعــض الروضات فــي تفعيــل الحقيبة، 

والتواصــل مــع رعــاة لرعايــة المنتج. 
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المنتج: 

الملصقات التعريفية لحقيبة »كنا كدا«

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

120
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كلية التمريض

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

مشاركة مجتمعيةالحركة المجتمعية في مكة

اسم المنتج: تمريض بكة 

وصف المنتج:
دليــل إجرائــي يقــدم قبــل موســمي الحــج والعمــرة لتهيئــة طــالب وطالبات كليــة التمريــض والكليات 
الصحيــة األخــرى بجامعــه أم القــرى لتقديــم خدمــات تطوعيــة ذات مســتوى عــاٍل لضيــوف بيــت هللا 

الحــرام واستشــعار األجــر المضاعــف بخدمتــه الشــريفة لوفــد الرحمــن. 
• محاور الدليل:

1 -  التطوع ورؤية المملكة 2030.
 2 -   تأصيــل ثقافــة التطــوع وقيمــة العمــل التطوعــي لــدى طالب وطالبــات الكليات الصحيــة بجامعة 

        أم القرى.
3 -  التعريف بحقوق وواجبات المتطوع.

4 -  تنمية مهارات العمل الجماعي لدى المتطوع.
5 -  تنمية ادارة الوقت والضغوط المصاحبة لموسم الحج.

6 -  إكساب المتطوع مهارات متخصصة في المجال الصحي كاإلسعافات األولية وإدارة الكوارث.
7 -  الطرق الصحيحة لالستجابة لحاالت الطوارئ والمشكالت المصاحبة لموسم الحج.

8 -  التعريف بأكثر المصطلحات تداواًل مع الحجاج بعدة لغات.
9 -  التعريف بلغة اإلشارة وأساسياتها.

22 / 4 / 1441هـ
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آلية استدامة المنتج:
التطــوع، كمــا أن  التمريــض ســتكون داعمــة لدليــل  ـفـي كليــة  التطوعــي  العمــل  إنشــاء وحــده 
المحاضــرات والــدورات وورش العمــل ســتقام قبــل موســمي الحــج والعمــرة للطــالب والطالبــات 

المتطوعيــن ـفـي تمريــض بكــة.

المنتج: 

الدليل اإلجرائي »تمريض بكة« 

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

14
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

تقنيالحركة المجتمعية في مكة

اسم المنتج: مكة لروحي طهر ولجسدي أمان

وصف المنتج:
ــدأ  ــزا لمب ــة  تعزي ــة البدني ــادات الصحي ــليمة واإلرش ــة الس ــك( للتغذي ــو جرافي ــة )إنف ــات توعوي ملصق
الطهــر و األمــان، ودرءًا للعــدوى فــي موســمي الحــج والعمــرة، يتــم تقديمهــا للحجــاج والمعتمريــن 

عــن طريــق الباركــود لتكــون فعالــة أكثــر وذات أثــر مســتدام .

22 / 4 / 1441هـ

آلية استدامة المنتج:
نشر الملصقات للحجاج والمعتمرين في مواقع التواصل االجتماعي .

المنتج: 

نصائح وإرشادات عامة إرشادات غذائية 
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صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

33
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كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

تاريخ التفعيلمسار التفعيلموضوع المشاركة

تقنيالحركة المجتمعية في مكة

اسم المنتج: اإلسورة الذكية .

وصــف المنتــج: فكــرة أوليــة لإلســورة الذكيــة والتــي تحــوي بيانــات وخدمــات معينة وترتبــط بتطبيق 
علــى الجــوال بهــدف تســهيل الرحلة الدينيــة للحــاج والمعتمر.

10 / 5 / 1441هـ

صور التدشين

عدد المتفاعالت في إخراج المنتج والتدشين: 

12
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ـفـي  المتخصصــة  ـى  األوـل اإللكترونيــة  التعليميــة  المبــادرة 
جيــل معظــم. منصــة  عبــر  المكيــة  المعــارف  وبنــاء  دراســة 
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قيم وأهداف غرسناها: 

حصيلة نشر المعرفة: 

إحصائيات جيل معظم:

1 -  الوصل إلى الثراء المعرفي عن مكانة البلد الحرام وخصائصه وأحكامه . 
2 -  تنمية الشعور بالتميز المكي والواجب السلوكي المناط بساكني البلد الحرام تجاه هذا البلد . 

3 -  تعزيز القدرة على الربط بين المحسوسات المميزة في مكة وأبعادها الدينية .  
4 -  تنمية الفكر المتقد اليقظ لتأمل عظمة المكان المختار وربطه بعظمة من اختاره .

5 -  فهم ما ورد في النصوص الشرعية عن مكة وما ينبني عليها .
6 -  تحقيق السمو اإليماني واالعتزاز بالهوية المكية .

 7 -  التعــرف علــى نــوع جديــد مــن المعرفــة المتخصصــة فــي البلــد الحــرام والتــي قــد تكــون بوابــة معرفيــة 
        ألبحاثه العلمية . 

•  مبادراٌت تقنية .                •  ورٌش تدريبية .                •  برامُج تفاعلية .             •  منتجاٍت ملموسة. 

 المشاركات في 
برنامج جيل معظم 

97
مشاركة 

المجتازات للبرنامج 

43
مشاركة 

 المساهمات في
نشر المعرفة

24
مشاركة 
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التقرير المرئي لجيل معظم

النشر اإلعالمي ألصداء
جامعتي قطعة من أرض الحرم 8

التقرير المرئي لجامعتي
قطعة من أرض الحرم 8

 مقابالت تليفزيونية في
برنامج المجد للوطن
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اآلراء حول حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم:

د آمال عمر خيرو “وكيلة عمادة شؤون الطالب للتوجيه واالرشاد والشراكة المجتمعية” 
تبــارك عمــادة شــؤون الطــالب بجامعــة أم القــرى للكليــات المشــاركة فــي حملــة جامعتــي قطعــة مــن 
أرض الحــرم تتويجهــا اليــوم فــي الحفــل التكريمــي وقــد خطــت اســمها فــي التاريــخ المكــي بمنتجــات 
 تليــق بالمجتمــع المعرفــي الجامعــي، فــكل الشــكر لــكل مــن بــذل وقــدم وهنيئــا لــكل مــن فــاز وَغِنــم 

شكرا أ منال الجابري وفريق عملكم الجميل  بكل الحب نراكم على خير 

د.سعاد بابقي “وكيلة كلية الدعوة و أصول الدين “
ِنعــم الفكــرة وِنعــم المبــادرة .. نســأل هللا أن يحقــق األهــداف المرجــوة منهــا ويرزقنــا جميعــًا اإلخالص 

والقبــول عنــده عزوجل  .

د.منال أبو بكر خوج” نائبة المشرف العام على المركز اإلعالمي” 
مخرجــات تثلــج الصــدر كلهــا تتســابق لتفــوز بتعظيــم مكــة الحبيبــة. بــارك هللا الجهــود وكتبهــا فــي 

ميــزان حســنات أصحابهــا .



51

د.وردة عبدهللا األسمري “وكيلة كلية الطب “
بارك هللا جهود الجميع لخدمة مكة المكرمة وأهلها .

د.إيمان قبوس “وكيلة رئيس قسم الشريعة “ 
حملة جميلة نافعة. اسأل هللا التوفيق والسداد للقائمين عليها .

د. وفاء محضر 
الشــكر لكــم أخواتــي الكريمــات رئيســة و منســوبات القســم النســائي”هاجر”، عمــل احترافــي تعامــل 
راٍق أفــكار إبداعيــة جــودة فــي األداء تكللهــا رغبــة صادقــة فــي خدمــة البلــد الحــرام و ســاكنيه و زائريــه، 
عســى ربــي أن يكتــب أجركــن و يرفــع قدركــن و يزيدكــن مــن فضلــه ، فقــد تشــرفت بتحكيــم ُمشــاركات 
الكليــات ـفـي حملــة جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم، خالــص تقديــري للرائــدات ســعادة د.ســارة 
ــه  ــالب للتوجي ــئون الط ــد ش ــة عمي ــرو وكيل ــال خي ــات د.آم ــرى للطالب ــة أم الق ــة جامع الخولــي و كيل
و اإلرشــاد و الشــراكة المجتمعيــة ا.منــال الجابــري رئيســة القســم النســائي”هاجر” ُمبــارك للكليــات 

المبدعــة الفائــزة .
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أ.منى عبدالرحيم سالم “منسقة كلية المجتمع “
ــة أشــخاص. مــا أســعد مــن  ــة ناجحــة بــكل المقاييــس. إنهــا حقــا فعاليــة قلــوب وليســت فعالي حمل
ســيفوز بتــرك أثــر لــه فــي مكــة اللهــم بلغنــا جميعــا ووفقنــا لمــا تحــب وترضــى بدأنــا حــراكًا للقلــوب 
وأصبــح حــراكًا للقلــوب و العقــول لنغيــر ليــس مســتقبل المجتمــع المكــي فقــط بــل مســتقبل العالــم 

أجمــع بــإذن هللا .

د.شروق نحاس “منسقة كلية التصاميم
جهــود مباركــة ومتميــزة .. فخوريــن بــكل 
انجــاز .. بــارك هللا هــذه الجهــور الرائعــة .

د.نيرمين محمد عبد الصمد
شــكرًا جزيــاًل لمجهوداتكــم المتميــزة ودائمــا بــإذن هللا معــًا نســعى لتعظيــم البلــد الحــرام وجزاكــم 

هللا خيــرًا .

د.حصة السديس
رأيــت مايثلــج الصــدر فــي المجتمــع المعرفــي 

والجهــود المبذولــة تذكــر فتشــكر .
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د.نعيمة ياركندي
ــم  ــن تعظي ــوس م ــوب والنف ــم مافــي القل ــة ُتترج ــة رائع ــات معرفي ــم ..منتج ــارك هللا فــي جهودك ب

ــم . ــد الكري ــذا البل له

د.منال مبروك 
 شــكرا لجامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم والمشــاركة المثمــرة بهــا .. جــدا رائعــة .. جزاكــم هللا خيــرا .

أ.جواهر الغامدي
اللهم اجعل هذا البلد آمنا .. وشكرًا جزياًل على الجهود المبذولة .



الخاتمة

الحمدلله رب العالمين..

فــي ختــام هــذا التقريــر المبــارك نستبشــر ببدايــة فاعلــة وانطالقــة واعــدة لشــراكة مباركــة –بــإذن هللا تعالــى_ 

مــع مؤسســة عبدالعزيــز بــن عبــدهللا الجميــح الخيريــة، ويســعى مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام )هاجــر( برؤيــة 

طموحــة وبمســاهمة فاعلــة مــع جامعــة أم القــرى ممثلــة ـفـي وكالــة عمــادة شــؤون الطــالب للتوجيــه 

واإلرشــاد وكافــة الجهــات والكليــات المســاهمة فــي فعاليــات جامعتــي قطعــة مــن أرض الحرم إلــى مضاعفة 

هــذا اإلنجــاز فــي األعــوام القادمــة، فذلــك بحمــدهللا نمــوذج مبــارك للمســؤولية المجتمعيــة المســتدامة فــي 

أطهــر البقــاع.

وهللا نســأل أن يعيننــا ويوفقنــا جميعــا لتحقيــق هــذا الطمــوح بالشــراكة مــع الراعــي المميــز )مؤسســة 

عبدالعزيــز الجميــح الخيريــة( وأن يجعلنــا ممــن عظمــوا البيــت الحــرام حــق تعظيمــه.

وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.






