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تهنئة جامعة أم القرى بذكرى  البيعة 
السادسة للملك سلمان-يحفظه الله-
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تهنئة رئيس وقيادات الجامعة بذكرى البيعة 
السادسة للملك سلمان -حفظه الله-
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فيديو

سلماُن تاريٌخ ومنقبٌة .. 
 ومهابٌة نزلْت على العرِب

مشاعر جامعة أم القرى تفيض حًبا 
ومودًة ووالًء لـ خادم احلرمني الشريفني

https://twitter.com/uqu_edu/status/1329153070467604486
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329107101550055424
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات

1. فعاليات وفاء ووالء مللك العز والرخاء :

ندوة حوارية : 
) متكني املرأة يف عهد امللك سلمان ( 

أمسية ثقافية : 
)سلمان الريادة وبيعة وطن( 

بالتعاون مع اإلدارة العامة لالتصال املؤسسي، 
كلية اللغة العربية، كلية احلاسب االلي وكلية 

العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية 

ملتقى:  التجديد العدلي 
يف عهد امللك سلمان بن عبد العزيز
بالتعاون مع اإلدارة العامة لالتصال املؤسسي

وكلية الدراسات القضائية واألنظمة .

بالتعاون مع اإلدارة العامة لالتصال 
املؤسسي ، كلية الدراسات القضائية  

واألنظمة ، كلية الشريعة ، كلية الدعوة 
وأصول الدين، كلية التصاميم والفنون 

والكلية اجلامعية باجلموم.
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

2. مشاركة اإلدارة العامة لالتصال املؤسسي:

مسابقة: ) ذكرى البيعة( 
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

العمادات
      

      

عمادة شؤون الطالب  )فيديو(

عمادة التطوير  اجلامعي واجلودة 
النوعية   )فيديو(

عمادة السنة األولى املشتركة
) لوحة جدارية إلكترونية(

https://twitter.com/Rushduqu/status/1330744857745354757?s=20
https://twitter.com/UQU_Development/status/1329109423390937089?s=20
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

 املعاهد واملراكز 
      

      

      

      

املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر  )فيديو(

معهد خادم احلرمني الشريفني
 البحاث احلج والعمرة ) مقالتني (

معهد املخطوطات وإحياء 
التراث اإلسالمي ) بوب أب ( 

معهد البحوث والدراسات 
االستشارية )  إجنازات حاضرة.. 

و رؤية طموحة ملستقبل واعد..
 

https://uqu.edu.sa/hisbah/App/VIDEO/96817?id=143341
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

الكليات
      

            

كلية الدعوة وأصول الدين 
- ندوة بعنوان ) نعم ... بايعناك (

-ندوة حوارية بعنوان جهود خادم احلرمني الشريفني يف خدمة القرآن والسنة 

كلية الدراسات القضائية  واألنظمة  كلية إدارة األعمال
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

الكليات
      

      

      

      

مركز اللغة اإلجنليزية
 )فيديو(

قسم علم النفس 
)حائط إلكتروني (

كلية خدمة املجتمع
 )فيديو(

كلية التربية : قسم املناهج وطرق 
تدريس )فيديو(

https://twitter.com/elcuqu/status/1329065349598371841?s=20
https://twitter.com/CSCE_UQU/status/1329018114768576513?s=20
https://drive.google.com/file/d/1NLsFSCEDBJIgITbP9K90cH5KOZnCC79a/view
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1. مشاركة جهات جامعة أم القرى بذكرى 
البيعة السادسة للملك سلمان -حفظه الله- 

الكليات
      

      

الكلية اجلامعية بالليث 
عدد املجالت االلكترونية: 1

عدد املسابقات : 1
عدد املقاطع اإلعالمية والفنية : 20

عدد الهاشتاقات التي مت اطالقها 
مبناسبة الذكرى السادسة للبيعة : 2

عدد اجلداريات االلكترونية : 6

كلية الطب بالقنفذة
) فيديو( 

الكلية اجلامعية باجلموم 
عدد مسابقات : 2

عدد مقاطع فديو : 4
عدد هاشتاقات : 6

عدد حائط الكتروني : 1
عدد أركان تعريفية : 2

https://twitter.com/juc_uqu/status/1329409122463309825?s=20
https://twitter.com/allith_uqu/status/1328837208925741061?s=20
https://twitter.com/Qmedcgirls/status/1329547385891139584?s=20
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2. الرصد اإلعالمي
احلساب الرسمي ملنصة تويتر جلامعة أم القرى 

https://twitter.com/uqu_edu/status/1328979301442736128
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329007566966362112
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329145703600414722
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329139287582011400
https://twitter.com/uqu_edu/status/1328787651231703042
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329015241888436231
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2. الرصد اإلعالمي
احلساب الرسمي ملنصة تويتر جلامعة أم القرى 

https://twitter.com/uqu_edu/status/1329033645731016705
https://twitter.com/uqu_edu/status/1327914786068312064
https://twitter.com/uqu_edu/status/1327817819866730496
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3.إنتاج المركز اإلعالمي
تصاميم جرافيك

12

3



16

املسيرة التاريخية للملك سلمان بن عبد 
العزيز - حفظه اهلل - يسردها أساتذة 

التاريخ احلديث بـجامعة أم القرى 

يف عام 1429هـ تشرفت جامعة أم القرى وازدانت 
فخًرا بزيارة ميمونة من خادم احلرمني الشريفني 

امللك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل-.

سلماُن تاريٌخ ومنقبٌة .. 
 ومهابٌة نزلْت على العرِب

1

3

٢

4

3.إنتاج المركز اإلعالمي
فيديو

مشاعر جامعة أم القرى تفيض حًبا ومودًة 
ووالًء لـ خادم احلرمني الشريفني

https://twitter.com/uqu_edu/status/1329107101550055424
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329048766192758785
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329473646713298946
https://twitter.com/uqu_edu/status/1329153070467604486
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4. المحتوى الصحفي
موقع اجلامعة

رئيس اجلامعة: عهد خادم احلرمني الشريفني 
شهد نهضة ومكن للمرأة أداء دورها الوطني

)أم القرى( حتتفي بالبيعة السادسة للملك 
سلمان بعنوان: )وفاء ووالء مللِك العزِّ والرخاء(

https://uqu.edu.sa/App/News/87734
https://uqu.edu.sa/App/News/87984
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4. الرصد اإلعالمي
الظهور اإلعالمي

أكادمييات »أم القرى«: 
6 سنوات من اإلجنازات التاريخية 

والعطاءات  االستثنائية

(أم القرى) حتتفي بالبيعة السادسة للملك سلمان 
بعنوان: (وفاء ووالء مللِك العزِّ والرخاء)

رئيس اجلامعة: 
عهد خادم احلرمني الشريفني شهد نهضة ومكن 

للمرأة أداء دورها الوطني

https://www.alriyadh.com/1854254
http://www.makkah-now.com/524392.html/
https://nabd.com/s/80134498-cbf57e/
https://nuomnews.com/n-108223205
https://sabq.org/FpHcSC
https://www.al-madina.com/article/708520
https://nuomnews.com/n-109166615
http://www.makkah-now.com/525033.html/
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 5. تقارير إحصائية

 تاقباسم

 تاودن
  تاویدیف

  تایقتلم

 ةیفاقث ةیسمأ

  تارضاحم

  ةیرعش تایسمأ

  تاردابم

  تالافتحا

 كیفارج میماصت

  قاتشاھ
 ينورتكلا طئاح

 ةینورتكلا ةلجم

 ةیفیرعت ناكرأ

  تابلاطلا نوؤشل ةعماجلا ةلاكو  ةعماجلا ةلاكو  تادامعو تالاكو

  نیفظوملاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نوؤش ةدامع  ةكرتشملا ىلوألا ةنسلا ةدامع  بالط نوؤش ةدامع
 يعماجلا ریوطتلا ةدامع  دعب نع میلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا ةدامع  تابتكملا ةدامع

  تامولعملا ةینقت ةدامع

وكاالت - عمادات 

اإلدارات
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 5. تقارير إحصائية

معاهد - كليات 

كليات الفروع 

  ةیبطلا موعلا

  نانسالا بط

  ةلدیصلا

  ةماعلا ةحصلا

یرمتلا
  ض

 خیراتلا مسق ةعیرشلا ةیلك

 نیدلا لوصأو ةوعدلا

  ةیبرعلا ةغللا

 طیطختلاو ةیوبرتلا ةرادإلا مسق ةیبرتلا ةیلك

  ةیبرتلا
  ةیقیبطت مولع

 مالعالا مسق

  میماصتلا

 يلآلا بساحلا

  عمتجملا ةمدخ

  ةیداصتقالا مولعلا ةیلك

  لامعالا ةرادإ

  اھب نیقطانلا ریغل ةیبرعلا ةغللا دھعم

 ةیزیلجنإلا ةغللا زكرم

 لامعالا ةدایرو عادبالا دھعم

  ركنملا نع يھنلاو فورعملاب رمالا دھعم

 يمالسإلا ثارتلا ءایحأو تاطوطخملا دھعم

 ةرمعلاو جحلا ثاحبأل نیفیرشلا نیمرحلا مداخ دھعم

  تاراشتسالاو  ثوحبلا دھعم

 ةیفیرعت ناكرأ ةینورتكلا ةلجم ينورتكلا طئاح  قاتشاھ كیفارج میماصت  تالافتحا  تاردابم  ةیرعش تایسمأ  تارضاحم ةیفاقث ةیسمأ  تایقتلم  تاویدیف تاودن تاقباسم

 ةیفیرعت ناكرأ ةینورتكلا ةلجم ينورتكلا طئاح  قاتشاھ كیفارج میماصت  تالافتحا  تاردابم  ةیرعش تایسمأ  تارضاحم ةیفاقث ةیسمأ  تایقتلم  تاویدیف تاودن تاقباسم

  ةذفنقلا  ثیللا مضا مومجلا  ةذفنقلا  ثیللا مضا مومجلا



https://twitter.com/ccduqu?lang=ar



