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دراسات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة - للعام البحثي 1440هـ٥

الحشود

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل متابعة حركة الحشود يف املنطقة املركزية يف مكة املكرمة من خالل أعامل الرصد والحرص واملتابعة وذلك من 

خالل:

• رصد معدالت التدفق عىل الطرق املؤدية إىل املسجد الحرام ومستويات الكثافات يف املسجد الحرام والساحات املحيطة به. 

• التأكد من تطبيق مهام الخطة التشغيلية للمنطقة املركزية وتطويرها.

رمضان متابعة حركة الحشود يف املنطقة املركزية 

تسعى هذه الدراسة اىل متابعة تشغيل منطقة وجرس الجمرات للتعرف عىل مستوى انسيابية الحركة وخصوصاً يف أوقات الذروة 

وامكانية الوصول إىل الشاخص والرحم ومستوى الربامج التوعوية والتوجيهية املقدمة والتعرف عىل مستوى النظافة يف املنطقة وأهم 

الظواهر السلبية ورصد نتائج االزدحام ومسبباته

الحج
متابعة تشغيل منطقة الجمرات ومحطات اركاب 

القطارات وحركة املشاة فيها

• التعرف عىل فهم وتصور الحجاج واملعتمرين )خاصة من الخارج( مباهية الحجر األسود.

• تحديد املفاهيم الخاطئة لدى الحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود.

• تحديد مسببات التزاحم عند الحجر األسود بشكل دقيق.

• إنتاج برنامج واقع افرتايض Virtual Reality يستهدف التعليم والتدريب للحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود.

• تغيري املفاهيم الخاطئة لدى الحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود من خالل التعليم والتدريب التفاعيل باستخدام 

برنامج الواقع االفرتايض املطور.

مدار العام
استخدام تقنية الواقع االفرتايض يف تخفيف الزحام 

عند الحجر األسود



دراسات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة - للعام البحثي 1440هـ٦

النقل

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• استنباط وقياس خصائص  حركة الحافالت بني محطة قطار الحرمني الرسيع وموقف جبل الكعبة.

• استنباط مؤرشات قياس أداء حركة الحافالت بني محطة قطار الحرمني الرسيع وموقف جبل الكعبة.

• أقرتاح حلول لتحسني الحركة 

رمضان
تقييم خدمات النقل العام بالحافالت بني محطة 

قطار الحرمني الرسيع بالرصيفة ومحطة جبل الكعبة

تهدف هذه الدراسة لعمل منذجة ومحاكاة، باستخدام الحاسب،  ملقرتح املعهد الخاص بنظام النقل الرتددي، حيث توفر عملية 

النمذجة واملحاكاة تقييم لفاعلية املقرتح، كام انها ميكن ان تساهم يف اقرتاح بدائل تتناسب وتتامىش مع املتغريات املحيطة ببيئة 

الدراسة، باإلضافة اىل إمكانية استنباط مؤرشات وقراءات لدعم القرار يف القيام بعض الخطط التطويرية حسب ما تقتضيه املصلحة 

العامة.

الحج منذجة ومحاكاة ملقرتح نظام النقل الرتددي باملشاعر

• استنباط وقياس خصائص الحركة عىل وسائط النقل املختلفة أثناء اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة

• استنباط مؤرشات قياس أداء حركة وسائط النقل املختلفة أثناء اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة، ودراسة خصائص املشاة ونسبتهم 

وأعدادهم وأسباب اختيار/استخدام الوسيلة من قبل الحاج

• أقرتاح حلول لتحسني الحركة عىل وسائط النقل

الحج
دراسة الحركة عىل وسائط النقل املختلفة أثناء 

اإلفاضة من عرفات إىل مزدلفة

• استنباط وقياس خصائص الحركة عىل وسائط النقل املختلفة أثناء النفرة من مزدلفة إىل منى

• استنباط مؤرشات قياس أداء حركة وسائط النقل املختلفة أثناء النفرة من مزدلفة إىل منى، ودراسة لخصائص املشاة ونسبتهم 

وأعدادهم وأسباب اختيار/استخدام الوسيلة من قبل الحاج

• أقرتاح حلول لتحسني الحركة عىل وسائط النقل

الحج
دراسة الحركة عىل وسائط النقل املختلفة أثناء 

النفرة من مزدلفة إىل منى

استنباط وقياس خصائص الحركة املرورية عىل الطرق الرئيسية بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وبني مكة املكرمة وجدة  مدار العام
النظام الذيك لرقمنة قياس خصائص الحركة املرورية 

عىل الطرق الرئيسية ملكة املكرمة )املرحلة األوىل(

دراسة الضجيج الصادر من مراوح التهوية داخل نفق املشاة مبحبس الجن وتصميم أنظمة ميكانيكية للتقليل من نسبة التلوث 

الضوضايئ الصادر منها.
مدار العام

التحكم االيرودنامييك بالضجيج الصادر من مراوح 

التهوية باالنفاق
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المنافذ

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

رفع كفاءة إنتقال ضيوف الرحمن وأمتعتهم من نقطة إنطالقهم من املدن املقدسة إىل لحظة وصولهم صالة املغادرة وجعل تجربة 

رحلة املغادرة رحلة أكرث سالسة ومتعه. 
مدار العام

استحداث نقاط إمتام إجراءات السفر داخل املدن 

املقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

دراسة  امكانية تحسني طريقة جدولة طائرات الحجاج القادمة من دول العامل عىل بوابات املطار املتاحة واملحدودة من خالل ايجاد 

خوارزمية فعالة تعمل عىل استخدام املوارد املتاحة  بأفضل طريقة ممكنة،  وبالتايل تقليل زمن انتظار الحجاج يف املطار اىل أقل ما 

ميكن.

الحج
تحسني طريقة جدولة طائرات الحجاج عىل البوابات 

املتاحة للمنافذ الجوية

• بناء مؤرشات عن أزمنة املراحل التي يقضيها الحاج باملطار.

• بناء مؤرشات عن أداء كل مرحلة من املراحل اإلجرائية.

• بناء مؤرشات عن الخدمات املقدمة باملطار.

• بناء مؤرش عن التطور الزمني للرحلة.

الحج مؤرشات جودة املنافذ الجوية للحجاج
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إثراء التجربة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• عمل قاعدة بيانات بأهم الجنسيات التي ترغب يف مامرسة األنشطة والربامج أثناء رحلة الحج

• تطوير مؤرشات لقياس اتجاهات الحجاج نحو زياراتهم لألماكن واملواقع التاريخية ومشاركتهم يف األنشطة والربامج مثل:

1. مؤرش االقبال عىل زيارة مواقع التاريخ اإلسالمي

2. مؤرش االقبال عىل زيارة املتاحف

3. مؤرش االقبال عىل التسوق

4. مؤرش االقبال عىل الرتفيه العائيل

الحج

إنتاج مؤرشات حول اتجاهات حجاج الخارج نحو 

املشاركة يف الربامج واألنشطة اإلثرائية خالل رحلة 

الحج 

وضع معايري تقييم مناسبة ميكن بواسطتها تقييم املواقع  االلكرتونية التى تخدم ضيوف الرحمن وتتبع ملؤسسات الدولة  والتي ميكن 

من خاللها إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف لهذه املواقع وبناء مؤرشات أداء.
مدار العام

تقييم خدمات املواقع االلكرتونية التابعة للجهات 

ذات العالقة بالحج والعمرة 

تقييم التطبيقات االسالمية عىل املتاجر االلكرتونية والتى تتضمن خدمات متنوعة للحجاج واملعتمرين والتنسيق مع الجهات التابعة 

لها بهدف تحسني كفاءة الخدمات املقدمة وتسهيل حصول املستخدمني من ضيوف الرحمن عىل معلومات قيمة، دقيقة، عىل درجة 

من الوثوقية،  وبشكل آين.

مدار العام
تقييم تطبيقات خدمة ضيوف الرحمن عىل االجهزة 

الذكية

• تفعيل دور التقنية يف املعرض املتنقل لوزارة العالم لتوعية ضيوف الرحمن .

• توظيف املحتوى الجاذب يف املعرض املتنقل للوزارة لتوعية ضيوف الرحمن.

• توظيف التقنية يف جناح الهيئة امللكية ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة لتوعية ضيوف الرحمن

مدار العام
دور املعارض املتنقلة بتقنية )الزبرا والهولوقرام( يف 

اثراء التجربة املعرفية للحاج واملعتمر والزائر
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األمن والسالمة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• دراسة وسائل السالمة الحالية يف األنفاق وآلية عملها .

• دراسة نظام الحريق الحايل وكفائتة يف التعامل مع الحرائق داخل االنفاق 

• تحديد الصعوبات واملعوقات لتنفيذ إجراءات السالمة باالنفاق أثناء األوقات الحرجة 

مدار العام تحليل املخاطر ووسائل السالمة يف األنفاق 

• تقييم مدى تأثر منشآت البنية التحتية لخطوط الكهرباء مبخاطر السيول يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة .

• تقييم وسائل الحامية الحالية ملنشآت البنية التحتية للكهرباء إن وجدت وإقرتاح وسائل الحامية املناسبة.
مدار العام

مخاطر السيول وتأثريها عىل بعض منشآت البنية 

التحتية للكهرباء مبكة املكرمة
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االقتصاد والخدمات

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

•  تقدير اإلنفاق الكيل ملعتمري وحجاج الخارج

• تحليل الخصائص الكمية والكيفية لإلنفاق الكيل ملعتمري وحجاج الخارج

• تقديم سلسلة زمنية مستمرة عرب السنوات املتتالية عن معدالت إنفاق كل من املعتمر والحاج القادم من الخارج خالل موسمي 

الحج والعمرة، واألوزان النسبية ألوجه اإلنفاق املناظرة

• تقدير متوسط االنفاق اليومي لضيف الرحمن خالل الرحلة

• تقدير متوسط االنفاق العام لضيف الرحمن خالل الرحلة

مدار العام تحليل إنفاق معتمري وحجاج الخارج

• تحديد البيانات واملعلومات التي تساهم يف متابعة ودراسة الفرص واالمكانيات املتاحة للتحسني واالستغالل األمثل ملرحلة إقامة 

وتنقالت الحجاج واملعتمرين يف مكة املكرمة والفرص التشغيلية واإلستثامرية لدراسة وتحليل أفضل الحلول بناءاً عىل منوذج مطور.

• توفري معلومات عن مجال الذكاء االصطناعي يف الحج والعمرة اىل املختصني والجهات والرشكات الناشئه يف التي ترغب يف دخول 

مجال الضيافة واإلعاشة وخدمات ضيوف الرحمن يف مكة املكرمة.

مدار العام

دراسة بيانات الحاج واملعتمر أثناء مرحلة اإلقامة يف 

مكة املكرمة وتحليلها باستخدام تعلم اآللة والذكاء 

االصطناعي
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المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

تهدف يف هذه الدراسة لتحويل املنصة التجريبية املتخصصة يف جمع البيانات باستخدام اإلستبيانات والتي تم تطويرها بإسم 

»الراصد« ملنصة متكاملة متعلقة بجمع البيانات مع األخذ بعني اإلعتبار تصميمها بحيث تتناسب مع املتطلبات امليدانية لألبحاث 

املتعلقة بالحج والعمرة. سيتم تطوير واجهات خاصة تسمح للباحثني بتصميم مناذج اإلستبيانات الخاصة بهم و ربط املنصة بقاعدة 

بيانات مركزية لألسئلة التي تم استخدامها سابقاً من قبل باحثني آخرين بحيث يسهل متابعة األسئلة عرب الدراسات املختلفة. ترتبط 

املنصة بتطبيق لألجهزة الذكية يسمح لجامعي البيانات مبزامنة البيانات املدخلة لحظياً و حفظ معلومات تساعد عىل تحليل البيانات 

املدخلة و اكتشاف أي تالعب يف عملية اإلدخال.

مدار

العام

تطوير آليات جمع بيانات الحج والعمرة – املرحلة 

األوىل: تطوير االستبانات اإللكرتونية

• تطوير بنك معلومات الحج والعمرة ليكون مرجعا علميا شامال ملختلف أنواع اإلحصائيات والحقائق.

• العمل عىل بناء سجل تاريخي متكامل بالدراسات والوثائق والصور واألفالم والخرائط واملخطوطات التاريخية للحج ومكة املكرمة 

واملدينة املنورة، التي تساعد وبشكل كبري يف التخطيط وتوفري اإلمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمني الرشيفني. 

• تأسيس اللبنة األساسية لألبحاث والدراسات ، وفتح أبواب البحث العلمي  للباحثني واملتخصصني واملهتمني بشؤون الحج والعمرة

مدار العام
برنامج تطوير منظومة معلوماتية متكاملة لدعم 

متخذي القرار يف مجال الحج والعمرة والزيارة

دراسة تصميم بحرية بياناتData Lack( ( لبيانات الحج والعمرة والزيارة و مايتعلق بهم وتحديد الطرق املناسبة لفتح قنوات إتصال 

لتغذية هذه الحاويات وحوكمة البيانات املحفوظة داخلها و متكني الوصول لها للباحثني و األنظمة الخارجية، هذا النوع من الحوايات 

يختلف جذرياً عن قواعد البيانات التقليدية من ناحية أهداف التصميم و طرق اإلستعامل وميكن استخدامه كمصدر تغذية و مصدر 

إستقبال لقواعد البيانات التقليدية.

مدار العام
)Data Lake( تصميم بحرية بيانات

لبيانات الحج والعمرة والزيارة وما يتعلق بها

• بناء مؤرشات عن العديد من خصائص املعتمرين والحجاج مثل: 

1. ثقافة املعتمرين والحجاج.        2. دخل املعتمر والحاج.

3. تكاليف رحلة العمرة والحج.     4. املعلومات عن العمرة والحج.

5. استخدام األجهزة الذكية.          6. مستوى الخدمات املقدمة للمعتمرين والحجاج.

• دراسة الفروق بني معتمري وحجاج الداخل والخارج

• معرفة الصعوبات التي تواجه املعتمرين والحجاج

رمضان الخصائص الدميوغرافية للمعتمرين 1440 هـ

الحج الخصائص الدميوغرافية للحجاج 1440 هـــ



دراسات معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة - للعام البحثي 1440هـ1٢

الـبـيـئـة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

دراسة الحالة البيئية )مثل درجة الحرارة، الرطوبة، مستشعرات الضوء، وما إىل ذلك(. لبعض االماكن بالحرم املكس الرشيف باستخدام 

أجهزة االستشعار املتصلة باستخدام تكنولوجيا إنرتنت األشياء، والتي توفر البيانات الرضورية املطلوبة للتحكم يف مستوى الراحة 

بالحرم تلقائيًا وتحسني استخدامية املوارد املتاحة، فمثالً ميكن ملرذاذ ماء أن ينطلق بناًء عىل أمر من حساس الرطوبة والحرارة يف 

محطة الرصد الجّوي. 

مدار العام 
استخدام تكنولوجيا انرتنت األشياء باملسجد الحرام: 

دراسة حالة ملتابعة البيانات البيئية 

متابعة وتقييم وتطوير مرشوع مخيم الحج األخرض بعد ان تم تعميمه من قبل وزارة الحج والعمرة 

عىل مخيامت حجاج الداخل ويهدف املرشوع إىل: 

• الحد من التأثريات السلبية لألنشطة املختلفة عىل بيئة املشاعر املقدسة.

• تطوير إدارة النفايات الصلبة مبشعر منى.

• الحفاظ عىل صحة وسالمة الحاج ومقدم الخدمة.

الحج
متابعة وتقييم تطبيق مرشوع مخيم الحج األخرض 

خالل موسم حج  1440هـ

• تقييم أعامل التوزيع الخريي يف مشعر عرفات لحفظ املوارد وتقليل الهدر.

• متابعة مؤرشات التوزيع الخريي من خالل رصد معدل هدر  قوارير املياه املعبأة مبشعر 

• رصد التحديات املستجدة التي تواجه إدارة النفايات الصلبة مبشعر منى ووضع التوصيات الالزمة

الحج
تطوير منظومة ادارة النفايات الصلبة باملشاعر 

املقدسة

تقييم أداء مقاويل تشغيل مجازر مرشوع اململكة لالفادة من الهدي واألضاحي ومعرفة التزامهم بالرشوط حسب العقود املربمة معهم 

بعد البدء يف تطبيق سعر التشغيل الفعيل ملجازر املرشوع , كام سيتم رصد املالحظات والنقاط الحرجة التي يجب تصحيحها لرفع 

كفاءة التشغيل

الحج

تقييم أداء مقاويل تشغيل مجازر مرشوع اململكة 

العربية السعودية لإلفادة من الهدي واألضاحي 

خالل موسم حج 1440هـ

دراسة جودة مياه الرشب يف مساكن الحجاج واملعتمرين مع الرتكيز عىل املساكن منخفضة التكلفة خالل أوقات الذروة ودراسة 

التأثريات الصحية املحتملة لهذه املياه
مدار العام

تقييم مياه الرشب بفنادق ومساكن املعتمرين 

والحجاج خالل موسمي رمضان والحج

رصد التأثريات البيئية من املياه املعالجة من محطة معالجة الرصف الصحي بعرنة عىل البيئة املحيطة وأثرها عىل ري املزروعات 

ومتابعة جودة املياه الجوفية 
مدار العام

األثر البيئي للمياه املعالجة من محطة معالجة 

الرصف الصحي بعرنة عىل البيئة املحيطة
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الـبـيـئـة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• الحاجة لتقييم أعامل التوزيع الخريي يف مشعر عرفات

• مواكبة التطورات باملنظومة والتي تؤثر سلباً عىل  إدارة النفايات الصلبة مبشعر عرفات
الحج

مؤرشات التوزيع الخريي )معدل هدر  قوارير املياه 

املعبأة( مبشعر عرفات خالل موسم حج  1440هـ

تكوين سجل علمي وتاريخي للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكرتيولوجية ملياه برئ زمزم، ليكون مرجعاً علمياً أساسياً وثابتاً ووفرياً 

يف معلوماته ميكن الرجوع إليه.
مدار العام السجل العلمي والتاريخي ملاء زمزم

• قياس جودة املياه الجوفية باملسجد النبوي

• دراسة كيفية االستفادة املثىل من املياه الجوفية املسحوبة حول املسجد النبوي

• تحديد أهم اإلجراءات املتبعة للحفاظ عىل املستوى الدينامييك للمياه للمحافظة عىل جدران الحرم واملنشآت تحت الساحات 

الخارجية

مدار العام

تقييم املياه الجوفية أسفل منطقة املسجد 

النبوي والناتجة من آبار السحب ألغراض الحامية 

واالستفادة املستدامة

• متابعة التغري يف اإلشعاع الشميس مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة

• معرفة تأثري التغري املناخي )وبصفة خاصة اإلشعاع الشميس( عىل ضيوف الرحمن مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة

• تحليل قياسات األشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء والتنبؤ مبسارها واتجاهها البيئي عىل املدى البعيد.

• استكامل السجل العلمي وقاعدة بيانات األشعة الشمسية الساقطة عىل مكة املكرمة واملشاعر املقدسة

مدار العام
مؤرشات اإلشعاع الشميس مبكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة

• متابعة جودة الهواء مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة.

• تقييم األثر البيئي لألعامل اإلنشائية الخاصة بتوسعة الحرمني الرشيفني.

• متابعة املؤرشات البيئية الخاصة بنوعية الهواء باملنطقة املركزية مبكة املكرمة.

• استكامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بنوعية الهواء مبكة املكرمة.

مدار العام
مؤرشات نوعية الهواء مبكة املكرمة واملشاعر 

املقدسة

• متابعة الظروف املناخية مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة .

• متابعة التغري املناخي العام وتأثريه عىل املناخ الدقيق للمنطقة

• تحديث قاعدة البيانات الخاصة مبناخ مكة املكرمة واملشاعر املقدسة

مدار العام مؤرشات الطقس مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة
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الصحة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• وضع املؤرشات الصحية ألثر جودة الهواء عىل الصحة العامة.

• الحد من الحاالت الصحية املتعلقة مبلوثات الهواء) كيميائيا وميكروبيا(
مدار العام

أثر التغريات البيئية والخدمات عىل الصحة العامة يف 

الحرمني الرشيفني )دراسة الحاالت الصحية املتعلقة 

بأمراض الجهاز التنفيس( 

• تطوير املعايري واملؤرشات لجودة الخدمات الصحية املقدمة لضيوف الرحمن.

• الكشف عن أبرز معوقات االداء يف الخدمات واملرافق الصحية.

• عمل قاعدة بيانات للمعايري وللمؤرشات الصحية.

مدار العام
بناء معايري ومؤرشات جودة الخدمات الصحية أثناء 

املواسم 

• دراسة املامرسات الصحية لتداول املواد الغذائية والتي تؤدي إىل تلوث املنتجات الغذائية املقدمة لضيوف الرحمن  

• تحديد وتحليل املخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه املنشآت الغذائية  . 

• دراسة آلية تحسني الخدمات الغذائية وتطويرها من خالل قياس جودة الخدمات ورضا املستفيدين.

مدار العام
تقييم سالمة وجودة األغذية املقدمة باملنشآت 

الغذائية مبكة املكرمة 

• تقييم مدى انتشار التلوث امليكرويب يف أسطح دورات املياه باملسجد الحرام .

• تقييم تجربة االستفادة من تقنية النانو يف التطهري الذايت ألسطح أسطح دورات املياه باملسجد الحرام .
مدار العام

تقييم استخدام تقنية النانو يف مكافحة التلوث 

امليكرويب بأسطح املرافق يف املسجد الحرام
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خدمة المجتمع والتطوع

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• دراسة الوضع الراهن ملجاالت التطوع يف موسم الحج ومدى توظيف مجاالت التطوع يف تحسني الخدمات املقدمة للحجاج

• الحاجة لبناء منظومة أسس ومعايري لتطوير خدمات التطوع يف الحج
الحج واقع التطوع ومجاالته لخدمة الحجاج

رصد املامرسات والظواهر السلبية التي ميارسها الحجاج واملعتمرون داخل الحرم امليك والتي تقدح أو تنايف تعظيم حرمته وتؤثر عىل 

أداء الخدمات واملناسك
طوال العام

رصد الظواهر السلبية باملسجد الحرام خالل موسم 

الحج والعمرة 1440هـ

رصد املامرسات والظواهر السلبية التي ميارسها الحجاج واملعتمرون داخل املسجد النبوي والتي تقدح أو تنايف تعظيم حرمته وتؤثر 

عىل أداء الخدمات واملناسك
طوال العام

رصد الظواهر السلبية باملسجد النبوي الرشيف 

خالل موسم الحج والعمرة 1440هـ
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الخدمات العامة

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

النظر يف امكانية توفري دورات مياه يف املسجد الحرام لتخفيف التدفقات إىل دورات املياه يف الساحات ومشاكل الدخول والخروج من 

وإىل املسجد الحرام يف أوقات الذروة.
مدار العام دراسة امكانية توفري دورات مياه يف املسجد الحرام 

وضع املعايري الشاملة الخاصة  بذوي االحتياجات الخاصة يف الحرم تساعد عند تطوير الوضع الراهن ويف عمليات  التطوير املستقبلية 

يف الحرم.
مدار العام

معايري ومؤرشات جودة الخدمات املقدمة يف املسجد 

الحرام لذوي االحتياجات الخاصة
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أبحاث ودراسات الحرمين الشريفين

مدار العام 1440هـ
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أبحاث ودراسات الحرمين الشريفين - مدار العام 1440هـ

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

• التعرف عىل فهم وتصور الحجاج واملعتمرين )خاصة من الخارج( مباهية الحجر األسود.

• تحديد املفاهيم الخاطئة لدى الحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود.

• تحديد مسببات التزاحم عند الحجر األسود بشكل دقيق.

• إنتاج برنامج واقع افرتايض Virtual Reality يستهدف التعليم والتدريب للحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود.

• تغيري املفاهيم الخاطئة لدى الحجاج واملعتمرين مبا يخص الوصول للحجر األسود من خالل التعليم والتدريب التفاعيل 

باستخدام برنامج الواقع االفرتايض املطور.

الحشود - تحسني تجربة 

الضيف

– توعية – ارشاد – تقنيات 

متقدمة – الواقع االفرتايض - 

املسجد الحرام

استخدام تقنية الواقع االفرتايض يف تخفيف 

الزحام عند الحجر األسود

• وضع املؤرشات الصحية ألثر جودة الهواء عىل الصحة العامة.

• الحد من الحاالت الصحية املتعلقة مبلوثات الهواء) كيميائيا وميكروبيا(

بيئي - صحي - الحرمني 

الرشيفني

أثر التغريات البيئية والخدمات عىل الصحة 

العامة يف الحرمني الرشيفني )دراسة الحاالت 

الصحية املتعلقة بأمراض الجهاز التنفيس( 

• تقييم مدى انتشار التلوث امليكرويب يف أسطح دورات املياه باملسجد الحرام .

• تقييم تجربة االستفادة من تقنية النانو يف التطهري الذايت ألسطح أسطح دورات املياه باملسجد الحرام .

بيئي - صحي – املسجد 

الحرام

تقييم استخدام تقنية النانو يف مكافحة التلوث 

امليكرويب بأسطح املرافق يف املسجد الحرام

النظر يف امكانية توفري دورات مياه يف املسجد الحرام لتخفيف التدفقات إىل دورات املياه يف الساحات ومشاكل الدخول والخروج 

من وإىل املسجد الحرام يف أوقات الذروة.

خدمات ومرافق – دورات 

مياه – املسجد الحرام

دراسة امكانية توفري دورات مياه

يف املسجد الحرام 

وضع املعايري الشاملة الخاصة  بذوي االحتياجات الخاصة يف الحرم تساعد عند تطوير الوضع الراهن ويف عمليات  التطوير 

املستقبلية يف الحرم.

الجودة – تجربة الضيف - 

مؤرشات - تقييم خدمات 

- ذوي االحتياجات الخاصة 

– املسجد الحرام 

معايري ومؤرشات جودة الخدمات املقدمة يف 

املسجد الحرام لذوي االحتياجات الخاصة
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أبحاث ودراسات الحرمين الشريفين - مدار العام 1440هـ

هدف الدراسة  الموسم عنوان الدراسة

رصد املامرسات والظواهر السلبية التي ميارسها الحجاج واملعتمرون داخل الحرم امليك والتي تقدح أو تنايف تعظيم حرمته وتؤثر 

عىل أداء الخدمات واملناسك
سلويك – املسجد الحرام – 

املسجد النبوي

رصد الظواهر السلبية باملسجد الحرام خالل 

موسم الحج والعمرة 1440هـ

رصد املامرسات والظواهر السلبية التي ميارسها الحجاج واملعتمرون داخل املسجد النبوي والتي تقدح أو تنايف تعظيم حرمته 

وتؤثر عىل أداء الخدمات واملناسك

رصد الظواهر السلبية باملسجد النبوي 

الرشيف خالل موسم الحج والعمرة 1440هـ

تكوين سجل علمي وتاريخي للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبكرتيولوجية ملياه برئ زمزم، ليكون مرجعاً علمياً أساسياً وثابتاً 

ووفرياً يف معلوماته ميكن الرجوع إليه.
بيئي – مياه - مكة السجل العلمي والتاريخي ملاء زمزم

• قياس جودة املياه الجوفية باملسجد النبوي

• دراسة كيفية االستفادة املثىل من املياه الجوفية املسحوبة حول املسجد النبوي

• تحديد أهم اإلجراءات املتبعة للحفاظ عىل املستوى الدينامييك للمياه للمحافظة عىل جدران الحرم واملنشآت تحت الساحات 

الخارجية

بيئي – مياه - املدينة

تقييم املياه الجوفية أسفل منطقة املسجد 

النبوي والناتجة من آبار السحب ألغراض 

الحامية واالستفادة املستدامة

دراسة الحالة البيئية )مثل درجة الحرارة، الرطوبة، مستشعرات الضوء، وما إىل ذلك(. لبعض االماكن بالحرم املكس الرشيف 

باستخدام أجهزة االستشعار املتصلة باستخدام تكنولوجيا إنرتنت األشياء، والتي توفر البيانات الرضورية املطلوبة للتحكم يف 

مستوى الراحة بالحرم تلقائيًا وتحسني استخدامية املوارد املتاحة، فمثالً ميكن ملرذاذ ماء أن ينطلق بناًء عىل أمر من حساس 

الرطوبة والحرارة يف محطة الرصد الجّوي. 

بيئة – تقنية
استخدام تكنولوجيا انرتنت األشياء باملسجد 

الحرام: دراسة حالة ملتابعة البيانات البيئية 
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