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ياء ز  تقرير المشاركة المجتمعية و التوعوية  لقسم الفي 

ي قطعة من أرض الحرم 
 7حملة جامعت 

ياء  ز شارك قسم الفي  " كلها حرمتحت شعار "مكة  

بالتعاون مع كلية  للسنة الثالثة علي التوالي 

ي قطعة من 
جامعت  ي حملة 

ز
العلوم التطبيقية ف

بالتعاون مع عمادة  ي أقيمت  7أرض الحرم
والت 

اكة المجتمعية شئون الطالب لألنشطة  والشر

الحرام )هاجر( يوم  وع تعظيم البلد  ومشر

بهدف نشر التوعية  ـه  23/2/1440الخميس 

الجامعة وتعظيم البلد  ز طالبات ومنسوبات  بي 

التعظيم داخل  الحرام وزرع قيم وسلوك 

حرام تعظيم البلد ال نفوسهم واعالء قيمة ان 

ف  داخل الحرم ولشر هو حياة وسلوك لوجودهم 

يحتضن  المكان )مكة المكرمة( الذي 

طالبات قسم  الجامعة. وقد شاركت 

الحملة أولهما  ي 
ز
ي ثالث محاور ف

ز
ياء ف ز الفي 

شعار  تحت الحملة التطوعية 

ي  نظيفة"
ز
"  وشعار "مكة  ف ي

"أطعمتز

باإلضافة الي   مختلف ارجاء الجامعة 

للطالبات  ي المعرض ا
ز
لمصاحب وعرض مشاري    ع تخرج المشاركة ف

عرض ثالث  تحت شعار "الطاقة المتجددة مستقبلنا الواعد" حيث تم 

الجبلية الي  للطالبات تحويل الحرارة المهدرة نظرا لطبيعة مكة  أفكار

لها هذه  ي 
مصدر للطاقة الكهربية المتجددة باستخدام بعض المواد الت 

مصدر للطاقة  الي تحويل الضوضاء والطاقة الحركية الي  باإلضافةالخاصية 

هو  الطالبات  . اما المحور الثالث الذي شاركت فيه الكهربية المتجددة

التطبيقية  التطوعية لعامالت الجامعة تحت مظلة كلية العلوم المبادرة 

ز  ياء علي اعجاب تحت شعار "لهن حق علينا" وتوزي    ع بلوفرات ووجبات عليهم وقد حازت ركنية قسم الفي 

كما شاركت كل من ا/ فادية عبد العزيز وا/ أسمهان الشيخي بورشة عمل تدريبية  .الحضور واشادوا بها

  والذي قمن فيه بتوعية الطالبات عما يتركه العمل التطوعي من أثر طيب علي النفس. بعنوان "أترك أثر"

https://www.youtube.com/watch?v=qO35DvQ0HWg&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=qO35DvQ0HWg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qO35DvQ0HWg&t=3s
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https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1058112100978044929 

https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057990975069569024 

https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057988229876596736 

https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057991657382129666 

 

 الحملة التوعوية لرسطان الثدي

برعاية كريمة من سعادة الدكتورة زينب مطر وكيلة 

ياء كلية العلوم التطبيقية جامعة أم  ز قسم الفي 

القسم القري شطر الطالبات قامت طالبات 

ياء الطبية بتفعيل  ز ياء البحتة والفي  ز نامجيه الفي  بير

ي اكتوبر الوردي  الحملة التوعوية
ز
لشطان الثدي ف

الوقاية رس “تحت شعار   لطالبات ومنسوبات الكلية

 ”األمان

حيث استعرضت ـه  16/2/1440-15 قالمواف يومي األربعاء والخميس 

لي  للوقاية من رسطان
ز الثدي وطرق الفحص الميز الطالبات النصائح الذهبية 

التشخيص وطرق العالج الحديثة ومنها طرق  ي 
ز
والتقنيات الحديثة ف

العالج الموجه باستخدام   .تقنية النانو وتوزي    ع الهدايا الرمزية علي الحضور

http://www.makkahnews.net/5126522.html#.W9HzuoXmSSk.whatsapp 

https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1058112100978044929
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1058112100978044929
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057990975069569024
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057990975069569024
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057988229876596736
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057988229876596736
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057991657382129666
https://twitter.com/makkah_hajar1/status/1057991657382129666
http://www.makkahnews.net/5126522.html#.W9HzuoXmSSk.whatsapp
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https://youtu.be/6biBCthL35o 

 الحملة التوعوية لتفعيل اليوم العالمي لالعاقة

"بع    دم ت    رك أح    د يتخل    ف ع    ن الرك    ب". ولألش    خا   وي  2030تعه    دت خط    ة ع    ام  

ز ع    ل الس    واء  أن قس    تفيدوا م    ن رسع    ة تحقي    ق اإلعاق    ة   بوص    فهم مس    تفيدين وف    اعلي 

التنمي        ة الش        املة والمس        تدامة  وأن قش        حنوا عملي        ة بن        اء المجتمع        ات الق        ادرة ع        ل 

ي  لك سياق الحد من مخاطر الكوارث 
ز
استيعاب الجميع والصمود بوجه العوائق  بما ف

ز  ي والتنمي         ة الح ز         ية. ويتع         ي 
ز وتعزي         إل العم         ل اإلنس         ا ز ع         ل الحكوم         ات وال         داعمي 

لألش     خا   وي اإلعاق     ة والمنظم     ات الممثل     ة له     م والم سس     ات األ اديمي     ة والقط     اع 

 الخا  أن يعملوا كفريق واحد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ياء بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية ومركإل الدورات  شارك ز قسم الفي 

ي تفعيل اليوم الع 
ز
بية ف المي لالعاق ة تح ت ش عار "التش خيص بكلية الي 

خط   وة اولي للع   الج". حي   ث انطلق   ت فعالي   ات الي   وم الع   المي لالعاق   ة 

ف عمي     دة الدراس     ات  11/3/1439ي     وم األربع     اء المواف     ق  ـه ع     لي رسر

الجامعي     ة د/ هال     ة الع     امودي  به     دف توعي     ة المو ف     ات والطالب     ات 

وأعض          اء هيئ          ة الت          درقس  ع          ن أس          اليب الكش          ف المبك          ر وط          رق 

ي    اء بكلي    ة العل    وم التطبيقي    ة ال ز ت ركني    ة قس    م الفي  ز تش    خيص وق    د تم    ي 

باقبال ملحوظ من الحضور حيث تعرضت الي علم اء تح دوا اإلعاق ة مث ل ادقس ون واينش تاين  وتج ارب ق ام 

ع ن طري ق قياس ات  يئات الحامض النووي بالتعامالت من حي ث الس لبية واجيجابي ة بها العلماء عن تأثر جز 

ونية عن  علماء من زوي اجحتياجات الخاصة وكيفية التعامل مع  يائية باإلضافة الي اطالق مسابقة الكي 
ز في 

 توزي    ع هدايا رمزية علي الحضور . و زوي اجحتياجات الخاصة 

 

ي قطعة من أرض الحرم
  6حملة جامعت 

ياء بالتعاون ز ي  تحت شعار "مكة عهد ومثابة" شارك قسم الفي 
ز
مع  كلية العلوم التطبيقية ف

ي قطعة من أرض الحرم
ي أقيمت بالتعاون مع عمادة شئون الطالب  6حملة جامعت 

والت 

وع تعظيم البلد الحرام )هاجر(  ي ومشر لألنشطة والتدريب الطال ر

ـه بهدف نشر  6/6/1439يوم الخميس 

ز  ومنسوبات الجامعة طالبات التوعية بي 

م وسلوك وتعظيم البلد الحرام وزرع قي

التعظيم داخل نفوسهم واعالء قيمة ان 

https://youtu.be/6biBCthL35o
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ف المكان )مكة المكرمة( الذي يحتضن  تعظيم البلد الحرام هو حياة وسلوك لوجودهم داخل الحرم ولشر

ي الحملة أولهما الحملة التطوعية لغرس بذور 
ز
ي ثالث محاور ف

ز
ياء ف ز الجامعة. وقد شاركت طالبات قسم الفي 

ي مختلف ارجا رسيعة 
ز
اء مإلدهرة"تحت شعار ء الجامعة اجنبات ف باإلضافة الي  "فلنجعل مكة خ ز

ي المعرض المصاحب وعرض مشاري    ع تخرج للطالبات مثل التخلص من النفايات باستخدام 
ز
المشاركة ف

الحاوية الذكية وفوائد استخدام المخيمات المصنوع من مواد خاصة لعإلل الحرارة واستخدام التقنيات 

ي تنظيم مرور ا
ز
لحجاج. اما المحور الثالث الذي شاركت فيه الطالبات عمل فيديو توعوي تحت الذكية ف

 شعار مكة عهد ومثابة. 

 

 حملة السعادة

السعادة هي طيف من اجلوان تتلون لك وفق تردد تجعل القلوب 

تطفو عل جناحي الرضا والبهجة  فلطالما حاولنا ترجمت السعادة 

ي ترجمتها بمعتز ومقدار بأجف الكلمات والمعادجت لكننا 
ز
فشلنا ف

ي يختلف باختالف  ء نستر ي
محدد. ولكن خرجنا عل أن السعادة شر

ي غاية دقيقة. وتحت هذا 
ز
الشخص وباختالف تفاصيل معقدة ف

ياء تحت مظلة المفهوم شاركت ز كلية العلوم   طالبات قسم الفي 

بوي التابع لعمادة شئون األنشطة  التطبيقية بالتعاون مع النادي الي 

ي حملة السعادة يوم األربعاء الموافق 
ز
ي ف ي ـه  18/7/1439والتدريب الطال ر

ز
ف

ي حياتنا  حملة توعوية لطالبات ومنسوبات الجامعة
ز
لربط مفهوم السعادة ف

بالمفاهيم العلمية عن طريق حملة جوالة داخل أنحاء الجامعة. وقد بدأت الحملة 

ي تمام الساعة التاسعة صباحا. وقد تضمنت الحملة 
ز
العديد من المعلومات ف

ي نحسها جميعا فمثال ان الشحنات العصبية 
العلمية المرتبطة بحالة السعادة الت 

الإلائدة ت ثر علي الحالة المإلاجية لإلنسان وكيف ان الصالة تري    ح النفس جن 

ي الشعور 
ز
السجود ي دي الي التخلص من الشحنات العصبية الإلائدة وهذا السبب ف

الطالبات أيضا الي اننا مثل الشوكات  باجرتياح.  وقد تعرضت

ددات بيننا فان هالة السعادة تكون متوافقة  الرنانة عند توافق الي 

ز األشخا . كما عرضت الطالبات صور لألشعة تحت الحمراء  بي 

ي تم التقاطها للحاجت المختلفة مثل السعادة واجكتئاب وما 
الت 

ون بأقىص شابه وكيف ان المعدجت الحيوية داخل الجسم تك

ي أقىص حاجت التوهج. وقد أوضحت 
ز
طاقة عند شغوره بالسعادة مما ينعكس علي حالة اجنسان ويجعله ف

ي أرجاء 
ز
ي أطار بسيط ومغلف بتوزيعات بسيطة وقهوة علي الطالبات والمنسوبات ف

ز
الطالبات هذا ف

 .الجامعة
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 الحملة التوعوية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية

ي صلب "رؤية المملكة تدخل ا
ز
ي السعودية ف

ز
"  ليس فقط من الجانب 2030لطاقة ف

ي سياق التحوجت الراهنة عل صعيد الطاقة 
ز
المختص بالموارد المالية  بل أيضا ف

ة  بدءا من رفع مستوى اجعتماد عل  اتيجية تطويرية كبي 
ي تتضمن اسي 

المحلية  الت 

ي 
ز
. وانطالقا من الحاجة الطاقة المتجددة إمدادات الغاز الطبيعي  إل اجستثمارات ف

الي رفع الوعي بالطاقة النووية وانها مصدر نظيف ج ينضب للطاقة المتجددة. وتسعي 

ي مزي    ج 
ز
المملكة ال تطوير برامج متقدمة تهدف إل إدخال الطاقة النووية السلمية ف

ي مجال 
ز
ي شامل جستخدام الطاقة النووية ف

توليد الكهرباء الطاقة  عير برنامج وطتز

وتحلية المياه ومجاجت طبية ومجاجت زراعية. وقد قامت طالبات مقرر النووية 

ة   ي الفي 
ز
ـه  لرفع  1439/ 3/ 17 – 15بعمل حملة  توعوية كمشاركة مجتمعية ف

مستو الوعي لدي منسوبات وطالبات الجامعة وتعريفهم باجستخدامات السلمية 

ي ستصبح وا
ي السنوات القليلة القادمة  وقد قامت للطاقة النووية والت 

ز
قع نعيشه ف

الطالبات بعمل استبيان لقياس الوعي باجستخدامات السلمية المختلفة للطاقة 

ة من اجنفوجرافيك  للتعريف بالطاقة  ز النووية.  وقام الطالبات باعداد مجموعة متمي 

للطاقة النووية النووية و ماهية المفاعل النووي واجستخدامات السلمية المختلفة 

ي مجال الإلراعة والصناعة والمجاجت الطبية المختلفة. وقد تم  عمل عرض 
ز
ف

ي الحملة باإلضافة الي قيام الطالبات بأداء مشحية عن 
ز
لجميع اعمال الطالبات ف

ز  طالبات  18/3/1439الطاقة النووية يوم األربعاء  ة للحملة بي  ز ـه  وقد جقت الحملة ردودا أفعال ممي 

 .وبات الجامعةومنس

 

 حملة التوعوية لمكافحة الجرب "وقاء سالمة بال داء"

ي   اء بعم   لتح   ت ش   عار "وق   اء س   المة ب   ال داء"  ز  حمل   ة توعوي   ة  ق   ام طالب   ات قس   م الفي 

 ـه 1/8/1439ي   وم  الثالث    اء  لمكافح    ة م   رض الج    ربلطالب   ات ومنس    وبات الجامع   ة 

أليف وتمثي    ل فري    ق باإلض    افة الي تق    ديم مش    حية بعن    وان "لحظ    ات حرج    ة" م    ن ت    

وت م  طالبات اجمن والسالمة بالقسم لعمل توعية عن اإلجراءات الواجب اتباعها للوقاية م ن م رض الج رب 

 عمل مطبوعات وفيلم توعوي عن الوقاية من الجرب 

 


