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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

جاءت حملة وقاء ) سالمة بال وباء ( استجابًة لتوجيهات معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور عبداهلل 

الجرب  با فيل والتي شملت ضرورة وضع خطة عمل عاجلة لتطبيق إجراءات السالمة والوقاية من داء  بن عمر 

السالمة  تحقيق  أجل  من  وذلك  المكرمة،  مكة  مدينة  واحياء  العام  التعليم  مدراس  من  بعض  في  المنتشر 

الصحية للطالب والطالبات وكافة منسوبي الجامعة. 

وقاء  حملة  إطالق  تم  االستشارية  والدراسات  البحوث  معهد  في  المنشودة  االجتماعية  للمسؤولية  وتحقيقًا 

التوعوية  الخدمات  وتقديم  الميداني  والفحص  الزيارات  واجراء  المنتشر  الداء  هذ  حول  والتثقيف  الوعي  لنشر 

التطوعية داخل الجامعة وخارجها.  

مقرات  مختلف  في  والطالب  التدريس  هيئة  واعضاء  والوكالء  العمداء  من  عمل  فريق  الحملة  في  شارك  وقد 

و  واألزمات  المخاطر  وإدارة  للسالمة  سيف  مركز  في  ممثاًل  المعهد  من  بإشراف  التنظيم  جاء  كما   ، الجامعة 

وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر بالتعاون مع الكليات الطبية بجامعة أم القرى. 



نبذة عن الحملة:
ُدشنت حملة وقاء في مكتب معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور عبداهلل بن عمر بافيل وذلك يوم 
األحد الموافق 22-7-1439هـ / 8 ابريل 2018م. بحضور عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية د. علي بن 
ايمن بن  المستمر  د.  الطبي  التدريب والتعليم  التمريض والمشرف على وحدة  ، وعميد كلية  الشاعري  محمد 
خالد جوهرجي ولفيف من وكالء المعهد و وكالء الكليات الطبية واعضاء هيئة التدريس. حيث اطلع معاليه 

على هوية الحملة وبرنامجها واهدافها وفعالياتها. 

أهداف الحملة: 
هدفت حملة وقاء لمجموعة من االهداف وهي على النحو التالي :

1. التوعية الصحية الكاملة بداء الجرب للكبار والصغار داخل الجامعة وخارجها.
2. نشر االرشادات العالجية والوقائية للحفاظ على السالمة الجسدية والنفسية ألفراد المجتمع المكي.

3. تحقيق مبدأ المسؤولية االجتماعية لجامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات االستشارية وذلك 
من خالل تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية التطوعية لألفراد والمجتمع. 

الحدود الزمانية: 
لتحقيق االستفادة الكاملة من فعاليات الحملة؛ تم تحديد )12( يومًا متتالية في اسبوعين دراسية متصلة من 
الفصل الدراسي الثاني وذلك ابتداء من 22-7-1439 إلى 3-8-1439ه والموافق 8-19 ابريل 2018، حيث توزعت 

خاللها فعاليات الحملة بمدينة مكة المكرمة وذلك داخل الجامعة وخارجها. 
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الحدود المكانية: 
داخل جامعة أم القرى :

1. مقر العابدية ) طالب / طالبات (
2. مقر العزيزية ) طالب / طالبات(

3. مقر الزاهر ) طالبات ( 
4. مقر الششة ) طالبات ( 

5. مقر شارع منصور ) طالبات ( 
6. مقر ريع داخر ) طالبات ( 

خارج جامعة أم القرى :
1. مستشفى الوالدة واالطفال بمكة المكرمة. 

2. سوق الضيافة بمكة المكرمة. 
3. جمعية أم القرى الخيرية النسائية بمراكزها:

• روضة حديقة الطفل.   
• مركز الخدمة المجتمعية ) االسر المحتاجة / المسنين( .  

• مركز دار الزهور لأليتام.   
• مركز األمل المنشود لذوي االحتياجات الخاصة.  



فريق العمل: 
 

توزع فريق العمل وفقًا للجهة التي ينتمي لها أعضاء الفريق كما يلي: 

أواًل: معهد البحوث والدراسات االستشارية: 
•  د. يوسف العتيبي.  •  د. علي الشاعري.  

•  د. اميرة خصيفان.  •  د. سهل وهيب.  •  د. رائد شالواله.  

ثانيًا: وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر :
• د. ايمن جوهرجي. 

ثالثًا: كلية التمريض :
• د. محمد الشميمري. • د. فاطمة السلمي.  

• مجموعة من عضوات وطالبات وطالب الكلية. 

رابعًا: كلية العلوم الطبية التطبيقية: 
• د. ماهر االندجاني.  • د. محمد الكربي.  

• د. رأفت عبد المنعم.  • أ. هبة أبو سليمان.  
• مجموعة من عضوات وطالبات وطالب الكلية.

خامسًا: عمادة السنة التحضيرية: 
• د. عزة بنون.  • د. سعد الغامدي.  

• مجموعة من طالبات العمادة - المسار الطبي.
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سادسًا: المشاركون في الندوات التوعوية: 
•  د. محمد قاروت - كلية الطب. 

• د. رضا جويدة -كلية الطب. 
• د. عبد اهلل عثمان -كلية الطب.

• د. هشام ملك -كلية العلوم التطبيقية. 

سادسًا: المشاركون في الفعاليات من عمادة البحث العلمي : 
• د. سمية بنت عزت شرف. 

• مجموعة من طالبات فريق غرس التطوعي. 

ثامنًا: المشاركات في فعاليات الحملة المختلفة:
• د. جولنار سندي - المركز الطبي. 

• د. أميرة بنتن - المركز الطبي. 
• د. بسمة الرحيلي - كلية العلوم االجتماعية. 

• د. منى عبد الفتاح محمود - مدينة الملك عبد اهلل الطبية. 

تاسعًا: المشاركون في العالقات العامة واالعالم: 
• أ. يوسف حافظ. • أ. خالد مرسي. 

• أ. محمد المقاطي. • أ. محمد دوش. 
• أ. علي الحتيرشي.  • أ. صالح باهبري. 



المنظمون:

• فريق معهد البحوث والدراسات االستشارية.
• مركز سيف للسالمة وادارة المخاطر واألزمات.

• وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر. 
• الكليات الطبية )كلية العلوم الطبية التطبيقية - كلية التمريض(.

• عمادة السنة التحضيرية. 

الفئة المستهدفة: 
استهدفت فعاليات حملة وقاء المجتمع المكي ممثاًل فيما يلي : 

1. منسوبي جامعة أم القرى )طالب وطالبات ، أعضاء وعضوات هيئة التدريس، موظفين وموظفات(. 
2. األطفال. 

3. طالب المدارس. 
4. الرجال. 
5. النساء. 

6. كبار السن. 
7. األسر ذو الدخل المحدود. 

8. الممارسين الصحيين. 
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فعاليات الحملة:  

أنواع الفعاليات : 

سعيًا من فريق العمل لتحقيق أهداف الحملة ؛ تم تنويع الفعاليات المقدمة للفئة المستهدفة على النحو التالي: 

1-المنشورات العلمية :
والعالج  العدوى  انتقال  وطريقة  واالعراض  التشخيص  بشرح  ُتعنى  تثقيفية  منشورات  الحملة  عمل  فريق  أعد 
واالرشادات الوقائية لتحقيق السالمة الصحية من داء الجرب لدى االفراد والمجتمع. وقد ُقدمت هذه المنشورات 

باللغة العربية ثم تم ترجمتها الى أربع لغات مختلفة وهي االنجليزي والفرنسي والفلبيني واالردو. 



2- االفالم الوثائقية :

تم تصميم فيلمين وثائقية لنشر الوعي بداء الجرب وهي على النحو التالي :

أواًل : فيلم حريص والطبيبة فاتن :
نبذه عن الفيلم:

فاتن.  الطبيبة  من  الجرب  مرض  عن  يستفسر  الذي  حريص  الطفل  قصة  يحكي  لألطفال  توعوي  فيلم  هو 
ويدور أحداث الفيلم عن تشخيص المرض و اعراضه وكيفية الوقاية منه. وقد جاء نص السيناريو بلغة بسيطة 
و مفهومة لألطفال ، وقد لقي إقبال كبير ومشاهدة عالية في المدارس والمستشفيات واالسواق والمرافق 

االجتماعية. 
نص سيناريو الفيلم: 

حريص تلميذ مجتهد ونشيط ، في يوم من االيام الحظ في تويتر تغريدات كثيرة حول انتشار مرض الجرب بين 
تالميذ مدارس مكة ، وقرر يروح للطبيبة فاتن حتى يسأل عن طبيعة المرض وطريقة الوقاية منه. 

ولما دخل العيادة سأل الطبيبة عن اعراض المرض، فقالت له : انه يظهر في شكل حكه واحمرار شديد على 
الجلد في اماكن مختلفة مثل اليد والساقين والبطن. وتزيد الحكة في الليل وقت النوم. 

وقالت له أنه سبب االصابة بهذا المرض سوس الجرب الذي يكون على جلد المصاب ، وينتقل بالمالمسة مع 
األفراد المصابين ، أو استخدام أغراضهم ومالبسهم ، أو التواجد في االماكن المزدحمة. 

انه  فاتن  الطبيبة  فأخبرته   ، يطور  ممكن  أو  عالج  ماله  وانه  خطير،  المرض  يكون  ان  من  خائف  حريص  كان 
بالمراهم المخصصة له ويحتاج نظافة كامله للجسم. وحتى نضمن سالمتنا من هذا  مرض بسيط يعالج 
المرض. الزم نهتم بنظافة اجسادنا و اغراضنا الشخصية ، ونغسل ونعقم اغطية السرير و المالبس اليومية. 
ونبعد عن اماكن التجمعات واالفراد المصابين بالمرض. شكر حريص الطبيبة فاتن على المعلومات القيمة ، 
و وعدها ان يساعدها في نشرها بين اصدقاءه و معارفه في المدرسة ، واختارته أنه يكون *السفير الصفير* 

لحملة وقاء التي تنظمها جامعة ام القرى للتوعية بهذا الداء. 
حفظنا اهلل واياكم اجمعين .. وقاء .. سالمة بال داء 

.. معهد البحوث والدراسات االستشارية .. جامعة أم القرى. 
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https://youtu.be/JSOlyLmpH9Y

فيلم حريص 

والطبيبة فاتن



ثانيًا : فيلم التوعية بداء الجرب للكبار :

نبذة عن الفيلم: 
قدم هذا الفيلم التعريفي وصف مختصر عن مظاهر داء الجرب وتشخيصه وطرق عالجه والوقاية منهم.

نص سيناريو الفيلم:
الطبية(  الكليات  مع  )وبالشراكة  االستشارية  والدراسات  البحوث  معهد  في  ممثلة  القرى  أم  جامعة  ترعى 
حمله وقاء للتوعية والتثقيف حول االصابة بمرض الجرب، والذي انتشر مؤخراً في مدينة مكة المكرمة، حيث 

بلغت عدد الحاالت ما يزيد عن )1000( حالة في احياء مكة المختلفة. 
حمراء  حبيبات  تظهر  كما  الليل،  اوقات  في  خاصة  شدتها  تزداد  حكة  ظهور  في  الجرب  اعراض  وتتشكل 
صغيرة أو حويصالت في أماكن مميزة، وقد تكون بين األصابع، وعلى الرسغ والمرفقين، واإلبطين، والفخذين، 

واألجزاء السفلية للساقين والبطن. 
تضع  حيث  الجرب،  سوس  عليها  يطلق  صغيرة  طفيليات  بواسطة  العدوى  انتقال  خالل  من  الفرد  ويصاب 
الجلد  الى سطح  تنتقل  أيام  اربع  الى  الجلد، وبعد ثالث  الطبقات السطحية من  الجلد ويتعدى  بيضها على 

حيث تتحول الى حشرات بالغة وتبدأ ظهور االعراض بوضوح. 
ويستطيع االطباء تشخيص حاالت الجرب من خالل معاينة مكان االصابة واالعراض المصاحبة له من حكة 
 ،  ٪5 تركيزها  يبلغ  موضعية  دهانات  شكل  في  البيرمثرين  عقار  استخدام  خالل  من  الجرب  ويعالج  واحمرار. 

وللوقاية يمكن استخدام الدهانات بنسبة 1٪ باإلضافة إلى الصابون والمعقمات الموضعية. 
وينصح االطباء باالبتعاد عن مالمسة األفراد المصابين ، وعدم استخدام اغراضهم الشخصية ، وتعقيم البيئة 

الخارجية ، باإلضافة إلى تعقيم المالبس واليدين ، وغسل الجسم جيداً قبل استخدام العالج. 
وانطالقًا من مسؤوليتنا المجتمعية نحو افراد وقطاعات المجتمع المكي؛ ورغبًة منا في المساهمة بالتوعية 
والتثقيف والوقاية الممثلة في الحد من انتشار هذا المرض ؛ تضافرت جهود ابناء جامعة ام القرى المخلصين 
في وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر، ومركز سيف للسالمة وادارة المخاطر واالزمات بالشراكة مع 
الكليات الطبية بالجامعة ، لتقديم فعاليات حملة وقاء التثقيفية بما يحفظ لهذا المجتمع السالمة الصحية 

والوقائية من األوبئة واألمراض المزمنة باذن اهلل. 
*وقاء .. سالمة بال داء * - معهد البحوث والدراسات االستشارية
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https://youtu.be/LxWTj66ajUU

فيلم التوعية 

بداء الجرب



3- الندوات التوعوية : 

قدمت الحملة مجموعة من الندوات التوعوية باستضافة كفاءات من اطباء متخصصين واعضاء هيئة تدريس 
الجامعة  داخل  مختلفة  مقرات  ثالثة  في  الجرب  بداء  للتوعية  وذلك  القرى  أم  بجامعة  الطبية  الكليات  من 

وخارجها، وقد شملت الندوات العناصر التالية: 
• تأريخ الجرب.

• تشخيص الجرب.
• اعراض الجرب.

• طرق العدوى واالنتقال.
• طرق عالج الجرب.

• المفاهيم الخاطئة في العالج.
• ارشادات الوقاية والسالمة من الجرب.
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4- األركان التثقيفية :

اشتملت األركان التثقيفية علي مجموعة من األنشطة وهي على النحو التالي: 
•  ركن األطفال. 

•  ركن الدعم االسري.
•  ركن التعريف والتوعية الطبية.

•  ركن الفحص والتشخيص.

•  ركن المعتقدات الخاطئة.
. Proper hand washing ركن تجربة غسل اليدين  •

•  ركن التوعية باللعب.



5- الخارطة الجغرافية لتوزيع داء الجرب:
متكاملة  جغرافية  خريطة  اعداد  في  واالستشارات  للتدريب  الجغرافية  المعلومات  نظم  وحدة  ساهمت 
بهدف الكشف عن المناطق الجغرافية التي ينتشر فبيها داء الجرب ، حيث تم تصميمها بيانيًا حسب الحاالت 

التي تم رصدها في احياء مدينة مكة المكرمة وفقًا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة. 
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احصائيات الحملة:

المشارك 214 الفريق  عدد 
الحملة في 

13
6

3

اعضاء هيئة التدريس

عضوات هيئة التدريس

الطبيبات المشاركات

42

168

عدد الطالب

عدد الطالبات



اجمالي عدد المقرات لألركان 
التثقيفية داخل الجامعة

اجمالي عدد المقرات لألركان 
التثقيفية خارج الجامعة

83
عدد الندوات التثقيفية 

في الحملة

3

اجمالي عدد المنشورات

10,000

5000

1000

2000 500

العربية

االنجليزية

الفرنسية

االردو الفلبينية

اجمالي عدد المنشورات باللغات

عدد اللغات التي ُقدمت
5بها المنشورات العلمية
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1300
2000 عدد االطفال وأسرهم 

والمستفيدين من ركن ا�طفال

عدد المستفيدين من 
االركان الطبية

3300

اجمالي 
المستفيدين من
ا�ركان التثقيفية

عدد المستفيدين من 
الندوات التوعوية

250

اجمالي عدد المستفيدين من
18500المنشورات التعريفية باللغات الخمس 



اجمالي عدد المستفيدين من 
كافة فعاليات الحملة

23780

410

1310

عدد المشاهدين للفيلم 
التعريفي من فئة الكبار

عدد المشاهدين للفيلم 
التعريفي ( حريص ) 1730

اجمالي عدد 
المشاهدين
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الخاتمة: 

تقييم الحملة
من منطلق الشفافية في عرض انطباعات المستفيدين من الحملة؛ قام فريق العمل بإعداد استبيان لقياس 

الرضا عن فعاليات الحملة من وجهة نظر الفئة المستهدفة وأظهرت النتائج ما يلي: 

نساء

رجال
80.56%

19.44%

على  ا�جابة  نســـبة 
حيث  من  االستبيان 

جنس المستفيد



جيدة جد�

جيدة

ممتازة
83.68%

10.18%

5.41%

على  الرضا  نســـبة 
محتوى الفعاليات

جيدة جد�

جيدة

ممتازة
83.78%

8.11%

5.41%

نسبة الرضا عن 
مـــكان إقامـــة 

الفعاليات

جيدة جد� جيدة

ممتازة
91.89%

5.41%
2.70%

نسبة الرضا عن 
فريق العمل

جيدة جد�

ممتازة
89.19%

10.81%

نسبة الرضا عن 
المادة العلمية



35

جيدة جد�

ممتازة
94.44%

5.56%

نسبة االستفادة 
من الفعاليات

ال

نعم
94.44%

5.56%

نســـبة الرغبة في 
تكـــرار مثـــل هذه 

الفعاليات

من خالل االستبيان االلكتروني الذي وضع لقياس رضا الفئة المستهدفة ؛ أظهرت النتائج نجاح كافة فعاليات 
الحملة وفقًا لمؤشرات الرضا المرصودة. 



التوصيات:
والفئة  العمل  فريق  انطباعات  الى  باإلضافة  الرضا  مستوى  قياس  ونسب  اإلحصائية  المؤشرات  خالل  من 

المستهدفة ؛ قد نستخلص مجموعة من التوصيات يعد أهمها ما يلي: 

1. تفعيل المزيد من الفعاليات والبرامج ذات الصلة بالسالمة الصحية للفرد والمجتمع وخاصة في مواسم 
الحج والعمرة. 

2. اشراك المختصين الصحيين لتوعية المجتمع باألمراض الوبائية وأليه الوقاية والعالج منها. 
التدريب والتعليم الطبي المستمر والتي تلبي حاجات  التدريبية المتصلة بوحدة  البرامج  3. إقامة المزيد من 

الفرد الصحية الجسدية والنفسية والمعرفية والمهارية. 
4. إقامة المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية المتصلة بمركز سيف للسالمة وإدارة المخاطر واألزمات والتي 

ُتعنى بتوفير المزيد من مواصفات السالمة في البيئة المهنية والتعليمية. 
5. اشراك المرافق االجتماعية والقطاعات الخيرية اثناء تقديم الخدمات التوعوية مما ينمي روح المسؤولية 

االجتماعية ويعزز دور المعهد والجامعة في خدمة المجتمع والوطن. 
الكليات والعمادات والمعاهد  المتخصصة في  الكفاءات االكاديمية  المتخصصة من  العمل  6. اشراك فرق 
ذات الصلة وذلك ضمن أنشطة المعهد المختلفة والتي من شأنها تتويج خبراتهم للميدان العملي وتمكين 

االستفادة المنهجية منها بطريقة إبداعية مميزة.
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الملف اإلعالمي: 
القرى  أم  بجامعة  واالعالم  العامة  العالقات  إدارة  من  متكامل  فريق  للحملة  اإلعالمي  الملف  على  أشرف 

بالتعاون مع فريق العالقات العامة واالعالم والتصميم بمعهد البحوث والدراسات االستشارية. 

وشملت أبرز انجازاتهم ما يلي: 
•  اعداد هوية إعالمية متكاملة للحملة وفعالياتها ومطبوعاتها. 

•  نشر اإلعالنات الخاصة بالفعاليات خالل مدة الحملة. 
•  اعداد التقارير اإلخبارية ونشرها في وسائل االعالم المختلفة. 

•  تنشيط وسائل التواصل االجتماعي ونشر التغريدات المرافقة لفعاليات الحملة.
•  ترتيب اللقاءات االذاعية والتلفزيونية لخدمة الحملة اعالميًا. 

واشتملت االحصائيات اإلعالمية على ما يلي: 

عدد التغريدات على 
عدد التغريدات على 30حساب الجامعة الرسمي

25حساب المعهد الرسمي
التغريدات على وسم 

اجمالي اعلى ريتويت 58الحملة
115لتغريدات الحملة #

عدد االخبار في الصحف 
الرسمية 10و وسائل االعالم  والتقارير  االخبار  عدد 

3على صفحة الجامعة الرئيسية



اإلعالمية  التغطية  عدد 
المرئية للحملة عبر التلفاز عدد التغطية اإلعالمية 1

المسموعة للحملة عبر االذاعة 2
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#وقاء_سالمة_بال_وباء



معرض الصور

تدشين الحملة في مكتب معالي مدير الجامعة. 
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كلمة معالي مدير الجامعة للحملة 



صور الندوة االولى في العابدية. 
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صور افتتاح المعالي لفعاليات الحملة في سوق الضيافة. 



صور الندوة الثانية في مستشفى الوالدة. 
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صورة مدير المستشفى والتكريم. 








