
 "5جامعتي قطعة من أرض الحرم "حملة المشاركة في  

 فال متواصلين أمرين وجعلهما والزمان، المكان من كال خلق فيما( وتعالى سبحانه) هللا خلق

 علي األفراد بعض( وتعالى سبحانه) هللا فضل وكما مكان، بال زمان وال زمان، بال مكان يوجد

 .بعض على األزمنة بعض وفضل بعض، على األمكنة بعض فضل بعض

 بقاع جميع علي الشريف وحرمها المكرمة، مكة فضل: بعض على األماكن بعض تفضيل ومن

 بيت أول إن: "األرض في للناس وضع بيت ألول مكانا وتعالى سبحانه اختارها وقد األرض،

 .(69 عمران أل" )للعالمين وهدى مباركا ببكة للذي للناس وضع

 حملة في التطبيقية العلوم كلية شارك قسم الفيزياء تحت مظلة" للعالمين هدى" شعار وتحت

 الطالبي والتدريب لألنشطة الطالب شئون عمادة مع بالتعاون 5الحرم أرض من قطعة جامعتي

 بين التوعية نشر بهدف هـ 22/5/8341 االحد يوم( هاجر) الحرام البلد تعظيم ومشروع

 تعظيم ان قيمة واعالء نفوسهم داخل التعظيم وسلوك قيم وزرع الحرام البلد وتعظيم الطالبات

 يحتضن الذي( المكرمة مكة) المكان ولشرف الحرم داخل لوجودهم وسلوك حياة الحرام البلد

 .الجامعة

أولهما كانت مبادرة الكلية لجميع : وقد ارتكزت مشاركة كلية العلوم التطبيقية علي ثالث محاور

إن هللا شرفك واصطفاك لتطهري هذه البقعة من األرض وأنه لشرف " عامالتها تحت شعار 

 " عظيم

+ ف صالةشرش+ سجادة )فكرة الركن انسانيه حيث قامت كلية العلوم التطبيقية بعمل هدايا و

بطاقة دعوة خاصة لعامالت جامعة أم القرى  و قد تم تسليمهم الهدايا  ، وتصميم(تمر+ سبحة 

السرور عليهن و  إلدخال هـ  22/5/8341هـ الي الفترة  81/5/8341في الفترة من  الرمزية

  .جهودهن شكرهن على

أما المحور الثاني تضمن معرض مصاحب بالساحة الخارجية لقاعة الجوهرة وقد تم تدشينه يوم 

 :حيث تم عرض العديد من المحاور كالتالي -هـ  22/5/8341 –مشاركة الكلية في الحملة 

 زمزم، لماء الكيميائي حيث احتوت الركنية علي ماهية التركيب :ركنية قدسية المكان -

 االبحاث من باإلضافة إلي فوائده، ومجموعه العادي الماء عن هتميز التي وخصائصه

 .زمزم ماء شرب بعد العلمي  االعجاز توضح التي العلميه



عن تكريم أهل مكة بشرف  وتضمنت محاور عدة اهمها الحديث  :ركنية شرف الجوار -

إلى نبذة عن تدوير النفايات وطرق  باإلضافةجوار البيت الحرام و المشاعر المقدسة 

المحافظة على نظافة المشاعر والبلد الحرام وعرض إحصائيات عن كمية النفايات 

هـ و احصائيات للنفايات طوال العام 8341الموجودة في مكة خالل موسم الحج  لعام 

 .إلى عينات يمكن إعادة تدويرها باإلضافةوتصنيفها حسب االنواع  

مكة المكرمة  اختيارعن السر في  واهتمت هذه الركنية بالحديث  :مكةركنية الحفاوة ب -

مكان لبيت هللا الحرام، وأهمية موقع مكة في قلب العالم و اعتبارها مركز الكون، حيث 

اثبت  الدكتور حسين كمال الدين على أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة 

باإلضافة إلى التعريف ، راف جميع القاراتلدائرة تمر بأط األرضية وأيضاً أنها مركز

 .ومعانيها بخصائص مكة و التعريف بأسماء مكة وتعددها

التعرض للنباتات البرية التي توجد بمكة وذات  وفي هذا الركن تم :ركنية نباتات مكة -

 العطرية النباتات، باإلضافة إلي السنامكي العشار، ،الحنظل، الحرمل: أهمية طبية مثل

 الطبية النباتات وتجفيف حفظ طرق، والتطرق إلي الزعتر ،النعناع، الريحان: مثل

 .استخدامها وطريقة

وقد تضمنت الركنية مشاريع التخرج والمشاريع  :ركنية المشاريع واالبتكارات -

 مشروع، وهو (ُصنعاً  لنحسن  )  حيث تم عرض المشروع التطوعي. التطوعية للطالبات

 وتجاه اآلخرين تجاه بالمسئولية وحسهم وعيهم وزيادة الشباب رقي إلى يهدف تطوعي

 مصغرا نموذجا يقدمو (حكايا للبقايا) األول المشروع: وتضمن عرض مشروعين .بيئتهم

 فكرة تقديمالي  ، باإلضافةواألوراق البالستيك وتدوير أول كهدف الطعام تدوير إلعادة

 آلية في مختلفة أجهزة باستخدام وذلك عضوي سماد إلى الطعام بقايا لتحويل عملية

 نموذج يقدم( الطيور مأكلة)الثاني لمشروعأما بالنسبة ل .المردود في ومتقاربة التحويل

 بقايا إلقاء من بدالً  والماء بالحبوب فيها تزود للطيور خاصة بيئة تهيئة إلى يهدف مصغر

 بيئة منها ويصنع لمنظرها يسيئ مما الجامعة ساحات أرض على وغيرها الخبز

باإلضافة الي ذلك تم تقديم فكرة مشروع تخرج لطالبات قسم  .حضارية غير عشوائية

الفيزياء عن تحويل الطاقة الحركية الي طاقة كهربية باستخدام ظاهرة البيزوالكتريك 

حيث تم عرض نموذج مصغر للبالطة المقترح تصميمها والتي عند الضغط عليها يتم 

 .ي طاقة كهربية كمصدر للطاقة الالنفطية البديلةتحويل الطاقة االنضغاطية ال

 حواء البشرية أم عن الركن في التحدث تمحيث  :(البشرية أم)  الرساالت ركنية نساء -

 حياة في المرأة دور توضيح وتم، اإلسم بهذا تسميتها وسبب منه والغرض وخلقها

 االلتزام ضرورة توضيح، تُبنى ماذا وعلى والرجل المرأة بين العالقة أصل، الرجل



 لوساوس االنصياع وعدم عنه والتوبة بالذنب االقرار توضيح، واالحتشام بالحياء

 المغلوطة االسرائيليات بعض ذكر ، باإلضافة إلي.للضالل تؤدي التي الشيطان

 .الكريم القران في ذكر ما حسب وتصحيحها

حواء حيث صمم فيه  ةعلى ركن المسابقات عن ام البشري وقد اشتملت :ركنية المسابقة -

بحيث ان زوار المعرض يشاركوا باالتصال  , Kahoot برنامج مسابقات على موقع

اسئلة  5 وتضمنت المسابقةو  بالمسابقةالرتباط المباشر ل المحمولةعن طريق الهواتف 

تضم اهم المعلومات عن امنا حواء وقد لقى حضورا ملفت من قبل طالبات و  مختلفة

في الختام وزعت الهدايا على من نال حظ ، والقرى وتفاعالً جيداً منسوبات جامعة ام 

 المسابقةالفوز في هذه 

وقد اشتمل المحور الثالث لمشاركة كلية العلوم التطبيقية عن برنامج خاص بالتعظيم قيم وسلوك 

وقد بدأ . تم تقديمه علي مسرح الجوهرة بحضور لفيف من قيادات الجمعة ومنسوباتها وطالباتها

برنامج بآيات من الذكر الحكيم تالها كلمة سعادة الدكتورة رجاء بنت طاهر معتوق وكيلة كلية ال

العلوم التطبيقية والذي تطرقت فيه ان التعظيم ليس حملة وانما حياة وسلوك يلتزم به الجميع 

 وشرف المكان جعل كل الجامعة منسوبات وطالبات عليهم واجب التعظيم ثم بدأ البرنامج بإنشاد

ثم عرض البتكارات فريق أحسن صنعا والذي " أنا مكاوي"ألحدى طالبات الكلية بعنوان 

تحدث عن كيفية اعادة تدوير النفايات ومسقاة الطيور كمبادرات لكلية العلوم التطبيقية في 

االستفادة القصوى من النفايات باإلضافة الي عرض احد مشاريع التخرج لطالبات قسم الفيزياء 

ق لكيفية تحويل الطاقة الحركية الي طاقة كهربية باستخدام البيزوالكتريك ومدى والذي تطر

وبعد ذلك بدأت المحاضرة الرئيسية لسعادة . االستفادة منها في إيجاد مصادر ال نفطية للطاقة

حيث تعرضت لقيم التعظيم " التعظيم قيم وسلوك"إيمان بنت عبدهللا مغربي بعنوان / الدكتورة

وارتباطها بشرف المكان وكيف أن موقع الجامعة داخل الحرم يضع عبء  ومدى أهميتها

كرت العديد من \ومسئولية علي الجميع بضرورة انتهاج مبدأ التعظيم في كل أمور الحياة و

المواقف واألمثلة التي يجب أن يحتذي بها الجميع وقد تفاعل الحضور مع كالمها الذي مس 

مقام ابراهيم، الحجر  –آليات البينات في الحرم المكي وتال ذلك عرض فيديو عن ا. القلوب

ثم انتهى " أرض الحرم"وتبع ذلك إنشاد الحدى طالبات الكلية بعنوان   -األسود، وبئر زمزم 

للتعرف " مكة عبر العصور"البرنامج بدعوة الحضور واصطحابهم لزيارة المسرد التاريخي 

 .علي تاريخ مكة المكرمة

 .م التطبيقية بالمركز الرابع علي مستوى الكليات المشاركة بشطر الزاهروقد فازت كلية العلو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

 


