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عقٌد من العطاء
1433 – 1442هـ

فــي أرض مكــة الطاهــرة وعلــى خطــى أم العــرب هاجــر عليهــا الســام طوينــا مــن التاريــخ عقًدا 

كامــا يضــم فــي أعوامــه العشــر معــارف مكيــة تأصلــت بمبــادرات متنوعــة ومســاٍع جاهــدة 

ــه  ــه وفضل ــه، وأثمــرت برعايت ــقيت بعــون الل ــدة مشــهودة ُس ــار ممت ــا واآلث ــاج رابًي فــكان النت

واســتظل تحــت أفيائهــا أكثــر مــن ثمانيــة ماييــن مســتفيدة 

مضت السنوات وقد يسرها الله لخدمة بيته الحرام

ْرِض ( اَس َفَيْمُكُث ِفي اْلَ ا َما َينَفُع النَّ ) َوَأمَّ



5

أحــد منظومــة برامــج مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام، يســتهدف المجتمــع النســائي بجميــع شــرائحه، لبنــاء وتفعيــل قيــم تعظيــم البلــد 
الحــرام، عبــر مناشــط تثقيفيــة وتفاعليــة ذات بعــد قيمــي مجتمعــي، يعتمــد فيــه علــى الشــراكات المجتمعيــة وتفاعــل المجتمــع، 

تأســس عــام 1433هـــ .
عندمــا تعــددت الراضــي اخترنــا أســرعها نمــاًء وأعظمهــا بركــة فكانــت مكــة مرتًعــا خصًبــا لهدافنــا التــي وفقنــا اللــه تعالــى إليهــا، 

فجعلناهــا ســابغة علــى المجتمــع النســائي المكــي بتعــدد احتياجاتــه، وهــي:

1 -  نشر ثقافة التعظيم في المجتمع النسائي، سواء للمقيم والوافد.
2 -  العمل على بناء النماذج القابلة للمحاكاة.

3 -  بناء نموذج السر المعظمة بمنهجية هاجر عليها السام )الحي المعظم نموذجًا(.
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المشرف العام 
د. طال بن محمد أبو النور

السكرتيرة 
وفاء بنت أحمد الخطابي 

منسقة وحدة التطوع:
أبرار بنت أحمد مولوي

المساعدة اإلدارية 
أثيلة بنت محفوظ باعوشة

اختصاصية وسائل تعليمية 
بدور بنت عبد الله الجابري 

مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية
أ.سعود بن سالم الرحيلي

مديرة الشراكات ) متطوعة ( 
د. سعاد بنت صالح بابقي

وكيلة كلية الدعوة وأصول الدين ) سابقًا ( 

المدير العام
أ. سعيد بن محمد الغامدي

مدير اإلنتاج
أ.عبد الرحمن بن طال أبو النور

مديرة وحدة التطوع ) متطوعة (
د. ابتسام بنت عبد القادر استنبولي 
وكيلة كلية العلوم االجتماعية ) سابقًا (

مساعد المدير العام لإلنتاج والمعرفة
أ. عبد العزيز بن محمد ميمني

مديرة القسم النسائي »هاجر«
أ.منال بنت عبد الله الجابري

مديرة البحث العلمي ) متطوعة (
أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني

وكيلة كلية الشريعة والدراسات اإلسامية ) سابقا (

إدارة القسم النسائي 
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أمكم
يا بني ماء السماء

أطّلــت هاجر-عليهــا الســام- مــن هامــة التاريــخ أنموذًجــا فــي دائــرة 
اإلنســانية واإلســام والعــرب، التــي تحيــط بــك وتشــّكل معالمــك

يشــتد بهــا البــاء، ويَشــّق صمــَت المــكان صــوُت طفلها الباكــي، وتردد 
الجبــاُل صــداه، المــاء ينفــد، والظمــأ يطــوي الصغيــر، وال شــيء فــي 
المــكان يســتدعي األمــل، حتــى الهــواء الحــار يطيــر بالرمــال ويحجــب 
البصــر، والخــواء ســّيد الَمشــهد، وعلــى رغــم هــذا لــم يجــد اليــأس عنــد 
أمنــا هاجــر موضــع قــدم، ولــم يكــن يقينهــا تــواكًا، بــل تــوّكًا يتطّلــب 
ــه، ســعت  ــه وتفويــض األمــر ل ــث مــع تمــام الثقــة بالل الســعي الحثي
-عليهــا الســام- ســعي اإلنســان المجهــود بيــن جبليــن تصعــد علــى 
أحدهمــا تنظــر منــه لمــا حولهــا، ثــم تهــرول لآلخــر حتــى ترقــى أعــاه، 
علهــا تجــد مــن يغيثهــا، فعلــت ذلــك ســبع مــرات، وطفلهــا يطويــه 
العطــش، وهــي يطويهــا اليقيــن باللــه ويســتحثها الصــدق مــع اللــه، 
وكأن المــكان كلــه بــُكّل مــا فيــه يترّقــُب معهــا الُبشــرى العاِجلــة، حتــى 
جــاَء أمــر اللــه تعالــى، وَشــِهد الكــون بأســِره َلحظــَة تفّجــر المــاء مــن 
التســليم  لحظــَة  الّربانــي،  الوعــد  تجّلــي  لحظــَة  ِحجــارة صّمــاء،  بيــن 
ــاة فــي المــكان  ــت الحي ــربِّ هــذه األرض، فدّب الجليــل مــن هــذه اأُلم ل
وهــوت إليــه األفئــدة، وحينمــا كان البــاء عظيًمــا علــى هاجــر، والصبــر 
ــا محسوًســا فــي زمــزم،  عتادهــا، والّتســليم دأبهــا، جــاء الجــزاء عظيًم
ثــم معنويــا مطمئًنــا ببشــرى الملــك المرســل لهــا بعــد أن شــق مــاء 

الغــام  يبنيــه هــذا  اللــه  بيــت  الضيــاع، إن ههنــا  تخافــوا  زمــزم: )ال 
وأبــوه، وإن اللــه ال يضيــع أهلــه( إســماعيل عليــه الســام أبــو العــرب 
مــن المدرســة الهاجريــة، التــي ســطرت معنــى التســليم للــه واالنقيــاد 
ألمــره واالســتجابة الخالصــة لتدبيــره، حتــى ســاقهم اللــه أســباًبا يكــون 
بهــم إعمــار بيتــه تهيئــًة لمبعــث خيــر الرســل صلــى اللــه عليــه وســلم، 
فــكان لهاجــر الســبق فــي تكويــن الصــورة الســامية لنســاء المســلمين 
فــي التســليم ألمــر اللــه، وصبرهــا فــي ســبيله وتربيــة ابنهــا علــى هــذا 
المنهــج، ولهــا الســبق فــي رحــاب مكــة و الحــرم، فكانــت أول من شــرب 
مــن زمــزم، وأول مــن ســعى بيــن الصفــا والمــروة، ومــن حّبــرت أقــام 
الصحابــة نقــًا لألمــة اإلســامية عــن رســولها حيــن قال: فذلك ســعي 
النــاس بينهمــا. جميــع المســلمين يقتفــون ســعي هاجــر الســعي الذي 
جعلــه اللــه شــعيرة يعمــل بهــا إلــى قيــام الســاعة، ومــن قــال عنهــا أبــو 
هريــرة رضــي اللــه عنــه: » تلــك أمكــم يــا بنــي مــاء الســماء« أي أم 
ــك،  ــوا بذل ــوا يتتبعــون مواطــن مــاء الســماء فلقب العــرب، ألنهــم كان
فْلتهنــأ بهــذه االنتمــاءات التــي تحيــط بــك ولتنظــر لروادهــا ورموزهــا، 
ولتعقــد العــزم للبــذل علــى خطــى أمــك هاجــر عليهــا الســام، فمــن

حيــزت لهــا أســبقية ســكنى الحــرم وخّلــدت مآثــَر تجتبــى، وشــعائَر ُتــرى، 
حقيــُق أن ُتجّلــى ســيرتها لُتقتــدى، وتشــّيد مدرســتها لــكل مــن ســعى.
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مسيرة عقد
من الـعـطـاء

عشــر ســنوات وضــاءة علــى أرض مكــة أحــدث فيهــا القســم النســائي » هاجــر« نقلــة نوعيــة فــي المعــارف المكيــة، أثمــرت بحمــد اللــه عــز وجــل ثــم 
بفضــل قــادة النجــاح والعطــاء األكبــر والدعــم المثمــر » الكيانــات المكيــة « التــي شــاركت واحتضنــت ودعمــت المناشــط المختلفــة للوصــول إلــى أكبــر 

عــدد مــن المســتفيدين، وهــا نحــن بفضــل اللــه نصــل إلــى أكثــر مــن ثمانيــة ماييــن مســتفيد.  

جامعة أم القرى 

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم 
ومؤسسة والدة المير ثامر بن عبد العزيز آل سعود 

لتعليم الكتاب والسنه بمكة المكرمة 

إدارة التعليم بمكة المكرمة

فروع جمعية مراكز الحياء بمنطقة مكة المكرمة

الشؤون الصحية بمكة 

عدد الفعاليات: 29

عدد الفعاليات: 4

عدد الفعاليات: 81

عدد الفعاليات: 503

عدد الفعاليات: 20

عدد الفعاليات: 43

المستفيدات: 138387

المستفيدات: 408

المستفيدات: 25054

المستفيدات: 207641

المستفيدات: 1689

المستفيدات: 1541

انطلقــت مســيرة القســم النســائي »هاجــر« وفــق خطــة محكمــة لمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام، لتحقيــق رؤيــة 
اســتراتيجية أمــارة منطقــة مكــة المكرمــة »بنــاء االنســان وتنميــة المــكان« ، حرصنــا فيهــا على تكثيف الجهود لمســاعدة 

المجتمــع المكــي، ليكــون أنموذًجــا فــي تمثــل قيــم تعظيــم البلــد الحــرام.
كل عام يتلوه عام يفوقه في البذل ويسبقه بفضل الله في اإلنجاز
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مؤسسة رعاية الفتيات 

دار الرعاية االجتماعية بمكة المكرمة

مركز التأهيل الشامل

المكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد

إدارة سجون مكة المكرمة » نساء «

مؤسسة كافل لرعاية اليتام

المراكز النسائية بمكة المكرمة 

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

عدد الفعاليات: 4

عدد الفعاليات: 2

عدد الفعاليات: 1

عدد الفعاليات: 5

عدد الفعاليات: 1

عدد الفعاليات: 2

عدد الفعاليات: 15

عدد الفعاليات: 32

المستفيدات: 185

المستفيدات: 61

المستفيدات: 26

المستفيدات: 2640

المستفيدات: 117

المستفيدات: 1315

المستفيدات: 1245

المستفيدات: 5623
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حمات الحج والعمرة » حجاج الداخل «

حاضنة التطوع

الكيان االفتراضي

الحي المعظم

مقر القسم النسائي » هاجر «

اإلجــــــمـــــــــــــــــالــي

عدد الفعاليات: 7

عدد الفعاليات: 362

عدد الفعاليات: 11

عدد الفعاليات: 112

عدد الفعاليات: 121

عدد الفعاليات: 1355

المستفيدات: 2690

المستفيدات: 551455

المستفيدات: 7323869

المستفيدات: 101789

المستفيدات: 303792

المستفيدات: 8669527
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أهم المبادرات 
منـذ التأسيس 
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أواًل

جامعتي قطعة من أرض الحرم لـ 8 سنوات متتالية

أهم 10 مبادرات مجتمعية

إرث الخليلين يجمعنا

التميز المكي في الزماتمدرستي قطعة من أرض الحرم لـ 4 سنوات متتالية 

سام وأمانضيف الرحمن ضيفي

إنجاز الوطن في يوم الوطن»أحب مكة« حقيبة القيم النبوية

روح التطوعجيل معظم

16

27

38

49

510
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مكي قول وفعلمسابقة الفصل المعظم

دليل الطالبة المعظمةقدسية مكة

م مكة بصمات ال ُتمحىأنا ُأعظِّ

عيدنا في حينا أحلىمكي في رحاب العلم

أمي معي لصبح أفضل مكيالمكية المتميزة

16

27

38

49

510

ثانًيا

أهم 10 مبادرات لمكي مع الطفال 
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ملتقى تمكين المرأة في البحث العلميحملة الجسد الواحد

أولمبياد الخط العربي والزخرفة اإلساميةمسابقة تدبر 

ملتقى أنثى مخمليةحملة النهر الجاري

مؤتمر الحسبة بجامعة أم القرىملتقى بالتعليم نرتقي وبالتقنية نصنع الفرق

المؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضياتبداية واعدة »ملتقى المستجدات بجامعة أم القرى«

16

27

38

49

510

ثالًثا

أهم 10 مشاركات تعاونية
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مـــــبـــــــــــــادرات
المعارف المكية

القســم  ارتكــز  المكرمــات،  أرض  فــي  هاجــر  أمنــا  خطــى  علــى  ســعًيا 

النســائي »هاجــر« علــى عــدد مــن المعــارف، ُقدمــت بأســلوب متجــدد 

ــوع للرقــي بالمجتمــع النســائي بكافــة شــرائحه، احتضنتهــا جامعــة  ومتن

أم القــرى فــي حملــة )جامعتــي قطعــة مــن أرض الحــرم( والتــي دامــت 

ثمانيــة ســنوات متتاليــة بفضــل اللــه، ومنهــا أنطلــق التفعيــل لكافــة 

الكيانــات المكيــة ضمــن منظومــة فريــدة، فــكان النتــاج مثمــًرا وللــه الحمــد. 

ــي :  ــت فيمــا يل وتمثل
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مــن أرض مكــة أشــرقت شــمس الهدايــة لتضــيء هــذا الكــون بنورهــا الوضــاء، ولنســير علــى امتــداد 
أشــعتها وننشــر ضياءهــا ، قدمنــا مفاهيــم ثقافــة تعظيــم البلــد الحــرام لكافــة فئــات المجتمــع » أطفــال 
– فتيــات – نســاء « وعبــر مختلــف الكيانــات ، إلســماع المجتمــع المكــي بشــعيرة التعظيــم للبلــد الحــرام .

1 -  رفع اإلحساس بمنزلة البيت الحرام في الحياة ومكانته عند الله .
2 -  استشعار فضائل البلد الحرام .

3 -  زيادة تصور الغنيمة وحجم الخسارة والغبن بتفويت التعظيم للبلد الحرام .
4 -  تحريك القوى الداخلية لتنتظم في اتجاه استشعار فضل السكنى بالبلد الحرام .

5 -  ربط قيم التعظيم بالسلوك اإليجابي .

•  معرض إثرائي مصّور متنقل .
•  لقاءات أسرية تفاعلية .

•  برنامج تشاركي لتثقيف الفتيات .

•  برنامج إثرائي لألطفال مع مكي .
•  مسابقات ثقافية متنوعة .

ة . •  ورش عمل ُمركزَّ

) مرحلة اإلسماع واستمرت لمدة 3 سنوات (

مبادرة ثقافة
تعظيم البلد الحرام

النتاجالهدف

1

أواًل
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العلــم يحتــاج إلــى عمــل ، و االستشــعار يســتلزم تغييــرًا فــي الســلوك ، لــذا تــم تفعيــل خصيصــة الطهــر 
فــي البلــد الحــرام بيــن أفــراد المجتمــع المكــي ، لتكــون مكــة المكرمــة طاهــرة حســًا ومعنــى بتكاتــف الجهود، 

ولنصــل إلــى مجتمــع راٍق هــو واجهــة المجتمعــات المســلمة ، خصوصــًا فــي مواســم الحــج والعمــرة .

1 -  تعميق الشعور لدى األفراد بقداسة هذا البلد ومكانته العظيمة عند الله.
2 -  تعزيز خصائص البلد الحرام عامة والطهر خاصة لدى المجتمع المكي.

3 -  إحداث تغيير لسلوك األفراد عند استشعار معاني الطهر الحسي والمعنوي.
 4 -  إدراك المرأة المكية لمعنى الطهر ومعرفة دورها األساسي والرئيس في 

      تجسيد نواحي الطهر بمنزلها . 

•  حملة اشتركت في تفعيلها كافة الكيانات 
•  معرض إثرائي مصّور متنقل 

•  لقاءات أسرية تفاعلية
•  برنامج تشاركي لتثقيف الفتيات
•  برنامج إثرائي لألطفال مع مكي

ة •  ورش عمل ُمركزَّ
•  مسابقة كتيب “ بيتي قطعة من أرض الحرم”

) مرحلة التفعيل وبدأت جنبًا إلى جنب مع اإلسماع ومازالت مستمرة حتى اآلن (

مبادرة الطهر
في البلد الحرام 

النتاجالهدف

2

ثانًيا
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تعزيــز القيــم واالخــاق االســامية فــي نفــوس فتيــات المجتمــع المكــي مــن أهــم األهــداف التــي ســعى 
القســم النســائي »هاجــر« لتحقيقهــا ، و ليتجلــى أثــر ذلــك فــي ســلوكياتهن ومعاماتهــن، ولتعزيــز خصائــص 
البلــد الحــرام وتحديــدًا خصيصتــي األمــن والطهــر، تــم تفعيــل حملــة »لنكــن أســوة للعالميــن« بيــن طالبــات 

التعليــم، ليكــّن نمــاذج وقــدوات ومبلغــات لهــذه الرســالة . 

1 -  نشر الوعي بين الطالبات بتعظيم البلد الحرام وخصائصه.
2 -  تعزيز أهمية التحلي بأخاق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم .

 3 -  إيجــاد بيئــة تربويــة مناســبة داخــل مقــرات التعليــم لتعظيــم البلــد الحــرام وتطبيــق 
      المعاني األخاقية المراد تعزيزها.

•  حملة اشتركت في تفعيلها كيانات التعليم. 
•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل. 

•  برنامج تشاركي لتثقيف الفتيات.
• برنامج إثرائي لألطفال مع مكي.

مبادرة لنكن
أسوة للعالمين

النتاجالهدف

3
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أّمــن اللــه عــز وجــل مكــة وســاكنيها أمانــًا قدريــًا متحقــق المحالــة بمشــيئة اللــه عــز وجــل ، وأوجــب فيهــا األمــن 
الشــرعي الــذي يحققــه ســاكنوها والوافــدون إليهــا، لــذا يعتبــر األمــن ميــزة وتكليــف فــي هذه البقعــة المباركة، 

فــكان لزامــا أن ننشــر مفاهيمــه والوعــي بــه والــازم تجاهــه ، ألن أمــان مكــة المكرمــة أمــاٌن للدنيــا .

1 -  وعي المجتمع بمكانة البيت الحرام وخصائصه وما يلزمهم تجاه البيت.
2 -  المساهمة في تهيئة بيئة الكيانات لتكون محضنًا آمنًا لمنسوباتها.

3 -  تعزيز قيمة المبادئ واألخاق والسلوكيات الحسنة.

•  حملة توعوية في جامعة أم القرى. 
•  برنامج تشاركي لتثقيف الفتيات.

•  ألعاب تفاعلية. 
•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل.

مبادرة
مكة أمان الدنيا

النتاجالهدف

4
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منظومــة مــن المعــارف لتعزيــز قدســية مكــة شــرفها اللــه تعالــى، وتعظيمهــا وإدراك االرتبــاط الوثيــق بيــن 
تعظيــم اللــه عــز وجــل وتعظيــم البلــد الحــرام، بهــدف إحــداث حــراك تنمــوي يتجلــى فــي إســهام المجتمــع 
المكــي وتوجيــه عطائــه لخدمــة البلــد الحــرام وأهلــه وزائريــه فــي عمليــة تتواصــل وتتكاثــر بتفعيل قيمــة التعاون 

يحدوهــا الوفــاء للعهــد الــذي أخــذ منهــا جــوار البيــت .

 1 -  نشــر مفهــوم المثابــة وتوضيــح االرتبــاط الوثيــق بيــن عهــد اللــه ومثابــة النــاس     
      لبيت الله الحرام وإدراك قيمة الوفاء األشرف.

 2 -  نشــر مفهــوم المثابــة وأنهــا عمليــة تردديــة بيــن قلــب المؤمــن وبيــن ربــه تتمثــل 
      في عطاء ال يتوقف وأن جار البيت أولى الناس به .

 3 -  تعزيــز قيمــة الوفــاء للعهــد الــذي أخــذ علــى النــاس بمكــة، والتعــاون علــى 
       تحقيقه واقعًا 

•  حملة تشاركت في تفعيلها الكيانات. 
•  منتجات متميزة أثرت الساحة المكية.
•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل.

•  برنامج تثقيفي خاص بالفتيات.
•  نشيد مكة عهد ومثابة.

مبادرة
مكة عهد ومثابة

النتاجالهدف

5
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قضيــة إصــاح المــرأة المســلمة مــن أهــم القضايــا، فبصاحهــا يصلــح المجتمــع ، وســعيًا الســتثمار الشــراكات 
 المجتمعيــة المهتمــة بهــذا المنطلــق ، واســتنادًا إلــى الكتــاب والســنة ففيهــم الهــدى والصــاح ، قدمنــا 

» نســاء الرســاالت « وهــن الاتــي صاحبــن األنبيــاء ليكــّن نمــاذج نســتنير بهداهــن ، فنصــل إلــى جنــة رب 
البريــات ، و لتكــون قصصهــن قــدوة وأســوة لــكل أنثــى، أمــًا أو زوجــًة أو أختــًا أو بنتــًا.

 1 -  تنــاول قضيــة إصــاح المــرأة المســلمة الــذي انبثــق مــن تكريــم 
      الله للمرأة على َمرِّ العصور.

 2 -  تعزيــز قيمــة المبــادئ واألخــاق والســلوكيات الحســنة مــن خــال 
      نماذج نساء الرساالت.

الشــريعة  كليــة  بالشــراكة مــع  ُأطلقــت   •  حملــة “ ســأرقى “ 

      والدراســات اإلســامية والمعهــد العالــي لألمــر بالمعــروف 

     والنهي عن المنكر.
•  حملة “ هدى للعالمين “ في جامعة أم القرى.

•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل. 
 •  برنامــج تثقيفــي خــاص بالفتيــات تشــاركت فــي تفعيلــه كافــة 

    الكيانات.
•  مسابقة تفاعلية للمجتمع المكي.

•  ألعاب تفاعلية.
•  كتيب نساء الرساالت.
•  نشيد نساء الرساالت.

مبادرة
نساء الرساالت 

النتاجالهدف

6
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التعظيــم يتنــاول جوانــب الحيــاة جميعهــا ، و أهمهــا عاقــة المــرء بربــه ، و إحيــاء تعظيمــه الــذي يوصلنــا 
إلــى تعظيــم البلــد الحــرام ، وللتفاعــل مــع الشــراكات المجتمعيــة التــي تهتــم بهــذا المنطلــق ، شــاركنا فــي 
إخــراج حملــة »علــى بصيــرة« إليقــاظ البصائــر بعــرض الحقيقــة الغائبــة وهــي المكــر االبليســي، وتوضيــح 
ســبل النجــاة ببصائــر الســماء )القــران الكريــم(، و تســليط الضــوء علــى النمــوذج األمثــل فــي قصــص األنبيــاء 

ــه الســام ( . ــم علي )إبراهي

عــرض الحقيقــة الغائبــة عــن كثيــر مــن النــاس وهــي المكــر 
اإلبليســي والعــداوة الدائمــة لبنــي البشــر.

•  حملة “ على بصيرة “ أطلقت بالشراكة مع كلية الدعوة وأصول الدين.
•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل.

•  برنامج تثقيفي خاص بالفتيات.

مبادرة 
على بصيرة

النتاجالهدف

7
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لألبحــاث العلميــة أهميــة وإســهام فــي تســهيل العلــوم وتقريبهــا للواقــع، الســيما العلــوم الشــرعية، فقــد 
كان لهــا حــظُّ وافــٌر مــن االهتمــام لخدمــة قيــم تعظيــم البلــد الحــرام ، لــذا أقامــت كليــة الشــريعة والدراســات 
اإلســامية وعمــادة البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى هــذا البرنامــج البحثــي بالشــراكة مــع القســم النســائي 

»هاجــر« لتعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام مــن خالــه ،  ضمــن كوكبــة علميــة رائــدة .

اإلســهام فــي تســهيل العلــوم الشــرعية وتقريبهــا للواقــع 
باألبحــاث العلميــة، وتجويــد المنتــج البحثــي فــي البيئــة 
المكيــة، للوصــول إلــى رفع المســؤولية بقيــم تعظيم البلد 
الحــرام فــي النفــوس، والســعي وفــق المنهــج الشــرعي.

•  برامج بحثية مكثفة.
•  أبحاث فقهية ساهمت في رفع اإلنتاج العلمي المختص بالبلد الحرام.

•  معرض النوازل الفقهية2.
•  النوازل الفقهية في البيئة المكية وأحكام الحج والعمرة 3 .
•  المنصة اإللكترونية “النوازل الفقهية في جائحة كورونا”.

مبادرة
النوازل الفقهية 

النتاجالهدف

8
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ــا  ــا وزمان ــح الحــرم مكان ــدادات مصطل ــه، وامت ــه وإدراك مفهومــه ومضامين ــح حــرم مكــة شــرفها الل ــز مصطل تعزي
وإنســانا وفعــا، وبركــة الحــرم وثمــار التحريــم وآثــاره علــى المــكان والزمــان واالنســان واالعمــال، ومكانــة خصيصــة 
الحــرم فــي منظومــة خصائــص البلــد الحــرام، مــن أهــم المعارف التي ســعى القســم النســائي لتمثلهــا في نطاق 
الكيانــات المكيــة، باعتبارهــا جــزًءا مــن أرض الحــرم، لتتحــول كيانــات مكــة المكرمــة بإســهام الجميــع مشــروعا حضاريــا 
تكــون فيــه محــا للتبجيــل واإلجــال، وميدانــا فاعــا لغنــم الطاعــات وفعــل الخيــرات، ومظهــرا للمنســوبات فــي 
أدب التعامــل مــع أرض الشــعائر واحتــرام أرض الحرمــات، بدافــع التكريــم اإللهــي واستشــعار أرفــع المســئوليات. 

 1 -  التعـريف بمفهـوم الحــرم المكـي ومعـرفــة حــدوده وأعــامه ومداخله وما يتعلق بها من 
      أحكام.

2 -  رفع مستوى الوعي لمفهوم كلمة الحرام ومعانيها الشرعية واستدالالتها.
 3 -  توجيه الحــراك العملي لتحقـيـق الهــدى بين أفـراد المجتمع المكي ليكونوا مصادر هداية 

      وبذلك يتحقق صاح االنسان.
4 -  إدراك بركة البيت الحرام وثمار التحريم على اإلنسان والمكان والعمل.

 5 -  تجسيد مصفوفة األخاق لتعظيم البيت الحرام وتحويلها إلى ميدان عملي يدعو للتميز 
      المكي.

 6 -  االرتقــاء بنمط حياة اإلنســان المكي والذوق المبني على ان هذا المكـان حرم، ثم تتسع  
      الدائرة لتشمل قاصدي المسجد الحرام.

 •  حــمـــلــــة تــكـــامــلــيــة بين الكيانات ، استمر 

    تفعيلها لمدة 3 سنوات. 
•  معرض إثرائي مصّور ثابت ومتنقل.

•  برنامج تشاركي لتثقيف الفتيات.

•  برنامج إثرائي لألطفال مع مكي.
ة.  •  ورش عمل مُركزَّ

•  ألعاب تفاعلية. 
•  مسابقة تنافسية عبر الواقع االفتراضي.

•  نشيد مكة كلها حرم.

مبادرة
مكة كلها حرم

النتاجالهدف

9
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المبــادرات العظيمــة تعُظــم بأهدافهــا، ومكــة يمتــاز فيهــا البــذل والعطــاء؛ بأجــور مبــاركات ال مثيــل لهــا فــي أي 
بقعــة مــن األرض ، لــذا كان للتطــوع أهميــة كبــرى فــي مســيرة القســم النســائي هاجــر ليكــون نقطــة تحــول 

وقــوة إضافيــة . 

تحقيقــًا لرؤيــة المملكــة 2030 للعمــل التطوعي والتي تهدف 
للوصــول إلــى مليــون متطــوع، وتطبيقــًا لمفهــوم القــدوة 
الحســنة نضــع لبنــة فــي بنــاء اإلنســان فــي أطهر مــكان، وفق 
اســتراتيجية منطقــة مكــة المكرمــة، عبــر مســابقات ومبــادرات 
التطوعيــة  والفــرق  المتطوعــات  الســتقطاب  تطوعيــة 

التخصصيــة لتعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام.

•  مسابقة روح التطوع بموسمه األول التي نتج عنها 16 مبادرًة تطوعيًة.
•  مسابقة روح التطوع الثاني التي نتج عنها 34 منتجًا في 29 ميدانًا.

•  مسابقة تطوعي تعظيم وعبادة التي نتج عنها 13 مقطعًا مرئيًا. 
 •  مبــادرة إنجــاز الوطــن فــي يــوم الوطــن التــي نتــج عنهــا 57 منتجــًا وطنيــًا 

    مميزًا من 90 متطوعًا ومتطوعًة.
•  حاضنة التطوع التي احتضنت ستة فرق تطوعية ناشئة.

 •  انطاقــة فريــق “فتيــات مكــة فــي خدمتــك” فــي رحــاب الحــرم المكــي 

     الشــريف خــال شهـــر رمضــان المبــارك لعــام 1442هـــ ؛ لخدمــة ضيــوف 

     الرحمــن، والــذي ضــم 27 متطوعــة، ونتــج عــن ذلــك 3858 ســاعة تطوعيــة 

    في 17 موقًعا.

مبادرة 
التطوع المكي

النتاجالهدف

10
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ــا، للمســاهمة  ــه الريــادة فــي تقديــم المعــارف المكيــة إلكترونًي حــرص القســم النســائي »هاجــر« أن تكــون ل
فــي رفــع الوعــي لــدى المجتمــع المكــي بعظمــة هــذا المــكان وأحكامــه؛ لينتــج جيــًا يقتفــي آثــار هاجــر عليهــا 

ــم «. الســام بالقــول والعمــل، تحــت مســمى » جيــل معظِّ

ــرام  ــد الح ــم البل ــم تعظي ــم قي تقدي
واســتنهاض النفــوس المتعطشــة 
باســتخدام  وتعليمهــا،  لتعلمهــا 

المفتــوح. اإللكترونــي  التعلــم 

ــم “، ضمــت كوكبــة مــن   •  منصــة تعليميــة إلكترونيــة متخصصــة فــي المعــارف المكيــة “جيــل معظِّ

    الدارسات في خطة تعليمية مقننة.
•  أربع نسخ متتابعة كان لجامعة أم القرى قدم السبق في النسخة األولى .

•  جيل معظم “2” للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 
•  جيل معظم “3” للجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم ومؤسسة والدة األمير ثامر- فرع مكة.

•  جيل معظم “4” لوكالة الشؤون التطويرية النسائية.

مبادرة 
م  جيل معظِّ

المعارف اإللكترونية

النتاجالهدف

1
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فــي ظــل جائحــة كورونــا ولبــث روح اليقيــن والطمأنينــة فــي نفــوس المجتمــع المكــي عبــر الواقــع االفتراضــي، 
قدمنــا عــددًا مــن المعــارف المكيــة ، تمثلــت فــي حقائــب إلكترونيــة ومســابقات تنافســية لتعيــش األســرة فــي 

أجــواء مفعمــة بالمتعــة والفائــدة فــي ظــل استشــعار المكانــة الخاصــة بــأم القــرى .

تعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام واســتصحابها 
معاًشــا،  واقًعــا  وتمثلهــا  الشــدة،  أزمنــة  فــي 
مــن  غيــره  عــن  المكــي  المجتمــع  يميــز  وإطــاًرا 
المجتمعــات، ليتخطــى األزمــات اقتــداًء باليقيــن 

الربانيــة. والمثــل  الهاجــري 

•  مبادرة التميز المكي في األزمات .
•  مبادرة إرث الخليلين يجمعنا .

•  حقيبة سام وأمان التفاعلية . 
•  منتجات بأيدي وطنية تطوعية بذلت لخدمة هذه األرض وأشادت بجهود حكامها .

مبادرة التعامل 
األمثل مع األزمات 

النتاجالهدف

2
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الســتثمار طاقــات المجتمــع المكــي النســائي وتنميــة المــوارد الماليــة الداعمــة للقســم النســائي » هاجــر « 
وإلتاحــة الفرصــة لكافــة فئــات المجتمــع بوضــع بصمــة مميــزة فــي البلــد الحــرام ، مهمــا تنوعــت اإلمكانــات ، 

قدمنــا عضويــة خطــى األوفيــاء » العضويــة التطوعيــة المكيــة النســائية ليــدوم األجــر واألثــر « .

وعطــاء  وفــاء  فــي  يســاهم  أن  أراد  لمــن  الفرصــة  إتاحــة 
ــروي عــن المجتمــع المكــي  معرفــي، وإيمانــي، وإنســاني ي

األثــر. أعظــم 

 •  عضويــة تطوعيــة، ومبــادرة مجتمعيــة تتضمن خدمة: العطاءات المعرفية 

     والمادية، والمناشــط التطوعية، وبرامج المســؤولية المجتمعية، وخدمة  

    ضيف الرحمن، واألوقاف الخيرية.

عضوية 
خطى األوفياء

النتاجالهدف
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ــن أفــراد المجتمــع اإلســامي،  ــف بي ــآزر والتكات ــراز صــورة الت ــر « إلب ســعى القســم النســائي » هاج
وفــي مقدمتــه المجتمــع المكــي كنمــوذج للتكاتــف والتراحــم فيمــا بينــه، وتقديــم الدعــم المعنــوي 

للمحتاجيــن ، واالحتفــاء بضيــوف الرحمــن وعمــار األرض .

تقديــم الدعــم المعنــوي والتذكيــر بشــرف 
المــكان الســتصحاب قيــم تعظيــم البلــد 

الحــرام وعظيــم األجــور علــى أرضهــا.

•  االحتفاء بوفد الرحمن في كل عام.
•  زيارات للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.

•  زيارات لدار رعاية الفتيات.
•  زيارات لدار المسنات.

•  زيارات لمركز التأهيل الشامل. 
•  االهتمام بأيتام البلد الحرام، في صورة سامية تعلن فضيلة الترابط اإلسامي المكي .

•  هدايا مكية.

مبادرة حقوق الساكن 
والوافد على المجتمع 

المكي 

النتاجالهدف
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إصدارات المشروع
التي تم تـوزيـعــهــا 

تعــددت اصــدارات مشــروع تعظيــم البلــد الحــرام تعزيــًزا لقيــم التعظيــم وترســيًخا لمفاهيمهــا وتذليــًا 
لســبلها حتــى يســير عليهــا كل أفــراد المجتمــع المكــي، فــكان للقســم لنســائي »هاجــر« يــٌد فــي انتشــار 

هــذه اإلصــدارات بتوزيعهــا فــي المبــادرات المتنوعــة:

تقويم المشروع الحائطي 4500

منشور معظمون 3000 

تقويم المشروع المكتبي 3000 

كتيب الربعون المكية 25502 

 C D الهدية المكية 6800

كتيب شرح الربعون المكية 
 12300

كراسة تلوين مكي 8000 

كتيب مكة عبر الزمن 6460 
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مجلة هاجر 11660 

كتيب بيتي قطعة من أرض الحرم 
 7000

مجلة مكي 71250 

بطائق مكة كلها حرم 10000 

CD أول الغيث 700 

منشور مكة كلها حرم 10000

كتيب مثابة روح 200 

كتيب أرض المان 310 

السنابل المكية 1460

عدد المستفيدين

182142
مستفيدة

عدد اإلصدارات

17
إصدار
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إصدارات
علــى رف اإلصــدارات المكيــة كان للقســم النســائي »هاجــر« صفحــات ســطرت قيــم تعظيــم البلــد الحــرام حتــى تكــون 

حروفهــا خالــدة وهاديــة بــإذن اللــه لــكل مــن قرأهــا واســتقى مــن منهلهــا:

كتيب مسابقة مكي قول وفعل
3478

كتيب مسابقة نساء الرساالت
3000

الحقيبة التدريبية لثقافة التعظيم
3000

مذكرة آيات البلد الحرام في القران
 700

نشرة مسابقة نجمة في سماء الطهارة
3000

كتيب مسابقة شرح الربعون المكية
4000

حقيبة سام وأمان االلكترونية
3796

مذكرة الحكام الفقهية المتعلقة بالحرم
700

كتيب نساء الرساالت
12740

كتيب مسابقة أمي معي لصبح أفضل مكي
 3000

كتيب مسابقة دليل الطالبة المعظمة
3775

الحقيبة التدريبية لمكة كلها حرم
 1437

كتيب نحو التكافل المثل
عدد المستفيدين1000 

 43626
مستفيدة

عدد اإلصدارات

13
إصدار
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بســواعٍد تعمــل لــزرع قيــم تعظيــم البلــد الحــرام فــي القلــوب، وامتثــال هدايتهــا فــي األفعــال واألقوال، واســتصحاب 
شــعائرها فــي كل يــوم، أنتــج القســم النســائي »هاجــر« منتجــات تســهم فــي تكثيــف هــذه المعانــي فــي المجتمــع 

المكــي، ليســمو بتعظيمــه وامتثالــه:

مكعبات نساء الرساالت

 مكعبات الحرم في أرقام

بطاقات اليواقيت

أحجية حدود الحرم لألطفال

بطاقات الحل والحرم

تراكيب آداب الطفل المسلم

 مكعبات المعرفة 

مسرح الدمى

أوال: األلعاب التعليمية:

منتجات
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بزل خارطة الحرم

معلومات مكيةالقصوصة المكيةبطاقات تطوعي تعظيم 

مكعبات الخاق المكية تركيب حدود الحرمبطاقات المعرفة 
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مفكرة هاجر
7550

دليل عضوية خطى الوفياء
 500

بروشات الفتاة المكية
1000

بطاقات عضوية خطى الوفياء 
71

كاب مكي ومكية
11000

فلدرات
5235

 مرسام الفتاة المكية
240

ملحقات البرامج:

ميدالية مكي
 1000
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مكة كلها حرم

نساء الرساالت

عهد ومثابةجامعتي

النوازل الفقهية

هنا أرض الهدى والنور

من أرضناروح التطوع 

األناشيد:

عدد المستفيدين من المنتجات 

49542
مستفيدة
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جيل معظمإرث الخليلينسام وأمانالنوازل الفقهية

المعارف االلكترونية

عدد الزيارات للمعارف االلكترونية 

490122
زيارة
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عقــٌد مــن الزمــان فــي أرض الحــرم، أســهم فــي تعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام فــي المجتمــع المكــي بمبــادرات 
ا؛  ــا وحضاريًّ ا ودينيًّ متنوعــة، ومناشــط متعــددة، شــيدنا بهــا صرًحــا يحتفــي بالمبــادرات التي تخــدم المجتمع ثقافيًّ
ليعــي شــرف المــكان، ويســعى علــى أثــر أمنــا هاجــر عليهــا الســام، جمعــت البوابــة مــا قدمــه القســم النســائي 

»هاجــر« بتفاصيــل مثريــة ومعــارف متنوعــة، لــكل مــن أراد أن يســتزيد أو يتواصــل معنــا أو يعــرف جديدنا

سائرين على خطى هاجر عليها السام سعًيا حثيًثا حتى نكون للمجتمع المكي زمزًما من العطاء ال ينضب
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قــادة النجــاح الذيــن حملــوا رايــة التعظيــم وســعوا معنــا لتحقيــق الهــدف علــى أوســع نطــاق باختــاف اختصاصاتهــم، فأفســحوا لنــا أماكنهــم وســخروا 
لنــا طاقاتهــم وأوقاتهــم، فلهــم منــا بالــغ الشــكر وجزيــل العرفــان، و اللــه يكرمهــم بالخيــر واإلحســان:

الداعمون 

الجـهـات
الشريكة 

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
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الـجــهـــات المـســــاهـمـة فـي
نشر وتفعيل المعارف المكية 

الشؤون الصحية بمكة

مؤسسة آمنة الوقفية 
)الباسقات(

مركز المهاجرات النسائي

مؤسسة بصمة خير الهلية

دورة حراء

مؤسسة )رعاية الفتيات(
بمكة المكرمة

المؤسسة الهلية لمطوفي 
حجاج الدول العربية

معهد الصديقة لتعليم
الكتاب والسنة

مركز يسر النسائي

دورة اإلعداد والتأهيل الولى 
معهد البديوي

معهد ومركز الرواد

إدارة سجون مكة المكرمة
) نساء ( 

فروع جمعية مراكز الحياء 
بمنطقة مكة المكرمة

مجمع اإلمام الذهبي )معهد 
البتول لتعليم الكتاب والسنة(

جمعية أم القرى الخيرية

معهد بينات الهدى

معهد ذات النطاقين
لتعليم الكتاب والسنة

دار الرعاية االجتماعية
) دار المسنات (

مؤسسة كافل لرعاية اليتام

مركز إسعاد لاستشارات 
التربوية والتعليمية

مركز التأهيل الشامل
لذوي االحتياجات الخاصة

معهد الشيماء

قاعة مكة الكبرى
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أسماء المعة في القسم النسائي 

المجلس االستشاري بمسابقة روح التطوع :

• أ.د. نزهة بنت يقضان الجابري
رئيسة اللجنة النسائية بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة 

• د. عائشة بنت محمد الحربي • أ.د. صفية بنت عبد الله بخيت 

• د. هنادي بنت محمد بحيري 
وكيلة عمادة البحث العلمي ) سابقًا (

• د. فائزة بنت محمد اللحياني 
وكيلة عمادة كلية العلوم االقتصادية

المستشارات بمسابقة روح التطوع :

• د. إيمان بنت عبد الرحمن مغربي 
وكيلة المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

• أ. لمياء بنت عبد العزيز بشاوري 
مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية

• د. ألطاف بنت أحمد عبد الخالق • د. منال بنت أبو بكر خوج 

• د. هدى بنت صالح الشميمري 

• د. االء بنت عبد الباسط مليباري 

• د. ندى بنت سليمان العنزي 

• د. مها بنت محمد اللهيبي 
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• د. فاطمة بنت زيد الرشود 
وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية

• د. حصة بنت عبد العزيز السديس
وكيلة المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر ) سابقًا ( 

• د. وفاء بنت عبد العزيز محضر 
وكيلة رئيس مركز الدورات التدريبية بكلية التربية 

• أ.د. هالة بنت سعيد العمودي 
عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ) سابقًا (

• أ.د. منى بنت حميد السبيعي 
عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ) سابقًا ( 

• د. سارة بنت عمر الخولي 
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

• د. دالل بنت عبد القادر مخلص 
مديرة اإلشراف التربوي ) سابقًا ( 

• أ. بدرية الغامدي 
مديرة وحدة ارتقاء  

• أ.د. سلوى بنت محمد المحمادي
 وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بمقر

ريع ذاخر )سابقًا (

• د. إيمان بنت حسن المنتصر 
وكيلة عمادة شؤون الطاب لألنشطة والتدريب 

الطابي ) سابقًا ( 

• د. سميرة بنت أحمد الفيفي 
 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ) سابقًا (

• د. فاطمة بنت عبد الله العيدروس 
وكيلة عمادة شؤون الطاب لألنشطة والتدريب 

الطابي ) سابقًا ( 

• د. آمال بنت عمر سندي 
وكيلة عمادة شؤون الطاب للتوجيه واإلرشاد 

والشراكة المجتمعية 

• أ. مها بنت محمد قماش 
مديرة إدارة التوعية اإلسامية ) سابقًا ( 

• د. آمنه بنت محمد الغامدي 
مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية )سابقًا( 

• أ.د. حنان بنت عبد الله رزق 
وكيلة عمادة شؤون الطاب لألنشطة الثقافية 

واالجتماعية 

• د. خلود بنت محمد أبو النجا 
وكيلة عمادة شؤون الطاب لألنشطة والتدريب 

الطابي ) سابقًا (
• د. فريدة بنت محمد الغامدي 
وكيلة كلية الدعوة وأصول الدين

عضوات لوجودهن ألٌق، ولتعاونهن نفٌع :



62

• د. عائشة بنت حسين بارودي • د. حياة بنت سعيد با أخضر 

• د. أمل بنت إسماعيل الصيني 

• د. شروق بنت غازي نحاس

• د. نهلة بنت محمود الرفاعي 

• د. مريم بنت عبدالرحمن أبوعلي 

• د. حصة بنت عبد العزيز الصغير

• د. هناء بنت علي الزمزمي

• أ. علوية بنت حسين راوة 

• د. فايزة بنت جميل المعلم

• أ. تهاني بنت خالد النفيعي  

• د. حزيمة بنت صافي سراج

• د. فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين 
رئيسة القسم النسوي للجمعية الخيرية لتحفيظ 

القران الكريم بمكة المكرمة 

• د. هيفاء بنت عثمان فدا 
مستشارة سعادة وكيلة الجامعة لشؤون 

الطالبات

• د. كاميليا بنت محمد الدعدي 
وكيلة المساعد للشؤون اإلدارية والخدمة 

النسائية

• د. نور بنت حسن قاروت
عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ) سابقًا ( 

• د. سوزان بنت محمود برديس
وكيلة عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية 

للجودة

• د. سمية بنت عزت شرف
  وكيلة العمادة للتطوع البحثي وبحوث التطوع 

) سابقًا (

• أ. د. ابتسام بنت بدر الجابري
المشرفة على وحدة الدراسات العليا بكلية الدعوة 

وأصول الدين

• د. سناء بنت عبد الرحيم حلواني
وكيلة رئيس قسم الحسبة

• د. وردة بنت عبد الله السمري
وكيلة كلية الطب ) سابقًا ( 

• د. إيمان بنت دخيل الله العصيمي
وكيلة رئيس قسم االقتصاد اإلسامي 

• د. إيمان بنت سالم قبوس 
وكيلة رئيس قسم الشريعة

• أ . أمة المجيب عبد الرحمن الشامي
منسقة محافظة جدة لمراكز الحياء 



63

• أ. آمنه بنت إبراهيم الصبياني • أ. رحاب بنت يوسف الحربي 

• أ. رحمة بنت كريم خوالده 

أسماٌء أخـرى بحب التطوع ترتوي، ولرضا الرحمن ترتجي، وإن كانت الصفحات
ال تكفـي، فإن ذكرى العطاء لن تنجلي، فهنا ما تبقى من أسماٍء بذلت معنا بحب

• أ. سميرة بنت سليم الجهني 

• أ. ماجدة بنت شاكر صديقي 

• أ. أناهيد السميري 

• أ. علياء بنت إبراهيم عسيري 
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الفرق التطوعية التابعة لـ
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أروى بنت أحمد عبد الحقخولة بنت أحمد عبد الحق

بسمة بنت سعيد قربان

شيماء بنت أحمد عبد الحق

غدي بنت سالم الزهراني

مينا بنت جاسم العبيدي

فريق تبصرة التطوعي

بتول بنت عياض السلمي

أميرة بنت سعيد الراشدي

أريج بنت شامي الحسن السيد

سندس بنت أحمد فقيرة

روزان بنت إبراهيم الظاهري

رزان بنت محمد فطاني

ريناد بنت صالح الزهراني

غصون بنت محمد بافرج

شهد بنت سعيد عسيري

لجين بنت محمد الواشا

الشيماء بنت عياض السلمي

جود بنت ناصر القرشي

بيان بنت محمد فطاني

فاطمة عثمان

لمى بنت أحمد المطلق

سهاد بنت إبراهيم الظاهري

قانته بنت عتيق شيخ

فيروز بنت نبيل أيار

فاطمة اليافعي

بشرى بنت فايز القرشي

فريق مكة ِتك التطوعي
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روضة بنت علي هوساوي

فايزة بنت عبد الله باوهاب

عهود بادغيش

كلثوم بنت أحمد سالفو

دعاء بنت علوي سقاف

هاجر خميس

سلوى بنت أحمد كوجو

شروق بنت عارف الشريف

أرين الشمراني

نجاء بنت عبيد الله العمري

دعاء بنت محمد

وداد بنت علي هوساوي

سمية بنت علوي سقاف

هنادي خميس

وئام بنت غريب عبد العاطي

جواهر الثقفي

أمينة بنت عبد السام

آمنة الهندي

رقية بنت أحمد كوجو

صافية بنت علوي سقاف

فردوس محمد

فريق سدن التطوعي

فريق بصمة أثر التطوعي
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أريج بنت إبراهيم تكروني

أبرار بنت أحمد مولوي 

سميرة بنت سالم بن سلمة 

بدور بنت عبد الله الجابري

شروق بنت امبارك المفرجي

أميمة بنت محمد علي

سمية بنت زكريا فطاني 

غادة بنت محيسن الذبياني

نعيمة بنت علي هوساوي

ريناد بنت عبد الرحمن الجيزاني

نور بنت فهد المنعمي 

أسماء بنت عبد العزيز المعلم

فاطمة بنت عبد الله الجابري

الشيماء بنت عبد العزيز الزهراني

منار بنت عرفات الجابري 

حواء بنت محمد علي

إشراق بنت محمود فطاني 

لطيفة بنت عابد اللحياني

نوره بنت محمد المولد

روضة بنت علي هوساوي

لجين بنت محمد الواشا

إيمان بنت إبراهيم تكروني

عبير بنت عبد الله الجابري

صبأ بنت ناصر الحربي

سحر بنت عاطي المتعاني

خديجة بنت جابر كريري

هديل بنت عبد الله الجيزاني 

مشاعل بنت عبد الرحمن السالمي

هدى بنت محمد علي

سراب بنت صالح الوذيناني

إرادة بنت ممدوح خيمي 

إيمان بنت محيسن الذبياني

نسيبة بنت زكريا فطاني 

عبير بنت سعد اللقماني

خلود بنت بكر تكروني

كريمة بنت رضوان قاضي 

نادية بنت عبد الله الجودي

وداد بنت علي هوساوي

سعاد بنت عبد الله الحداد

أشواق بنت علي عباس

فريق فتيات مكة في خدمِتك

فريق سيما مكية التطوعي
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سميرة بنت سالم بن سلمة

ابتهال بنت محمد بارجاء

أفراح بنت سالم مهيد 

نسيبة بنت زكريا فطاني

نور بنت محمد بارجاء 

نسيم بنت برك بدر الجابري 

رنين بنت عبد الرحمن الجيزاني

نور بنت فهد المنعمي 

سمية بنت زكريا فطاني 

تهاني بنت سالم غام 

كريمة بنت رضوان قاضي

ابتهال بنت اسماعيل ماجي 

ندى بنت سالم بن حريز 

أبرار بنت خالد البعداني

رحاب بنت طال بدر

فاطمة بنت حمدان الشمراني

ريناد بنت هاشم اللحياني 

آمنة بنت عبد الله الحبشي

منار بنت عرفات الجابري

آالء بنت أحمد المحمادي

ياسمين بنت آدم حاجي 

إياف بنت محمود فطاني 

مزنه بنت عبد الله الحبشي 

صفية بنت زكريا فطاني

خولة بنت ممدوح مليباري

إشراق بنت محمود فطاني

بسمة بنت برك الجابري

فاطمة بنت عبد الله الجابري

عائشة بنت اسماعيل ماجي 

أروى بنت محمود فطاني 

رنا بنت مروان الخطابي

هديل بنت عبد الله الجيزاني

عبير بنت علي الهاشمي

رنا بنت هاشم اللحياني 

مريم بنت مبارك سالمين

روابي بنت عبيد الحتيرشي 

أماني بنت محمود فطاني 

مروج بنت عبيد الحتيرشي

طيف بنت منور اللحياني 

سميرة بنت إدريس إمام 

خديجة بنت محفوظ باعوشة 

خلود بنت جالس الصاعدي

أشواق بنت علي عباس

أبرار بنت إسماعيل ماجي

عبير بنت عبد الله الجابري 

أميمة بنت زكريا فطاني 

أفنان بنت محمود فطاني 

نورة بنت أحمد الخطابي 

الفريق المساند لتفعيل البرامج
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الشيماء بنت ماجد بخش 

إرادة بنت ممدوح خيمي 

شروق بنت سعد المحمادي 

رجاء بنت أحمد البيضي 

جميلة بنت نور حسن 

لمياء بنت ماجد بخش

نسرين بنت أحمد الراشد 

صفية بنت سمير المحمادي 

أبرار بنت عبد الله العمودي 

إيمان بنت عبد الرحمن القرشي 

فوزية بنت أحمد الخطابي 

إيمان بنت عبد الله البحري 

غدير بنت غرم الله الغامدي 

فاطمة بنت أحمد مصطفى 

سحر بنت عبد الحي حنيف 

منار بنت رشيد المحمادي

زهور بنت حسن اليماني 

خولة بنت أحمد مولوي  

آمنة بنت عبد الله العريشي 

نجود بنت سمير المحمادي 

آالء بنت عبد الله العمودي 

دولة بنت أحمد قاسم 

ريناد بنت عبد الرحمن الجيزاني 

بسمة بنت عبد الله البحري 

ليلى بنت مبارك الحتيرشي 

ماجدة بنت علي مديش 

شمس بنت عبد الله الشيخ 

رذاذ بنت صاح بوقس 

عائشة بنت سليمان إبراهيم 

بلقيس بنت عبد الله حاتم

ميعاد بنت سعود المحمادي 

فاطمة بنت محمد العروسي 

زهراء بنت عبد الله الحبشي 
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