جهود جامعة

َّأم ُ
القرى

فــــــي خدمــة
ضيوف الرحمن
في موسم الحج والعمرة

2019 - 1440

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
لقــد شــرف اهلل المملكــة العربيــة الســعودية بخدمــة الحرميــن
الشــريفين وضيــوف الرحمــن ،خدمــة نفخــر بهــا ،فجعلنــا رعايتهــم
وســامتهم فــي قمــة اهتماماتنــا ،وســخرنا لهــم كل مــا يعينهــم
علــى أداء حجهــم ،وفــق مشــاريع متكاملــة تهــدف إلــى تيســير أداء
الحــج ،وســامة قاصــدي بيتــه الحــرام ،ومســجد رســوله الكريــم
صلــى اهلل عليــه وســلم ،مكمليــن بأعمالنــا الجهــود الجليلــة التــي
بذلهــا ملــوك هــذه البــاد المباركــة ،منــذ عهــد مؤسســها جاللــة
الملــك عبــد العزيــز رحمــه اهلل رحمــة واســعة.
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الملكي
مو
ولي العهد صاحب ّ
الس ّ
ّ
ّ
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
األمير
ّ
إن همنــا األكبــر هــو تيســير اســتضافة المزيــد مــن الحجــاج
والمعتمريــن وتســهيل وصولهــم إلــى بــاد الحرميــن  ،وتقديــم
خدمــات ذات جــودة عاليــة لهــم  ،ممــا يســاعد علــى إلــى إثــراء التجربــة
الدينيــة والثقافيــة لضيــوف الرحمــن.

5

مستشار خادم الحرمين ّ
الشريفين
أمير منطقة ّ
مكة المك ّرمة
الملكي األمير خالد الفيصل
مو
صاحب ّ
الس ّ
ّ
إن قيــاس مــدى نجــاح الحــج تســهم فيــه مؤسســات علميــة
وجامعــات ومــن أهــم هــذه المؤسســات العلميــة التــي نعتمــد علــى
دراســتها معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة
بجامعــة أم القــرى حيــث يتــم االعتمــاد عليــه كثيــراً ،والمهــم فــي
خدمــة الحجيــج هــو رضــى ضيــف اهلل فــي بيــت اهلل وفــي المشــاعر
المقدســة ،والجميــع مســؤولون عــن خدمــة هــذا الضيــف العظيــم
ألنــه ضيــف اهلل ،ومســؤولون عــن هــذه الضيافــة وعــن جعــل هــذه
الرحلــة اإليمانيــة رحلــة مريحــة وممتعــة لحجــاج بيــت اهلل الحــرام.
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وزير ال ّتعليم
محمد آل ّ
الشيخ
الدكتور حمد بن
معالي ّ
ّ
قدمــت الجامعــات الســعودية فــي حــج عــام  ١٤٤٠هجريــة جهــود
كبيــرة فــي المجــاالت الطبيــة واإلرشــاد ومراكــز األبحــاث ،وقــد كان
دورهــا محوريــ ًا وهــذا مــا نتطلــع إلــى تعزيــزه فــي األعــوام القادمــة
لخدمــة الحــاج والمعتمــر ومســاندة قطاعــات الدولــة المنظمــة
للحــج.
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أم القرى
مدير جامعة ّ
الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل
معالي األستاذ ّ
إن رســالة جامعــة أم القــرى تقــوم علــى تســخير كافــة كلياتهــا
ومعاهدهــا وإداراتهــا المختلفــة باإلضافــة إلــى طاقاتهــا البشــرية
والعلميــة والبحثيــة والتطوعيــة لدعــم الخدمــات المختلفــة
ً
جاهــدة لمســاندة كافــة
المقدمــة لضيــوف الرحمــن .وتعمــل
القطاعــات العاملــة فــي موســم الحــج والعمــرة.
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تمهيد:
يجمــع الكتيــب جهــود جامعــة أم القــرى مــن منجــزات
وخدمــات مقدمــة لخدمــة ضيــوف الرحمــن فــي موســم الحــج
والعمــرة لعــام  ١٤٤٠هجريــة ،والتــي عملــت عليها كليــات ومعاهد
وعمــادات الجامعــة ،وســخرت مــن خاللهــا الطاقــات البشــرية
والبحثيــة واإلداريــة واللوجســتية وغيرهــا لتوفيــر خدمــات
فريــدة ومتميــزة تســتحق التوثيــق واالشــادة ،ومــن هنــا يضــم
هــذا الكتيــب مجموعــة مــن اإلنجــازات المرصــودة باإلحصائيــات
والبيانــات والصــور الخاصــة بأهــم الخدمــات المقدمــة للحجــاج
والمعتمريــن بالتعــاون مــع المؤسســات القائمــة علــى خدمتهــم
وراحتهــم لتوفــر لهــم تجربــة ثقافيــة ودينيــة متميــزة.
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ﻋﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ
ِ

أم ُ
اﻟﻘﺮى
ﱠ

النشأة:
فــي عــام 1369هـــ ،أمــر الملــك عبدالعزيــز بتأســيس كليــة الشــريعة
فــي مكــة المكرمــة لتصبــح أولــى المؤسســات التعليميــة الجامعيــة
قيامــ ًا فــي البــاد .وهــي نــواة جامعــة أم القــرى ,والكليــة األم فيهــا.
وتظــل جامعــة أم القــرى رغــم حداثــة قيامهــا فــي هيأتهــا وترســيمها
الحالــي ,مــن أكثــر الجامعــات تميــزا بحكــم موقعهــا وعراقتهــا .فقــد
بــرزت كمؤسســة أكاديميــة ذات ســمعة علميــة كبيــرة فــي علــوم
الشــريعة والتربيــة والدراســات اإلســامية ،عــاوة علــى التخصصــات
العلميــة والتطبيقيــة الحديثــة.
وأصبحــت الجامعــة تقــدم مختلــف أنــواع التخصصــات ،وتمنــح
درجــات البكالوريــوس والدبلــوم العالــي والماجســتير والدكتــوراه
فــي علــوم الشــريعة واللغــة العربيــة والتربيــة والعلــوم االجتماعيــة
والتطبيقيــة والطــب والهندســة .وتضــم الجامعــة مــن الطــاب نحــو
ثالثيــن ألــف طالــب وطالبــة فــي مقــر الجامعــة بمكــة .والتخصصــات
العلميــة فــي هــذه الجامعــة فــي ازديــاد ،وهــي بذلــك تســاهم فــي
ســد احتياجــات المجتمــع ومتطلبــات خطــط التنميــة مــن الدارســين
المؤهليــن للخدمــة فــي مختلــف المجــاالت .وقــد واكــب قيــام هــذه
الجامعــة إقامــة مبانــي المدينــة الجامعيــة الجديــدة ،حيــث اختبــرت
منطقــة العابديــة ،جنــوب شــرقي مكــة المكرمــة المطلــة علــى
صعيــد عرفــات موقعــ ًا جديــدا ً للجامعــة .وقــد وضــع حجــر األســاس
لهــذا المشــروع العمــاق خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك فهــد بــن
عبدالعزيــز –يرحمــه اهلل -عام1406هـــ.
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الرؤية:

الرسالة:

التميــز محليــ ًا وإقليميــ ًا فــي
التعليــم والبحــث العلمــي
وخدمــة المجتمــع وريــادة
.ا أل عمــا ل

تقديــم تعليــم وأبحــاث علميــة
متميــزة تخــدم المجتمــع
والحــج والعمــرة ،وتســهم
فــي تنميــة االقتصــاد المعرفــي
وفــق رؤيــة .2030

القيم:

األهداف االستراتيجية:

 .1المسؤولية.
 .2االخالق الحسنة.
 .3التميز
 .4العمل الجماعي والتعاون.
 .5التخطيط والرؤية
المستقبلية.
 .6الكفاءة والفاعلية.
 .7تكافؤ الفرص والعدالة
والمساواة في العمل.
 .8االلتزام بالمنهج اإلسالمي.
 .9التطوير والتحسين الدائم.

 .1تطبيق نموذج المنظمة المتعلمة.
 .2استدامة البحث العلمي وتحسين مخرجاته
لتتوافق مع احتياجات المجتمع.
 .3المشاركة بفعالية في العمل التطوعي
وخدمة المجتمع والحجاج والمعتمرين.
 .4تحسين البنية التحتية.
 .5تطوير أداء القياديين واإلداريين والفنيين
وتنمية قدراتهم العلمية واإلبداعية والفكرية.
 .6تأسيس منظومة متكاملة إلدارة الجودة
الشاملة.
 .7التسويق للجامعة وبرامجها وأنشطتها
لتكون عالمة تجارية أكاديمية موثوقة.
 .8تنمية الموارد الذاتية للجامعة.
 .9عقد االتفاقيات والشراكات المحلية
واإلقليمية والدولية مع المنظمات المختلفة.
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احصائيات عامة:

اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﻌﻤﺎدات

35

اﻗﺴﺎم

119

215

اﻟﺒﺮاﻣﺞ

596

11

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

8

اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

1

اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ

5

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

12
7
29
5078

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ 101931

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ
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4389

جهود جامعة أم القرى في خدمة ضيوف الرحمن:
تبــذل جامعــة أم القــري ســنوي ًا الكثيــر مــن الجهــود الحثيثــة
لخدمــة الحجــاج والمعتمريــن فــي موســم الحــج والعمــرة،
مســخرة بذلــك طاقاتهــا البشــرية والعلميــة والبحثيــة
واإلداريــة وغيرهــا لتوفيــر أفضــل الخدمــات ،ولعــل ذلــك جــاء
ـزء مــن رســالتها الســامية التــي تؤديهــا تجــاه الوطــن الغالــي.
جـ ً
وفيمــا يلــي ســرد تفصيلــي لمجموعــه مــن الخدمــات المقدمــة
خــال موســم عــام  ١٤٤٠هجريــة.
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مجاالت الخدمات المقدمة من جامعة أم القرى:

1
4
7

الخدمات
التطوعية

الخدمات
اللوجستية

خدمات
الترجمة والتوعية
واالرشاد

خدمات
إدارة الحشود

10

18

3 2
6 5
9 8

الخدمات
البحثية

الخدمات
االستشارية

خدمات
االتصال واالعالم

الخدمات
الطبية

خدمات
التقنية
واالبتكار

خدمات
األمن
والسالمة

أو ً
ال :الخدمات البحثية:
تقــدم أغلــب الخدمــات البحثيــة لخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن
معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة .ولــه
مســيرة عطــاء ممتــدة فيمــا يقــارب  ٤٥عــام.

نبذة عن معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
تأســس المعهــد فــي عــام  ١٤٩٥هجرية  ،ويشــرف عليه لجنة
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة ورئيــس لجنــة
الحــج العليــا  ،وبعضويــة ك ً
ال مــن معالــي وزيــر التعليــم  ،ومعالــي
وزيــر الحــج والعمــرة  ،ومعالــي مديــر جامعــة أم القــرى .ويعتبــر
المعهــد مرتكــز الخبــرة العلميــة والتراكميــة فــي مجــال أبحــاث
الحــج والعمــرة والزيــارة  ،ويشــارك بشــكل رئيســي فــي لجنتــي
الحــج بأمــارة منطقــة مكــة المكرمــة و أمــارة منطقــة المدينــة
المنــورة.
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االولويات البحثية في مجال الحج والعمرة:
 .1تعظيم منافع الحج والعمرة.
 .2تحقيق االستدامة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
 .3تطوير المعايير ومؤشرات األداء و أليات القياس لمستوى
جودة المرافق والخدمات.
 .4استشراف مستقبل منظومة خدمة ضيوف الرحمن.
 .5توظيف التقنيات والحلول الخالقة في تطوير منظومة خدمة
ضيوف الرحمن.
 .6الدراسات المستجدة والطارئة للجهات ذات العالقة.

أبرز المشاريع البحثية المنجزة:
توسعة وتطوير الحرمين الشريفين.
توسعة وتطوير المشاعر المقدسة.
تطوير منشأة الجمرات.
تأسيس وتطوير مشروع اإلفادة من لحوم االضاحي والهدي.
تأسيس وتطوير منظومة النقل الترددي في المشاعر المقدسة.
إدارة الحشود موسم الحج والعمرة.
تأسيس وتطوير مشروع مخيم الحج األخضر.
تطوير وتشغيل المرصد الحضري لمكة المكرمة (يشمل
المشاعر المقدسة).
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توزيع المشاريع بحثية:
يجــري معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج
والعمــرة بجامعــه ام القــرى  42مشــروع ًا بحثيــ ًا نوعيــ ًا
بمســاعدة  66باحث ـ ًا ،و  ١٥مســاعد باحــث ،وأكثــر مــن  500جامع ـ ًا
للبيانــات ،وتســتهدف المشــاريع تطويــر منظومــة الحــج
والعمــرة خــال موســم 1440هـــ تماشــي ًا مــع مســتهدفات رؤيــة
المملكــة الطموحــة  ،٢٠٣٠وتتــوزع المشــاريع فــي المواضيــع
التاليــة:
 3دراسات في مجال الحشود.

 5دراسات في مجال النقل.

 3دراسات في المنافذ.

 4دراسات اثراء للتجربة.

 1دراسة في االمن والسالمة.

 2دراستان في الخدمات واالقتصاد.

 3دراسات في المعلومات واتخاذ القرار.

 15دراسة في البيئة.

 3دراسات خدمه المجتمع والتطوع.

 3دراسات في الخدمات العامة.
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احصائيات بحثية عامة:
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ﻋﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

68

ﻋﺪد اﻗﺴﺎم اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

5

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

37

ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

12

ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

800

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

19

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

28

ﻋﺪد اﻟﻨﺪوات اﻟﻜﺒﺮى

4

ﻋﺪد ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع

19

ﻋﺪد اوراق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ

2400

ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

28

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

10 m

ﻋﺪد اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة واﻟﺰﻳﺎرة

300

ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

43

740

ثاني ًا :الخدمات االستشارية:
تقــدم الخدمــات االستشــارية فــي موســم الحــج والعمــرة لخدمــة ضيــوف الرحمــن
مــن خــال معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية بجامعــة أم القــرى .ويعــد المعهــد
الواجهــة التعاقديــة ومركــز األعمــال لجميــع وحــدات الجامعــة لتقديــم الخدمــات
االستشــارية والعلميــة والبحثيــة للقطــاع العــام والخــاص وغيــر الربحــي .ويعمــل
المعهــد علــى تطويــر اســتراتيجيات ولوائــح وآليــات ونظــم لتطويــر ممارســات األعمــال
التعاقديــة التــي تقدمهــا الجامعــة للمســتفيدين فــي االقتصــاد المعرفــي مــن خــال
إمكاناتهــا البشــرية والفكريــة والماديــة.

نبذة عن معهد البحوث والدراسات االستشارية:
تــم إنشــاء معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية بقــرار مجلــس التعليــم العالــي
فــي جلســته رقــم  54وتاريــخ  1430 / 5 / 14هــذ الموافــق  2009 / 5 / 9م والقاضــي بتحويــل
مركــز البحــوث والدراســات االستشــارية بجامعــة أم القــرى إلــى معهــد البحــوث
والدراســات االستشــارية بموجــب القــرار رقــم  1430 / 4 / 26والمتــوج بموافقــة خــادم
الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي بالقــرار
رقــم / 4882م ب بتاريــخ  1430 / 5 / 29هــذ الموافــق ٢٠٠٩-٥-24م  .ويهــدف المعهــد
إلــى تعزيــز دور جامعــة أم القــرى فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 2030فــي بنــاء اقتصــاد مزدهــر ،ومجتمــع معرفــي متطــور ،مــن خــال تقديــم الدراســات
االستشــارية والمشــاريع التطويريــة وبرامــج التطويــر المهنــي المختلفــة.
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هيكل الخدمات االستشارية المقدمة:
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احصائيات الخدمات االستشارية:

ﻋﺪد دورات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ

689

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ 26306

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

100

ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

298

ﻋﺪد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺒﺮة

191

ﻋﺪد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

60

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ

 44084ﻋﺪد اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

61
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أبرز المبادرات االستشارية المقدمة:
 .1مبادرة تطوير منظومة التفويج ونقل المعرفة في كامل
مراحل الحج.
 .2مبادرة تشغيل وإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر
لصالح شركة اليمامة للتجارة والمقاوالت.
 .3مشروع تشغيل وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة.
 .4دراسة استشارية تهدف عمل مخطط شامل لمكة المكرمة
والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة الستقبال أكبر عدد من
الحجاج والمعتمرين.
 .5دراسة استشارية تهدف لوضع ضوابط الخدمات المقدمة
لمعتمري الداخل.
 .6مبادرة خدمات التأهيل واالستشفاء من خالل مركز فارن.
عدد األقسام = 7
عدد المستشارين = 16
عدد األخصائيين = 14
عدد المستفيدين المتوقع = 2000
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ثالثا  :الخدمات الطبية :
مؤسســة تعليم ّية
تعتبــر كليــة الطــب بجامعــة أم القــرى أ ّول
ّ
طبيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد منهجــ ًا
مخصصــ ًا مــن خــال مقــرر دراســي يــدرس منــذ أربعــة أعــوام
بمســمى (الحــج والعمــرة) .وهــو مقــرر الزامــي لطــاب برنامــج
الطــب والجراحــة يتــم فيــه تعليــم أســس وقواعــد العمــل
الطبــي واألمــراض الشــائعة فــي موســمي الحــج والعمــرة وطرق
التعامــل معهــا بتــدرج وتناســق لتنميــة مهــارات الطــاب
وتأهيلهــم بأســس علميــة بمــا يميزهــم عــن بقيــة خريجــي
كليــات الطــب األخــرى .كمــا يتطــوع العديــد مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس والطــاب فــي الكليــة لتقديــم الخدمــات التطوعيــة
الطبيــة.
كمــا تقــدم مجموعــة مــن الكليــات الطبيــة مثــل كليــة العلــوم
الطبيــة التطبيقيــة وكليــة التمريــض وكليــة الصيدلــة وكليــة
الصحــة العامــة وكليــة طــب األســنان مجموعــة مــن الخدمــات
الطبيــة التطوعيــة مــن خــال اإلســعافات األوليــة واالنعــاش الرئــوي
والخدمــات التمريضيــة وغيرهــا.
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احصائيات الخدمات الطبية:
 .1عدد الطالب المتطوعين لتقديم الخدمات الطبية في
مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والفرق
االسعافية الراجلة 350 :
 .2عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من الحجاج
والمعتمرين3000 :
 .3عدد المستفيدين من الخدمات الطبية من الحجاج
والمعتمرين في العيادات المتنقلة800 :
 .4عدد األبحاث الطبية المتخصصة في موسم الحج 5 :
 .5عدد الطالب المكرمين بتوجيه من سمو وزير الداخلي «نوط
الحج»218 :
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رابع ًا :الخدمات التطوعية:
تقــدم جامعــة أم القــرى العديــد مــن الخدمــات التطوعيــة
خــال موســم الحــج والعمــرة ،وذلــك بهــدف المســاهمة فــي
خدمــة ضيــوف الرحمــن مــن منطلــق واقــع علمــي ومنهجــي.
كمــا تحــرص علــى دراســة التطــوع بصــورة بحثيــة مــن خــال
اجــراء األبحــاث العلميــة المخصصــة فــي الســلوك التطوعــي
مــن خــال المنافــذ البحثيــة فــي الجامعــة.

األبحاث العلمية في التطوع:
 مشروع بحثي بعنوان :واقع الخدمات التطوعية المقدمةمن القطاع غير الربحي في موسم الحج بمكة المكرمة
والمشاعر المقدسة.
 مشروع بحثي بعنوان :التطوع في الحج  -الواقع والتطلعاتوفق رؤية المملكة .2030
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برامج التطوع:
شارك المتطوعين من منسوبي الجامعة في مجموعة من البرامج التطوعية
المتاحة وهي على النحو التالي:
 .1برنامج التطوع الصحي التابع للندوة العالمية للشباب اإلسالمي والدفاع
المدني.
 .2برنامج الحج التطوعي التابع لكلية الطب.
 .3برنامج التطوع التابع لمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.
 .4برنامج سماف  SMAVالتابع لألكاديمية السعودية للتطوع الصحي.
 .5برنامج كم عون ًا التابع لوزارة الحج.
 .6برنامج التطوع في مديرية الدفاع المدني.
 .7برنامج التطوع في هيئة الهالل األحمر.
 .8برنامج التطوع في رعاية الحجيج بمشروع تعظيم البلد الحرام.
 .9برنامج صحتي قوتي لمكتب الخدمة الميدانية لبعثة باكستان.
 .10برنامج اللقاء التوعوي الصحي للبعثة المغربية.
 .11برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة.
 .12برنامج معرض آمنون التابع لشرطة العاصمة المقدسة.
 .13برنامج التوعية بضربات الشمس التابع لوزارة الصحة.
 .14برنامج هدية الحاج التابع ألمانة العاصمة المقدسة.
 .15برنامج التطوع في المختبر التابع لمدينة الملك عبداهلل الطبية.
 .16برنامج األبحاث التطوعية التابع لمدينة الملك عبداهلل الطبية.
 .17برنامج التطوع البحثي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة
المكرمة.
 .18برنامج التطوع الغذائي.
 .19برنامج الهيئة العامة للرياضة.
 .20برنامج الوقاية من االمراض المعدية بوزارة الحج.
 .21برنامج زيارة المرضى من الحجاج ومعايدة األطفال.
 .22برنامج الجودة النوعية التابع لمستشفى منى الطوارئ.
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احصائيات الخدمات التطوعية:

١ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ

350

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

64

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺑﺤﺜﻴ ًﺎ

30

ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

22

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮط اﻟﺤﺞ
ﻋﺪد اﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع
ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ

218
2
134
796
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خامسا  :الخدمات اللوجستية :
تقــدم الخدمــات اللوجســتية فــي موســم الحــج والعمــرة مــن قبــل اإلدارة
العامــة للمشــاريع بجامعــة أم القــرى ،وتعــد مهمــة اإلدارة األساســية هــي
تطويــر المخطــط العــام للمدينــة الجامعيــة بمــا يتــاءم مــع التوســع الــذي
تشــهدها الجامعــة فــي تخصصاتهــا العلميــة ،واســتيعاب األعــداد المتزايــدة فــي
الطــاب والطالبــات ،وكذلــك انعــكاس رؤيــة الجامعــة المســتقبلية ورســالتها
المجتمعيــة فــي المواســم مثــل موســم الحــج والعمــرة.

أهم الخدمات اللوجستية المقدمة :
 .1تهيئة المدينة الجامعية بالعابدية كمركز إيواء في االزمات والكوارث.
 .2نقل الباحثين ومساعدي الباحثين وجامعي البيانات بين المشاعر المقدسة
لجمع وتحليل البيانات.
 .3تجهيز مرافق بمقار الجامعة في مكة المكرمة للجهات العاملة في خدمة
الحجاج.
 .4تجهيز وتهيئة قاعات االحتفاالت الكبرى للقاءات القيادات األمنية بأفرادهم.
 .5تجهيز وتشغيل معسكرات مشعري منى وعرفة.
 .6استضافة ندوة الحج الذكي في رحاب الجامعة.

احصائيات الخدمات اللوجستية:
عدد الباحثين ومساعدي الباحثين الذين تم نقلهم بين المشاعر 600 :
عدد المرافق التي تم تجهيزها للجهات العاملة في الحج 8 :
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سادسا  :خدمات التقنية واإلبتكار :
تقــدم خدمــات التقنيــة واالبتــكار مــن شــركة وادي مكــة هــي شــركة اســتثمارية
تمتلكهــا بالكامــل جامعــة أم القــرى ،تــم تأسيســها بموجــب مرســوم ملكــي
رقــم ( )146بتاريــخ  11جمــاد األولــى  1433هـــ ،وتهــدف شــركة وادي مكــة للتقنيــة
إلــى المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر اقتصــاد المعرفــة عبــر الشــراكة بيــن
المؤسســات التعليميــة والبحثيــة ومجتمــع األعمــال واالســتثمار علــى أســس
تجاريــة ،مــن خــال االســتثمار فــي المشــاريع المشــتركة التــي تصقــل الخبــرات،
والتطبيــق العملــي لطلبــة الجامعــة وأســاتذتها .وهــي ميــدان خصــب لدعــم
المشــاريع البحثيــة والتقنيــة الخاصــة بخدمــة ضيــوف الرحمــن.

خدمات التقنية واالبتكار المقدمة في قطاع الحج والعمرة:
 تدشين تطبيق الحج الذكي (  ) smart hajjوالذي ُطور عن طريق شركة وادي مكة
للتقنية .
 تدشين حاضنة نمو التابعة لشركة وادي مكة والتي تساهم في خدمة الشركاتالناشئة وتقدم لها الخدمات التدريبية واالستشارية والدعم المالي في مقر شركة
وادي مكة للتقنية .
 تدشين النسخة المحدثة لتطبيق « مناسكنا « والذي يقدم حزمة من الخدماتعلى األجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خالل
رحلتهم االيمانية في المشاعر المقدسة والمدعوم بسبع لغات والذي قامت بتطويره
شركة وادي مكة للتقنية .
 تدشين « منصة ضيف « لخدمة تنقالت ضيوف الرحمن . إطالق أول صندوق استثماري سعودي للشركات الناشئة المحلية والدولية ذاتاالبتكارات والتقنيات المتقدمة لخدمة قطاعي الحج والعمرة وبراس مال  ٤٠مليون
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سابع ًا :خدمات الترجمة والتوعية واإلرشاد:
تقدم خدمات الترجمة والتوعية واإلرشاد من خالل مجموعة من معهد
تعليم اللغة العربية  ،والمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
بمكة المكرمة.

خدمات الترجمة :
-

تمت الترجمة إلى اللغة العربية من عشر لغات مختلفة.
بلغ عدد العاملين في أعمال الترجمة ما يقارب  425طالباً.

-

أبرز الجهات المستفيدة من أعمال الترجمة :
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة.
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
وزرة االعالم ( المنافذ البرية والجوية ).
وزارة الحج والعمرة.
مؤسسات الطوافة.

خدمات التوعية واإلرشاد:
-
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عدد المساهمين في خدمات الدعوة واإلرشاد175 :
عدد المشاركين 83 :
عدد المستفيدين من الجوالة في قطار المشاعر 7000 :
عدد المستفيدين من خدمات الجوالة من الحجاج 4000 :
عدد فرق الجوالة 4 :

ثامن ًا :خدمات ادارة الحشود:
تم تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بإدارة الحشود من خالل الجهات
المخصصة بالجامعة ،وتتلخص أهم الخدمات فيما يلي:
 .1عمل دراسات في مجال الحشود.
 .2تفعيل مشروع تشغيل وإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر لموسم
 1440هجرية.
 عدد الحقائب تدريبية 14 : عدد الخطط تشغيلية 10 : عدد المتدربين 10,000 : عدد الساعات تدريبية 180 : عدد األيام التدريبية 22 : مشروع تشغيل وحدة التفويج بوزارة الحج والعمرة لموسم  1440هجرية.عدد المستفيدين من جداول التفويج لمنشأة الجمرات  2,000,000 :حاج
عدد المستفيدين من جداول التفويج لمحطات القطار 350,000 :حاج
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تاسع ًا :خدمات األمن والسالمة:
تقدم خدمات األمن السالمة من خالل الجهات االستشارية واإلدارات
المتخصصة مثل مركز سيف للسالمة وإدارة المخاطر واألزمات.

احصائيات خدمات األمن والسالمة :
 عدد الدبلومات والبرامج المتخصصة = 12 عدد المدربين المؤهلين = 21 عدد المستفيدين من خدمات مركز سيف249 : -عدد المستشارين المؤهلين 2 :
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عاشراً :خدمات االتصال واالعالم:
أنتــج المركــز اإلعالمــي بجامعــة أم القــرى عدد مــن اإلصدارات الداعمــة لمنظومة
الحــج والعمــرة وعرفت باســم  (:إعالم الحــج المتخصص ).

احصائيات خدمات االتصال واالعالم:
 عدد الصور التعريفية 15 : عدد مقاطع نبراس إلبراز دور قيادات الجامعة في خدمة منظومة الحجوالعمرة 6 :
 عدد المشاركة في الفضائيات 15 : عدد المشاركة في اإلذاعات 9 : عدد النشر الصحفي 50 : عدد المنصات اإلعالمية 10 : عدد األعمال في المنصات اإلعالمية 55 : -عدد المشاهدات 1,000,000 :
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عضوية جامعة أم القرى في اللجان والمجالس االستشارية:
تشارك جامعة أم القري ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث
الحج والعمرة وكلية الطب وغيرها فيما يقارب  29لجنة من اللجان
والمجالس المهتمة بشأن الحج والعمرة والزيارة .وهي على النحو التالي:
 .1لجنة الحج المركزية.
 .2لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة.
 .3لجنة مقترحات ومالحظات المواطنين والحجاج والمعتمرين.
 .4لجنة مشروع المملكة العربية السعودية لإلفادة من لحوم الهدي
واألضاحي.
 .5اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
 .6اللجنة األساسية للنقل العام في الحج.
 .7لجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة في
المشاعر المقدسة.
 .8لجنة تنظيم خدمة نقل الحجاج بين مشعر منى والحرم خالل أيام التشريق
لموسم حج .1440
 .9لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى
المسجد الحرام.
 .10المجلس التنسيقي للنقل بالرحالت الترددية.
 .11لجنة الخطة العامة للطوارئ.
 .12لجنة تقييم التجارب الفرضية برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني.
 .13لجنة تقييم أداء الجهات المشاركة في خطة الطوارئ العامة للدفاع
المدني.
 .14لجنة أعمال التفويج إلى جسر الجمرات.
 .15لجنة تجربة األسرة ذات الدورين.
 .16اللجنة التنسيقية لتنظيم انتاج الوسائل الدعوية واإلرشادية في موسم
الحج برئاسة وكالة المطبوعات والبحث العلمي بوزارة الشؤون االسالمية
والدعوة واإلرشاد
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 .17لجنة مراقبة وإنتاج المواد التوعوية واإلرشادية في الحج.
 .18لجنة تطوير منظومة االعاشة.
 .19اللجنة العلمية االستشارية لسالمة مياه زمزم المباركة.
 .20لجنة مكافحة حشرة الجندب األسود.
 .21لجنة خزانات الغاز بالمنطقة المركزية.
 .22لجنة متابعة التربة بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
 .23لجنة أمن وسالمة المسجد الحرام.
 .24لجنة أمن وسالمة المسجد النبوي ومرتاديه بأمارة المدينة المنورة.
 .25لجنة البقيع بأمارة المدينة المنورة.
 .26لجنة تنظيم حركة الحشود بالمنطقة المركزية بهيئة تطوير المدينة
المنورة.
 .27المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي.
 .28لجنة اصدار عقوبات على المخالفين ألنظمه وتعليمات الحج بوزارة
الداخلية.
 .29اللجنة التنسيقية للخدمات التطوعية في الحج.
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شركاء النجاح
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ملخص المساهمات التطويرية في منظومة الحج والعمرة:
 .1دعم صناع القرار في المؤسسات المختلفة لتحقيق االستدامة في منظومة
خدمات الحج والعمرة.
 .2عضوية أكثر من  29لجنة ومجلس استشاري يدعم خدمة ضيوف الرحمن.
 .3تقديم  24دراسة نوعية مهتمة بتطوير قطاع الحج والعمرة وفق ًا لرؤية
المملكة .2030
 .4تقديم سلسلة من المشاريع والدراسات االستشارية الخاصة لمؤسسات
وقطاعات مختلفة منها وزارة الحج ووزارة الداخلية وغيرها.
 .5تقديم مجموعة من الخبرات االستشارية للجهات الحكومية المتصلة
مباشرة بخدمة ضيوف الرحمن.
 .6استفادة أكثر من  3000حاج من الخدمات الطبية المقدمة من خالل الكادر
الطبي والذي يدعمه  443طالب وطالبة.
 .7تقديم الترجمة بعشر لغات مختلفة من قبل  425طالباً.
 .8مساهمة أكثر من  175عضوا ً في مكاتب الدعوة واإلرشاد والتوعية
بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية.
 .9اجمالي عدد المتطوعين في موسم الحج من منسوبي الجامعة بلغ ما
يقارب  796متطوع ومتطوعة.
 .10استفادة أكثر من  4000حاج من خدمات التنظيم واإلرشاد في المشاعر
المقدسة.
 .11بلغت عدد المستفيدين من الخدمات اإلعالمية ما يقارب 1,000,000
مستفيد.
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قنوات التواصل :

جامعة أم القري  -مكة المكرمة  -المملكة العربية السعودية
سنترال العابدية:
+966125270000
سنترال العزيزية:
+966125501000
سنترال الزاهر:
+966125426222
مركز اإلتصال:
callcenter@uqu.edu.sa
الموقع اإللكتروني:
https://uqu.edu.sa/
حسابات التواصل االجتماعي:
@mediacenteruqu
@uqu_edu
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إعداد وتنسيق :
معهد البحوث والدراسات االستشارية
جامعة أم القرى

