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المقدمة

الســماوات  خلــق  منــذ  مــة  المعظَّ ومكــة  العظيمــة،  بأهدافهــا  تعُظــم  العظيمــة  المبــادرات 

واألرض، ُعّظــم فيهــا البــذل والعطــاء؛ بأجــور مبــاركات ال مثيــل لهــا فــي أي بقعــة مــن األرض. 

وتحقيقــًا لرؤيــة المملكــة 2030 للعمــل التطوعــي والتــي تهــدف للوصــول فــي برنامــج التحــول 

الوطنــي 2018 - 2020 إلــى 300000 متطــوع ســنويًا وتطبيقــًا لمفهــوم القــدوة الحســنة فنكــون 

بذلــك وضعنــا لبنــة فــي بنــاء االنســان فــي أطهــر مــكان وفــق اســتراتيجية منطقــة مكــة المكرمــة

ويتجــدد هــذا العطــاء المكــيُّ العالمــي وُيســَتدام بفضــل هللا ثــم بالمبادرات المجتمعيــة المتميزة 

لــذا أطلــق القســم النســائي –هاجــر- التابــع لمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام مســابقة المبــادرات 

التطوعيــة” روح التطــوع بموســمها الثانــي” بصــورة متجــددة الســتقطاب الفــرق التطوعيــة 

التخصصيــة لتعزيــز قيــم تعظيــم البلــد الحــرام و بمســاهمة مــن مؤسســة الراجحــي اإلنســانية.
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فريق العمل

المشرف العام 

د.طالل محمد أبو النور

المجلس االستشاري التنفيذي:

د.ابتسام عبد القادر استنبولي    أ.د.نــزهـــة يــقـــضـــــان الجـــابــري    د.هــنــــــادي مــحـــمــــــد بـحـــــيــري    د.فــائــزة مـحـــمــــــد اللحـــيـــــــانـي                   

أ.د.أفـنــان محــمــــد تلــمـســــاني    أ.د.صـــفـــيـــــة عبــــد هللا بخــيــــت    د.عــائــشــــة محـــمـــــد الـحــــــربـي

د. إيمان عبد الرحمن مغربي
مستشارة في المجال التعليمي والثقافي

د. ألطاف أحمد عبد الخالق
مستشارة في المجال الصحي

 د. االء عبد الباسط مليباري
مستشارة في المجال التقني

د. منال أبو بكر خوج
مستشارة في المجال اإلعالمي

 د. مها محمد اللهيبي
مستشارة في المجال االجتماعي

د. هدى صالح الشميمري
مستشارة في المجال االرشادي

 أ. لمياء عبد العزيز بشاوري
مستشارة في المجال التعليمي والثقافي

أ. ندى سليمان العنزي
مستشارة في المجال البيئي

مستشارات مرحلة التهيئة:

المدير العام

أ.سعيد محمد الغامدي
مساعد المدير العام لإلنتاج والمعرفة

أ.عبد العزيز محمد ميمني

مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية

أ.سعود سالم الرحيلي
مدير اإلنتاج

أ.عبد الرحمن طالل أبو النور
مديرة القسم النسائي »هاجر«

أ.منال عبد هللا الجابري

منسقة روح التطوع الثاني

أ.أبرار أحمد مولوي
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أهداف المسابقة:

فكرة المسابقة:

1   تحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي لبناء االنسان في أطهر مكان وفقًا الستراتيجية منطقة مكة المكرمة.

 2   بناء القناعة لدى المتطوعين بقيمة بناء الفرق التطوعية التخصصية المستدامة.

 3   رفع مستوى الوعي للمستفيدين بقيمة األعمال التخصصية التطوعية.

 4   أن تكون المسابقة اللبنة األولى لحاضنات الفرق التطوعية التخصصية المستدامة.

 5   إبرام وتطوير الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

 6   غرس قيم التعظيم في العمل التطوعي.

مســابقة رائــدة علــى مســتوى منطقــة مكــة المكرمــة تســاهم فــي بنــاء وعــي المتطوعيــن باســتقطاب الفــرق التطوعيــة 

التخصصيــة النموذجيــة المســتدامة لتعزيــز قيــم البلــد الحــرام ونشــر ثقافتــه فــي العمــل التطوعــي والرقــي بخدمــة المجتمــع 

المكــي بــإدارة فريــق مؤهــل. 
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مرحلة ما قبل التفعيل: اطالق المسابقة االعالمية

أهداف المسابقة:

المسابقة االعالمية:

1   تعزيز أخالقيات تعظيم البلد الحرام لدى الفرق التطوعية.

2   توجيه جهود وطاقات الفتيات البتكار المواد اإلعالمية المساهمة في بناء وعي المتطوعة في البلد الحرام.

3   تحقيق أهداف مشروع تعظيم البلد الحرام ضمن إطار “حملة مكة كلها حرم” في مجال العمل التطوعي.

ــد  مســابقة أفضــل مقطــع فــي أخالقيــات المتطــوع )تطوعــي تعظيــم وعبــادة( لنشــر ضوابــط وأخالقيــات المتطــوع فــي البل

الحــرام مــن خــالل إنتــاج مقاطــع مرئيــة محفــزة وملهمة، تســبق انطالق مســابقة المبادرات التطوعية “روح التطوع بموســمها 

الثانــي”
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احصائيات المسابقة:

المقاطع الفائزة: 

عــدد المقاطــع المقدمــة ثالثــة عشــر مقطعــًا وتــم اختيــار األفضــل منهــا بنــاء علــى المعاييــر التاليــة المحــددة مــن قبــل اللجنــة 

المكونــة مــن إدارة اإلنتــاج والمجلــس االستشــاري التنفيــذي لــروح التطــوع الثانــي:

1   أن يكون المقطع معبرَا بوضوح عن أخالقيات المتطوعة في البلد الحرام.

2   أن يكون المقطع خاليًا من المحاذير الشرعية.

3   أن تكون جودة العمل واإلنتاج تتناسب مع المعايير المتعارف عليها في المجال.

4   أن يكون المقطع أنتج بهدف المشاركة ولم يسبق نشره في اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعي.

5   أن يحتوي المقطع على شعار تعظيم البلد الحرام.

المركز األول:
رزان محمد فطاني

5000 ريال

المركز الثاني:
أنفال علي أحمد الزهراني

4000 ريال

المركز الثالث:
بشاير شفا حاجي أول

3000 ريال

المركز الرابع:
رقية يونس عبدهللا نوري 

2000 ريال
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مـســابـقـة المبـادرات
التطوعية التخصصية
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مراحل المسابقة

مرحلــة التســجيل:  تــم اإلعــالن عــن المســابقة عبــر القنــوات المســموعة والمرئيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، وقــد أتيــح 

)http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php( االلكترونيــة  المنصــة  عبــر  التســجيل 

في الفترة من )16 / 1 / 1441هـ إلى 17 / 2 / 1441هـ( حيث بلغ عدد المسجلين من الفرق 37 فريق ومن األفراد 33 فرد .  

مرحلــة التهيئــة:   أقيمــت دورات وورش عمــل لتهيئــة الفــرق التطوعيــة التخصصيــة لمــدة ثالثــة أيــام وذلــك يــوم االثنيــن الموافــق 

22 / 2 / 1441هـــ - و يــوم الجمعــة والســبت الموافــق 26 - 27 / 2 / 1441هـــ بواقــع 26 ســاعة تدريبيــة و بلــغ عــدد المســتفيدات مــن 

المتطوعــات 90 متطوعــة.

مرحلــة القبــول األولــي لألفــكار:    تــم ترشــيح 20 فريــق متخصــص مــن أصل 37 فريق متقدم ودمــج األفراد المتخصصين المتقدمين 

بأفــكار متميــزة ضمــن الفــرق المرشــحة إلى مرحلة التهيئة وفق معاييــر المفاضلة التالية:

1   أن ترتبط المبادرة بقضية التعظيم.

2   أن يكون الفريق متخصص يخدم المبادرة بشكل مباشر.

3   أن تكون الشريحة المستهدفة العّمار والحجاج وأهل مكة.

4   أن تكون فكرة المبادرة مستدامة.

5   أن تكون المبادرة قادرة على صناعة مشاريع تطبيقية تلبي احتياج الشريحة المستهدفة وقابلة للتنفيذ.
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حيــث كانــت المرحلــة كالتالــي:    حفــل التدشــين: أقيــم الحفــل برعايــة وكيلــة جامعــة أم القــرى د. ســارة الخولــي وحضــور عــدد مــن 

المهتميــن والفــرق التطوعيــة للتعريــف بفكــرة المســابقة وأهدافهــا والتعليــق تفصيــاًل علــى المراحــل الالحقــة مــن قبــل المجلــس 

االستشــاري التنفيــذي 

    • ملتقــى التدريــب: أقيمــت الــدورات وورش العمــل فــي مهــارات العمــل التطوعــي التخصصــي وفــق آخــر النمــاذج العمليــة          

      المستخدمة في مجال تطوير األفكار والمقدمة من قبل مختصين ومختصات لتهيئة الفرق التطوعية. 

     • االستشــارات: تــم تخصيــص ثــالث ســاعات للفــرق التطوعيــة خــالل يومــي التهيئــة لتقديــم االستشــارات الالزمــة مــن قبــل 

      مستشارات المرحلة لدعم وتحسين المبادرات وربطها بالتعظيم وتطوير المشاريع لتسير في خط االستدامة المرجوة.

• دورات وورش العمل في ملتقى التدريب:

دورة مكة كلها حرم

د. إيمان عبد الرحمن مغربي 

)1441/2/22هـ( )لمدة ساعتان(

ورشة عمل مهارات تصميم مبادرة 

تطوعية وربطها بالتعظيم

أ. د. أفنان محمد تلمساني

و د. ابتسام عبد القادر استنبولي 

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

مهارات تكوين وإدارة الفريق التطوعي 

التخصصي

د. صالح الدقلة

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

دورة تنفيذ المبادرة ومؤشرات نجاحها

د. ابتسام عبد القادر استنبولي 

نيابة عن د. هنادي محمد بحيري 

)1441/2/27هـ( )لمدة ثالث ساعات(

ورشة الطرق العلمية لتطوير األفكار 

التطوعية

أ. د. نزهه يقضان الجابري 

)1441/2/26هـ( )لمدة ثالث ساعات(

دورة آلية كتابة التقارير

د. فائزة اللحياني

)1441/2/27هـ( )لمدة ساعتان(
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صور من مرحلة التهيئة:
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مرحلــة الترشــيح النهائــي:    بذلــت الفــرق التطوعيــة جهدهــا لتطويــر مبادراتهــا وفــق مــا ُقــدم فــي ملتقــى التدريــب فــي جــو مفعــم 
بالحمــاس والهمــة العاليــة لخدمــة مكــة وســاكنيها لعرضهــا علــى المجلــس االستشــاري التنفيــذي “المكــون مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس بجامعــة أم القــرى بمختلــف التخصصــات” لتقييــم المبــادرات حيــث يتــم ترشــيح 10 مبــادرات لمرحلــة التنفيــذ بنــاًء علــى 

النســب التاليــة )%80 مــن قبــل المجلــس االستشــاري ، 20 % تصويــت الجمهــور(. وفــق المعاييــر التاليــة:

تفسير البند البند
احتواء الفريق على متخصص أو صاحب مهارة في المبادرة جدارة الفريق التطوعي

الــفــريـــق
ال يقل الفريق عن 5 أعضاء اكتمال عدد أعضاء الفريق

حضور قائدة الفريق و3 أعضاء على األقل حضور كامل برنامج التهيئة

االلتزام بوقت العرض المتاح للفريق ال يقل مدة العرض عن 3 دقائق وال يزيد عن 5 دقائق

القيم )تعظيم الحرم – الشعور بالمسؤولية تجاه الحرم – إكرام وفد 
الرحمن – مكة كلها حرم(

  احتواء المبادرة على قيمة واحدة على األقل 
من قيم التعظيم

الــمـــبـــــادرة

فكرة جديدة لم تنفذ من قبل أو فكرة قديمة وتم تحديثها بقالب 
جديد االبداع في فكرة المبادرة

قابلية المبادرة لالستمرارية  االستدامة 

تلبي المبادرة احتياج الشريحة المستهدفة االحتياج

مدى تأثير المبادرة على الشريحة المستهدفة التأثير

أن تكون الشريحة المستهدفة من الحجاج -العّمار -أهل مكة نوعية الشريحة المستهدفة

جهة شريكة في تفعيل وتنفيذ المبادرة جهات شريكة

احتواء المبادرة ومنتجاتها على شعار روح التطوع 2 + الفريق + 
مشروع تعظيم البلد الحرام+ الراجحي االنسانية. الشعارات

رفع نموذج تقديم المبادرة لمرحلة التهيئة على المنصة االلكترونية تقديم نموذج المبادرة في الوقت المحدد

درجة لجنة التحكيم

درجة تصويت الجمهور

الدرجة النهائية
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مرحلة التنفيذ:     تم تفعيل مبادرات الفرق المتأهلة في الميادين المختلفة التالية:

جامعة أم القرى - فرع البنات 

مدرسة الكر االبتدائية

مؤسسة آمنة الوقفية

حجز السيارات في النوارية

مدرسة أجيال الوفاء األهلية

روضة بذور الغد 

حديقة العوالي

فندق أركان بكة 

معهد األمل للصم الخاصة 
بالفتيات

دوحة آفاق الطفولة 

الجمعية الخيرية النسائية
في الجموم

قاعة األماكن

مدارس البشرى األهلية

ثانوية صروح التربية األهلية

حديقة الشوقية

مركز غالي لرعاية األشخاص 
ذوي اإلعاقة في جامعة أم القرى 

ابتدائية النوارة بنت الحارث

حديقة العزيزية

مركز المهاجرات

مؤسسة إسعاد الوقفية

الثانوية الرابعة

حجز السيارات في الزايدي

قاعة الوردة البيضاء

تحفيظ فجر االسالم

حجز السيارات في الشرائع

جامع األنصار 

المدرسة الحادية عشر
لتحفيظ القرآن

الثانوية الواحد والعشرون

حديقة العزيزية في الجموم
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حيث بدء تدشين المبادرات وتفعيلها من يوم األحد الموافق 13 / 3 / 1441هـ إلى يوم الخميس الموافق 24 / 3 / 1441هـ وقد ُقيمت الفرق بناًء على المعايير التالية:

تفسير البند البند

تحسب من نتيجة مرحلة التهيئة 30 % التهيئة 

رة
اد

بـــــ
مـــ

الــ

فكرة جديدة لم تنفذ من قبل أو فكرة موجودة وتم تحديثها بقالب جديد االبداع في فكرة المبادرة

التخصص تكامل التخصصات ) بحيث يحتوي الفريق على متخصص حسب احتياج المبادرة (

اكتمال المحتوى المعرفي للمبادرة وصحة مصدرها المحتوى

القيم )تعظيم الحرم – الشعور بالمسؤولية تجاه الحرم– إكرام وفد الرحمن – مكة كلها حرم...الخ( احتواء المبادرة على قيمة واحدة على األقل من قيم التعظيم

أن تكون الشريحة المستهدفة من الحجاج -العّمار–أهل مكة نوعية الشريحة المستهدفة

تلبي المبادرة احتياج الشريحة المستهدفة االحتياج

التأثير مدى تأثير المبادرة على الشريحة المستهدفة

االستدامة       قابلية المبادرة لالستمرارية

خلوها أثناء تنفيذ المبادرة خلو المبادرة من المحاذير الشرعية

1 - دليل إجرائي أو نموذج عمل للمبادرة المنفذة.       2 - منتج مادي ملموس قابل للتطبيق والتطوير. توافق المبادرة مع المخرج المحدد

ال يتجاوز الفيديو دقيقتان وتكون خالية من المحاذير الشرعية تصميم فيديو برومو للمبادرة

تنفيذ المبادرة في غير الوقت والتاريخ المحدد يلغي النموذج المرسل إلدارة المسابقة تنفيذ المبادرة الميدانية في الفترة المحدد

بروشور، لوحات، مقاطع ،عروض بوربوينت، أخرى ... إعداد منتجات مصاحبة للمبادرة

@makkah_hajar1 تفعيل #روح_التطوع2 + وضع تاق نشر المبادرة عبر وسائل التواصل االجتماعي

1 - يرفع التقرير بعد 3 أيام بعد تنفيذ المبادرة كأقصى مدة.      2 - مراعاة السالمة اللغوية في كتابة النص.
3 - ارفاق صور للمبادرة ذات جودة عالية ال تقل عن 5 صور وال تزيد عن 10وتكون ذات جودة تحكي فعاليات المبادرة.

4 - فيديو توثيقي للمبادرة )ال يتجاوز 3 دقائق(.           5 - رفع التقرير االلكتروني حسب النموذج المعتمد في المنصة.
تسليم تقرير المبادرة في الوقت المحدد

اختيار ما يميز الفريق أثناء تنفيذ المبادرة اختيار هوية مناسبة لفريق المبادرة

الشعارات احتواء المبادرة ومنتجاتها على شعار مشروع تعظيم البلد الحرام + الراجحي اإلنسانية+ روح التطوع 2 + الفريق

جهة شريكة في تفعيل وتنفيذ المبادرة جهات شريكة

درجة مرحلة التهيئة

درجة لجنة التحكيم

درجة تصويت الجمهور

الدرجة النهائية



18

مرحلــة التكريــم:    أقيــم حفــل ختامــي يــوم الثالثــاء 
المشــاركات  لتكريــم  1441هـــ   /  3  /  29 الموافــق 
وشــركاء  التطوعيــة  المبــادرات  مســابقة  فــي 
النجــاح برعايــة مجموعــة أكــور )فنــدق ســاعة مكــة 
وبرعايــة  أوتيــل(   فيرمونت-فنــدق مكــة ســويس 
كريمــة مــن وكيلــة جامعــة أم القــرى د.ســارة بنــت 
مستشــارة  عنهــا  نيابــة  وحضــرت  الخولــي  عمــر 
عثمــان  بنــت  د.هيفــاء  القــرى  أم  جامعــة  وكيلــة 
ــإدارة  ــر العــام ب فــدا وبحضــور مــن مســاعدة المدي
ــة  التعليــم د.آمنــة محمــد الغامــدي وكذلــك الوكيل
المســاعدة بالشــؤون النســائية برئاســة شــؤون 
الحرميــن د.فاطمــة الرشــود وبحضــور كوكبــة مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى والرعــاة 
والفــرق  المختلفــة  القطاعــات  مــن  والشــركاء 
المبــادرات  جميــع  عــرض  تــم  حيــث   ، التطوعيــة 
المقدمــة والتعريــف بهــا مــع االشــادة بجهــود كل 
فريــق وتميــز كل مبــادرة، وصحــب الحفــل معــرض 
لعــرض  ركــن  فريــق  لــكل  خصــص  حيــث  مصّغــر 
مبادرتــه والمخرجــات الخاصــة  بالمبــادرة ، ثــم تــم 
الخمــس  علــى  الحاصلــة  الفائــزة  الفــرق  تكريــم 

مراكــز األولــى وهــي كالتالــي:

المركز األول

15000 ريال
المركز الثاني

12000 ريال

المركز الثالث

8000 ريال
المركز الرابع

5000 ريال

المركز الخامس مكرر

3000 ريال
المركز الخامس

3000 ريال

أفضل فكرة إعالمية  
جماهيرية 

فريق تبصرةفريق مكتك

فريق بصمة عطاءفريق ذات النطاقين 

فريق تحنان فريق يقظة

فريق غرس التطوعي 

مبادرة قبس تقني
من أرض الحرم 

مبادرة تبصرة قاصد 

مبادرة هدى وهادي
مبادرة على الدكة 

المكية نلعب دوت كوم 

مبادرة على خطى هاجر  مبادرة يقظة القانونية 

مبادرة سينما االثراء 
والمعرفة

12

34

5 5
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كمــا تــم تكريــم جميــع الفــرق المشــاركة بــدروع روح التطــوع وشــهادات شــكر وتقديــر بعــدد الســاعات التطوعيــة وأوســمة روح التطــوع تكريمــًا 
لجهودهــم فــي خدمــة البلــد الحــرام حيــث 

وُكــرم فريــق أثــر التطوعــي علــى 
مســاهمته بمبــادرة وضوئي.

ــرم فريــق تطويــر التطوعــي  وُك
بمبــادرة مكــة تــراث التطــوع. 

و تــم تكريــم شــركاء النجــاح والجهــات المتعاونــة لمســاهمتهم فــي انجــاح المســابقة ،كمــا ُكــرم مجموعــة أكــور لرعايتهــم الحفــل التكريمــي 
لمســابقة المبــادرات التطوعية.

وُكـــــرم فـــريـــــق ســقــيــــا العـطـــــــاء 
التطوعــي بمبــادرة وطــن أســهل.
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

الفرق المتأهلة لتنفيذ المبادرات

ك التطوعي
ِ
فريق مكت

عنوان المبادرة: قبس تقني من أرض الحرم.

بتول عياض السلمي - ايالف ابراهيم سندي 
الشيماء عياض السلمي

نسيبه ابراهيم فطاني - أريج شامي آل علي 
رزان محمد فطاني.

نادي التوستماسترز التابع لعمادة 
شؤون الطالب بجامعة أم القرى  

المجلس الطالبي بجامعة أم القرى 
نادي رقمي - صحيفة المواطن  

صحيفة عين الوطن - شركة حفاوة 

منصة الكترونية + نشيد مكتك + 13 فيديو ومسابقة + مفكرة حياة مكية ورقية والكترونية

5 مرات في جامعة أم 
القرى فرع البنات.

الفيديو التوثيقي للمبادرةمفكرة حياة مكيةنشيد مكتكالمنصة االلكترونية

75
مستفيد

17513
مستفيد

إصــدار مفكــرة ورقيــة إلكترونيــة، تحــوي معلومــات مكيــة فــي قوالــب مختلفــة مرئيــة، مســموعة، 
مكتوبــة وإقامــة ورشــة عمــل توعويــة تقنيــة لتحفيــز التقنييــن للعطــاء التقنــي تجــاه مكــة، وورش 
عمــل للتصميــم والتصويــر وتصميــم منصــة خاصــة بالمفكــرة تحــوي جميــع المقاطــع المســموعة 

والمرئيــة، والمــواد المكتوبــة فــي المنصــة.
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق تبصرة التطوعي

عنوان المبادرة: تبصرة قاصد.

مينا جاسم العبيدي - خوله أحمد عبدالحق 
أروى أحمد عبد الحق - شيماء أحمد عبدالحق 
ريناد ابراهيم إسكندر - غدي سالم الزهراني 

بسمه سعيد قربان.

المؤسسة الدعوية للصم + تطبيق 
هدهد + BEAS STUDIO +طابعة جدة 

+قاعة الوردة البيضاء + عصيرات 
فراولة +كرم الضيافة + مؤسسة 

نوال بن مليح +اليوم المميز لتنسيق 
الحفالت+ نفحة هيل + المصمم عبد 

المحسن قاضي.

منصة الكترونية تحتوي على 10 فيديوهات مصورة + كتيب تبصرة قاصد بلغة اإلشارة + 
فيلم العطاء + كتيب تبصرة قاصد بلغة برايل

3 مرات في )معهد األمل للصم ، مركز 
غالي لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في 
جامعة أم القرى ، قاعة الوردة البيضاء(

218
مستفيد

27256
مستفيد

مبــادرة تعليميــة اثرائيــة لفئــة الصــم، هدفهــا تعليمهــم اآلداب واألذكار والعبــادات داخــل المســجد 
الحــرام، مــن خــالل كتيــب إرشــادي ومنصــة إلكترونيــة تحتــوي علــى مقاطــع مرئيــة بلغــة اإلشــارة.

الفيديو التوثيقي للمبادرةكتيب تبصرة قاصدالمنصة االلكترونية



23



24

أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق ذات النطاقين التطوعي

عنوان المبادرة: هدى وهادي.

 إسراء عبدهللا المطرفي
ابتهال مفرج رده الثقفي - إلهام خالد الحربي
ريناد عبدهللا بايعشوت- عبير عيسى المالكي

مؤسسة إسعاد الوقفية + 
مؤسسة سكاي لألطفال + مدرسة 

البشرى األهلية + مدرسة أجيال 
الوفاء األهلية + المدرسة الحادية 

عشر لتحفيظ القرآن + مدرسة الكر 
االبتدائية

تطبيق هدى وهادي على االندرويد + فيلم موشن جرافيك في رحاب مكة + دفتر تلوين

5 مرات في )مؤسسة إسعاد الوقفية 
،مدرسة أجيال الوفاء األهلية ، مدارس 

البشرى األهلية ، المدرسة الحادية عشر 
لتحفيظ القرآن ، مدرسة الكر االبتدائية(

305
مستفيد

22482
مستفيد

ــات مبنيــة ومقتبســة مــن  ــي لألطفــال يحتــوي علــى مجموعــة مــن التحدي تطبيــق معرفــي إلكترون
كتــاب األربعــون المكيــة، تهــدف إلــى اســتيعاب المقــروء والمســموع لنــص الحديــث وتجســيد 

الشــخصيات فــي سلســلة فيديوهــات قصصيــة.

تطبيق هدى وهادي 
الفيديو التوثيقي للمبادرةفيلم في رحاب مكةدفتر التلوينعلى االندرويد
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق بصمة عطاء التطوعي

عنوان المبادرة: على الدكة المكية نلعب دوت كوم.

روضة علي هوساوي - كلثوم أحمد سالفو 
سلوى أحمد كوجو - رقية أحمد كوجو

وداد علي هوساوي - وئام غريب عبد العاطي

تعليم مكة
ممثلة في )دوحة آفاق الطفولة ، 

ابتدائية النوارة بنت الحارث ، روضة 
بذور الغد( 

منصة الكترونية + نشيد مكة كيدز + 3 ألعاب محسوسة + 3ألعاب محاكاة + 15 لعبة الكترونية تفاعلية

5 مرات في )دوحة آفاق الطفولة ، ابتدائية 
النوارة بنت الحارث ، تحفيظ فجر االسالم 
، روضة بذور الغد، مشروع تعظيم البلد 

الحرام(.

184
مستفيد

5000
مستفيد

منصــة الكترونيــة تحتــوي علــى مقاطــع فيديــو وألعــاب تعليميــة تفاعليــة باإلضافــة إلــى العــاب 
محسوســة لألطفــال مــن 5 ســنوات إلــى 9 ســنوات تدعــم اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وتغــرس 
قيمــة تعظيــم البلــد الحــرام واثــراءه بالمعــارف والمهــارات ليكــون طفــل ُمعظــم للبلــد الحــرام.

الفيديو التوثيقي للمبادرةعائلة نور وحراءنشيد مكة كيدزالمنصة االلكترونية
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق يقظة التطوعي

عنوان المبادرة: يقظة القانونية.

ميساء ممدوح الخزاعي - روان هالل المالكي 
منار مرزرق القرشي

رغد خالد الدبياني - شوق سالم الحربي

مكتب المحامي سلطان الحارثي + 
وزارة التعليم ) ثانوية صروح التربية 
األهلية ، الثانوية الرابعة ، الثانوية 

الواحد والعشرون(

)دليل اجرائي + 3 مقاطع موشن جرافيك(

3 مرات في ) ثانوية صروح التربية 
األهلية ، الثانوية الرابعة ، الثانوية الواحد 

والعشرون(

700
مستفيد

1200
مستفيد

نشــر الثقافــة القانونيــة، وربطهــا بخاصيــة األمــن التــي اختــص هللا بهــا مكــة المكرمــة، وتعظيــم 
البلــد الحــرام؛ مــن أجــل المســاهمة فــي توعيــة المجتمــع بخاصيــة األمــن فــي البلــد الحــرام، ونشــر 
األنظمــة القانونيــة فــي جميــع األرجــاء؛ لتصبــح ثقافــة عامــة وســلوكًا حضاريــًا، فنصــل إلــى مجتمــع 

، ومتكاتــف معــًا يــدًا بيــد.
ٍ
، آمــن

ٍ
مكــي واع

الدليل االجرائي
نظام

مكافحة التحرش
العنف األسرينظام االبتزاز

الفيديو
التوثيقي للمبادرة
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق تحنان التطوعي

عنوان المبادرة: على خطى هاجر .

منى سعيد سمتر - شيماء عبدالملك فالته 
مريم سمير بقى - آيه طالل عبد أبودامس 

صفية عمر الطارقي - مودة عبدهللا المرشدي  
أحالم صالح باصم

مؤسسة آمنة الوقفية + وقف مساعد 

لالستشارات + مركز يسر النسائي – مؤسسة  

 cotton.candy إسعاد الوقفية - مركز رفاء + متجر

+ متجر T oota11511 + متجر Ze.cafe + متجر أم 

بدر للضيافة mb_abe + متجر معمول العبير 

 + najat_kitchen11 مطبخ ام رامي + al_abeer201

متجر نواعم مكة nasn44 + متجر ندى للزهور 

) لعبة مكتي + فيديو على خطى هاجر (

177مرة واحدة في مؤسسة آمنة الوقفية.
مستفيد

66050
مستفيد

ملتقــى تربــوي تفاعلــي يربــط األم بابنتهــا انطالقــًا مــن مدرســة هاجــر – عليهــا الســالم- وتفانيهــا في 
تربيــة االبــن وتعليمــة والشــعور بالمســؤولية تجــاه مكــة ممــا يســهم فــي غــرس قيمــة التعظيــم 

مــن خــالل الــدورات وورش العمــل واألركان التفاعليــة.     

الدليل االرشادي 
نشيد على خطى هاجرللعبة مكتي

المادة العلمية
للعبة مكتي

الفيديو التوثيقي للمبادرة
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق غرس التطوعي

عنوان المبادرة: سينما الفكر واالثراء.

مريم صالح الصبحي - روان دخيل هللا المولد 
رشيدة حمدي العتيبي - أمل عبدالرحيم اللهيبي 
لمسات عبدهللا فالته - سميرة عبد هللا الثبيتي 

ريم علي عبد الرحمن

أمانة العاصمة المقدسة + النقابة العامة 
للسيارات + مراكز األحياء بمكة المكرمة + الجمعية 

الخيرية النسائية بالجموم + شركة أبو سرهد 
للنقل + وكالة ترف للدعاية واإلعالن + مؤسسة 

هندسة االبتكارات والمواهب الذكية + فريق بصمة 
رواد التميز + بنت الديرة + مؤسسة دلوعتي أحلى 
+ حفالت المودة + دليل الجموم + أفراح الحجاز+ 

مؤسسة نقش المعرفة + سناب الشرائع + 
دايموند مكة + بنات مكة.

)باص السينما المتنقل + سينما ثابتة + 3 أفالم موشن جرافيك لألطفال(

13 مرة في ) الجمعية الخيرية النسائية في الجموم 
حديقة العزيزية ، حجز السيارات في الشرائع ،حديقة 

العوالي، حديقة الشوقية ،حجز السيارات في الزايدي، 

حديقة العزيزية في الجموم ، حجز السيارات في النوارية 

، قاعة األماكن(

2041
مستفيد

594
مستفيد

حافلــة بشاشــة ســينمائية متنقلــة فــي أحيــاء مكــة مصممــة بطريقــة احترافيــة تعــرض أفــالم 
ورســومات جذابــة تشــجع النــشء علــى القــراءة بطــرق مبتكــرة وخيــال علمــي مصحــوب بمســابقة 

بعنــوان إبــداع القــراءة.

الفيديو التوثيقي للمبادرةبقعة لونفيلم شوبرمدينتي الذكية
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق أثر التطوعي

عنوان المبادرة: مبادرة وضوئي.

فايزة عبد هللا باوهاب - دعاء علوي السقاف  
صافية علوي السقاف -  سمية علوي السقاف 

نجالء عبيد هللا العمري

مركز المهاجرات

مخابز وحلويات نعمة

حلويات يوم ويوم - صالون نقاء

محل توليب للورد

مغسلة مبسطة للفكرة، مطوية، موشن جرافيك لتعليم الوضوء.

4 مرات
في )جامع األنصار + مركز المهاجرات(

170
مستفيد

300
مستفيد

ابتــكار مغســلة صديقــة للبيئــة توضيــح طريقــة الوضــوء الصحيحــة إلحيــاء ســنة النبــي صلــى هللا 
عليــة وســلم للوضــوء بمقــدار مــد وترشــيد اســتهالك المــاء للمجتمــع المكــي والوافديــن ممــا 
يعكــس مــدى تطــور المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك عــن طريــق المؤسســات االكاديميــة 

التعليميــة.

الفيديو التوثيقي للمبادرةمطوية تعريفيةفيديو تعليم الوضوء



35



36

أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق سقيا العطاء التطوعي

عنوان المبادرة: وطن أسهل.

آمنة يحيى احمد خبراني - اسراء جميل المولد  
أميرة محمد سيال

سعاد صقر اليزيدي - تهاني عطية الغامدي

أمانة العاصمة المقدسة

)تطبيق وطن أسهل(

208مرة واحدة في )جامعة أم القرى(.
مستفيد

3000
مستفيد

تطبيــق لتســهيل عمليــة وصــول االشــخاص ذوي االعاقــة وكبــار الســن لالماكــن العامــة دون عنــاء 
البحــث برصــد االماكــن العامــة التــي تؤهــل عــدد مــن مرافقهــا وخدماتهــا وســهولة اســتخدامها 

مــن قبــل االشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الفيديو التوثيقي للمبادرةتطبيق وطن أسهل على اندرويد
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أعضاء الفريق: 

المنتجات المخرجة من المبادرة:الجهات المتعاونة في تنفيذ المبادرة:

عدد المستفيدين في الواقع االفتراضي: عدد المستفيدين ميدانيًا:عدد مرات التنفيذ: 

نبذة عن المبادرة:

فريق تطوير التطوعي

عنوان المبادرة: مكة تراث التطوع.

احسان محسن فدعق - شروق ابراهيم الحربي 
الفتون طلعت غندورة - ريناد أحمد باوزير 

هناء بنت األخضر المغربي

فندق أركان بكة 

وقف سمير سعد النجار 

محل تصاميم سدرة

) أركان تفاعلية (

100مرتان في )فندق أركان بكة(.
مستفيد

7974
مستفيد

معرض متنقل عن تاريخ التطوع بمكة المكرمة يعرض قصص تطوعية سابقة وحديثة.

الفيديو التوثيقي للمبادرة
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عدد المسجلين في مرحلة التسجيل:

الفرق المرشحة لمرحلة 
التهيئة:

20
فريق

عدد المستفيدين في الواقع 
االفتراضي للفرق التطوعية:

151369
مستفيد

التسجيل للفرق:

37 
فريق

الفرق المتأهلة لمرحلة 
التنفيذ:

10
فرق

عدد المنتجات المخرجة من 
المسابقة:

72
منتج

التسجيل الفردي

33
فرد

عدد مرات المبادرات المنفذة 
من الفرق المشاركة:

42
مبادرة

عدد المتطوعات والمتعاونات 
لتنفيذ المبادرات:

250
متطوعة ومتعاونة

عدد المستفيدين في الواقع 
اإلفتراضي للقسم النسائي هاجر :

 434600 
مستفيد

األفكار المقدمة:

70
فكرة مبادرة تطوعية تخصصية

 عدد المستفيدين ميدانيًا
من المسابقة:

5009
مستفيد

عدد الجهات المتعاونة
لتنفيذ المبادرات:

65
جهة

عدد الميادين المنفذة فيها 
المبادرات:

29
ميدان

احصائيات روح التطوعاحصائيات روح التطوعاحصائيات
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مرحلة التهيئةمرحلة التسجيل

مرحلة التنفيذ
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نتائج استبيان مسابقة روح التطوع

الفرق التطوعية

شارك في االستبيان االلكتروني 53 مشتركة حيث كانت النتيجة كالتالي:

نتائج استبيان مسابقة روح التطوعنتائج استبيان مسابقة روح التطوع
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المقترحاتنقاط القوة

• االنضباط وقوة الطرح المقدم في جميع المراحل.

• التسلسل الزمني والمنطقي للبرنامج.

• تنوع الدورات وورش العمل.

• التحفيز والتشجيع بمختلف الوسائل.

• وجود مستشارات متخصصات بجميع المجاالت لتطوير المبادرات.

• دعم جميع الفرق المرشحة لمرحلة التنفيذ بملغ 3000 ريال.

ــك التطوعــي ، فريــق تبصــرة 
ِ
• تكــون 5 فــرق تطوعيــة ناشــئة )فريــق مكت

التطوعــي ، فريــق بصمــة عطــاء التطوعــي ، فريــق يقظــة التطوعــي ، 

فريــق أثــر التطوعــي(.

• دعــم بعــض الفــرق الناشــئة ماديــًا ومعنويــًا مــن قبــل جهــات حكوميــة 

وخاصــة.

• استحداث القاب مناسبة ومميزة للفرق الغير فائزة.

• إدارة المسابقة كانت أكبر داعم للفرق التطوعية لتطوير المبادرات.

• تمكن المدربات من تقديم المحتوى العلمي وتنوع األداء.

• فريق العمل متعاون.

• ســرعة التجــاوب مــع االستفســارات مــن قبــل فريــق العمــل وإدارة 

المســابقة.

• جودة التنظيم عالية.

• زيادة أيام مرحلة التهيئة.

• زيادة فترة التنفيذ.

• إطالق المسابقة في فترة االجازة الصيفية.

• إقامة دورات مهارية في التواصل الفعال، وااللقاء واالقناع.

• دعــوة ســيدات األعمــال وأصحــاب االهتمــام بالمجــال التطوعــي لتبنــي 

المبــادرات لضمــان اســتمراريتها. 
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نتائج استبيان مسابقة روح التطوعنتائج استبيان مسابقة روح التطوع

نقاط القوة

مقترحات

نقاط التحسين التي يجدر على الفرق تحسينها

•  وجود راعي للمسابقة.

•  أصالة األفكار وحداثتها لدى غالبية الفرق.

•  تنوع التخصصات في المبادرات المقدمة.

•  تنوع وثراء مخرجات المبادرات.

•  تفعيل قيم التعظيم بشكل واضح.

•  استدامة األفكار ووضوحها.

•  تنفيذ المبادرات في أكثر من مكان.

•  نشر المبادرات عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.

•  اتساع عدد المستفيدين من المبادرات.

•  إيجاد أفكار بديلة لتطبيق أفكار المبادرة.

•  وجود احتياج للمبادرات من قبل الفئات المستهدفة.

•  تنوع الشراكات وتأثيرها على الشريحة المستهدفة.
•  تقسيم المسابقة لفرعين فرع للفرق الناشئة وفرع للفرق القائمة

•  تفعيــل المســابقة علــى مســتوى محلــي وعالمــي لمحبيــن مكــة حــول 

العالــم.

•  تفعيــل الشــركات بشــكل أقــوى مــع الجهــات المعنيــة لــدى بعــض 

الفــرق.

•  زيــادة نشــر المبــادرة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى بعــض 

الفــرق.

•  احتياج بعض الفرق التدرب على مهارة االلقاء.

•  ضرورة تحكيم المحتوى المعرفي من قبل المختصين.

•  تجويــد التوثيــق المرئــي للمبــادرات بحيــث توضــح الفكــرة وآلية تنفيذها 

واحصائياتها.

نتائج استبيان مسابقة روح التطوع

الفريق االستشاري
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آراء الحضور

إهداء:محبتكم دومًا
أ/ مها بنت محمد قماش

أ .د. نزهة الجابري
عضــو المجلــس االستشــاري التنفيذي 

لــروح التطــوع 2 

د. سعاد بابقي
وكيلة كلية الدعوة وأصول الدين 

للشؤون التعليمية والتطوير 

جمع تألق وارتقى بشموسكم

ِ
موا سْعدًا َمع اأَلْجَواء وتَبسَّ

ٍ
اَق َفاَق َغَماَمة  َدفَّ

ٍ
َتَعاُون

ِ
ب

 َوَبَهاء
ٍ
وَكَسٰى الجميع بُحلَّة

َر َرْوَضًة
ِ
ُتْثم

ِ
َدْت ل

ِ
 َجه

ٍ
بإَداَرة

ِ
َعَطاء

ِ
وتَُفوُق أْقَرانًا لها ب

ٍ
ْرَجل

ِ
 م

ِ
ة مَّ

ِ
ه

ِ
َرْت ب

ِ
 َسه

ٍٍ
ُلْحَمة

ِ
وب

م البيت الحرام ضياء لتعظِّ

يَما َبْيَنُهم
ِ
أْعَضاُؤكم ُرَحَماُء ف

ِ
َخاء

ِ
ًا وُطُوُل إ ْكُسوُهُم ُحبَّ

َز غَايًة ال َيْرتَُضوا َجَعُلوا التََّميُّ

َبَلاء ُه النُّ َواُه نَْهَجًا َخطَّ
ِ

س
ِ
ب

ٍ
ب

ِ
دُّ واإلخالص َدْأَب َكَواك

ِ
واْلج

ء
ِ
َسَما

ِ
ي َربَّها ب

ِ
ُتْرض

ِ
تَْسَعٰى ل

 َفاٰل 
ٍ

ْخاٰلص
ِ
مْن َحاَز َمْجَدًا ُدُوَن إ

ِ
 واْلَعْلَياء

ِ
َذاَك الْمْجد

ِ
َخْيٌر ب

ه
ِ
 َوُشْكر

ِ
يم

ِ
ْلَمْولٰى الَعظ

ِ
والَحْمُد ل

ِ
 َوثَناء

ِ
ه

ِ
َمْجد

ِ
يُق ب

ِ
َحْمَدًا َيل

ِ
ه

ِ
 َوآل

ِ
يب

ِ
ثُمَّ الصالة َعلٰى اْلَحب

ِ
ْمَحاء  السَّ

ِ
ْرَعة ْلشِّ

ِ
 اْلَوَرٰى ل

ِ
َداع

ربــي يكتــب اجــر الجميــع ويجعلــه 

الكريــم  لوجهــه  خالــص  عمــل 

ويبــارك جهــود بناتنــا وينفــع بهــم .

مشــروع  مــع  تعاونــي  حقيقــي 

روح  ومســابقة  التعظيــم 

العمــل  فريــق  ومــع  التطــوع 

المشــروع  مديــرة  مــن  الرائــع 

وفريــق العمــل بــه ومــن زميالتــي 

عضــوات المجلــس االستشــاري 

طاقــه  اعطانــي  والمستشــارات 

ايجابيــه كبيــره .. الجميــع كان رائــع 

اســتفدت  ثريــه  كانــت  والتجربــة 

واســتمتعت بهــا جــدا .. شــكر هللا 

مســاعي الجميــع وكللهــا بالنجــاح 

والتوفيــق 

حقيقــة بــال مجاملــة حفــل رائــع مــن 

حيــث التنظيــم والمحتــوى مــا شــاء 

هللا ال قــوة إال باللــه 

لــم يفتــر لســاني عــن تكرارهــا طيلــة 

الحفــل تميــز فــي كل األشــياء فريــق 

هاجــر فليحفظهــم الرحمــن مــن كل 

ســوء بشاشــة وحســن اســتقبال 

إلقــاء  األداء  فــي  وتعــاون  وتناغــم 

مميــز وأصــوات عذبــة شــذية وطــرح 

مشــوق ومعــرض متميــز

 فــي أناقــة رائعــة فــي المظهــر وفــي 

التنســيق والمكان

متواصلــة  متكاملــة  خدمــات 

للقاصــي والدانــي ضيافــة متميــزة 

وفرحنــا  الجميــع  بنتــاج  ســعدنا 

الجميــع بتكريــم 

هنــاك  ليــس  ســابقا  قلــت  فكمــا 

خاســر فــي الدنيــا ونســأل هللا الفــوز 

األعظــم للجميــع فــي األخــرى

أراء الحضور
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 د. نور قاروت

د. منال المبروكي

د. فاطمة الرشود
مستشارة الرئيس العام للشؤون النسائية 

لشــؤون  العامــة  الرئاســة  فــي  النســائية  العامــة  اإلدارة  ومديــر 
النبــوي  والمســجد  الحــرام  المســجد 

د. ندى العنزي
مستشــارة فــي مرحلــة التهيئــة لــروح 

 2 التطــوع 

أســعدتم قلوبنــا وعقولنــا زادكــم 

المولــى مــن فضلــه .

انــا دائمــًا ســعيدة معكــم منــذ أن 

تعاونــت معكــم منــذ 6 ســنوات 

وزدتمونــي شــرفا وحبــي لمكــة 

تجعلنــي  الطاهــرة  ولــألرض 

أســاهم بــأي شــيء وهــذا يعتبــر 

لــي  إضافــة 

شــكرا لكــم مــن كل قلبــي زادكــم 

هللا علمــا ومعرفــة 

جهودكــم  فــي  لكــم  هللا  وبــارك 

حســناتكم ميــزان  فــي  وجعلــه 

مــا أجمــل الحفــل وأهلــه والمحتفــل بهــم ، 

 ، وابتهاًجــا  وبشــًرا  ســعادًة  قلوبنــا  مألتــم 

كالمــزن مكانكــم الســماء وعطاؤكــم يهطل 

علــى األرض ويعــّم البــالد والعبــاد . )هاجــر( ..

 احتضنــت الفتيــات بحنــّو ، ومنحــت مقّومــات 

االحتــرام  مــن  النابعــة  النفــس  فــي  الثقــة 

واإليمــان باألهليــة وتطويــر الــذات والقــدرة 

علــى اإلبــداع وتحمــل المســؤولية .. وأثمــرت 

العطــاء بإخــالص ، واالبتــكار بإبهار ، والوفاء 

بصــدق ، والحــب بنقــاء .. 

شــكًرا لمــن تلمســوا احتيــاج الــروح فأعطــوا 

بيــن  وإكســيًرا  ترياًقــا  وأســقوها   ، بلســًما 

الفينــة والفينــة .. 

والثنــاء  واإلعجــاب  التقديــر  كل  منــي  لكــم 

 .. العاطــر 

كلــل هللا مســاعيكم بالنجــاح وزادكــم توفيًقا 

وســداًدا .. !

ونفــع  بجهــودك  هللا  بــارك 

عبــاده  مــن  وجعلــك  األمــه  بــك 

جهــود  الصالحيــن 

كللــت بالنجــاح الدائــم ونتمنــى إن 

شــاء هللا تعالــى أن تكــون خالصة 

لوجهــه الكريــم.. 

اميــن يــارب العالميــن ويبــارك لنــا 

أجمعيــن

د. خلود أبو النجا
وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة 

التدريس والموظفين

أشــكـــركــــم علــى كـــريم الدعـــــوة 
الـتــوفـيــــق  لـكـــــم  هللا  وأســــــــأل 

. األهــداف  وتحقيــق 

أراء الحضور
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أ/ منيرة الجهني 

أ/ ميمونة األدماوي 

أ/ فايزة باوهاب
قائدة فريق أثر التطوعي 

أ/ البتول السلمي
قائدة فريق مّكتك

حرمكــم  وال  خيــرا  هللا  جزاكــم 
منــال  الغاليــة  ابنتنــا  االجــر  هللا 
رائعــة مــن  األكثــر  ومجموعتهــا 
زادكــم هللا علمــا وفقهــا وعمــال 
مــا  وبركــه  وســدادا  وتوفيقــا 
أجمــل المحيــا والمبســم الحنــون
هــذه  تفــارق  أال  هللا  أســال 
البشاشــة والحفــاوة والســماحة
قلوبكــم وال تفــارق وجوهكــم دنيــا 
واخــره والجميــع يــارب يــارب يــارب
العبــارات  تخوننــي  أشــوفكم 
وأنظــر اليكــم تســبقني العبــرات
وقفــت لكــم احترامــا وحبــا صفــق 

قلبــي قبــل يــدي لكــم كثيــرا

بحـضـــــورنا  اسـتـمـتـعـــنا  وهللا 
لمســابقة  التـكــريـمــــي  للحـفــــل 
روح التطــوع 2 بوركــت جهودكــم  
وجــعــلـــــــه هللا فــــــي مــــــوازيــــــــن 

. تكم حســنا

علــى  وشــكرا  حبايبــي  موفقيــن 
جــدا  والرائعــة  الجميلــة  التجربــة 

الكثيــر  منهــا  تعلمنــا  التــي 
وتعرفنــا بالجميــالت فقــد كانــت 
ــر لــن تنســى عبــر  ــر للخي بصمــة أث

الزمــن
خالصــه  أعمالكــم  هللا  جعــل 
لوجــه الكريــم ونفــع بهــا االســالم 

. لمســلمين ا و

“هاجــر”  النســائي  للقســم 
بمشــروع تعظيــم البلــد الحــرام..
إن الحــروف أضعــف مــن أن تقــف 

لكــم ُشــكًرا  قدميهــا  علــى 
تفانيتــم فــي العطــاء، وصحبتــم 
األولــى،  الخطــوة  منــذ  مبادراتنــا 
نُصًحــا وتوجيًهــا، ورعايــًة وكرمــًا

فــي  هللا  بعــد  الفضــل  فلكــم 
فــي  المشــاريع  هــذه  انطــالق 

مكــة.. فضــاء 
منــذ مرحلــة التهيئــة ونحــن ننعــم 
واإلثــراء،  بالدعــم  رحابكــم  فــي 
للعطــاء  هّمتنــا  أشــعلتم  حتــى 

نتاُجنــا وأثمــر  مبادرتنــا  فَنمــت 
الحصــاد  يكــون  أن  هللا  نســأل 
نفعــه  يعــمُّ  ُمتقبــاًل  طّيًبــا 
خيــر  هللا  مــن  أجــره  ويشــملكم 

المحســنين. يجــزي  مــن 

د.ابتسام عبد القادر استنبولي
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

بفضــل  رائعــًا  حفــاًل  كان  فعــاًل 
الجميــع  مــن  تعلمــت  هللا 
الكثيــر  الجميــع  مــن  واســتفدت 
واألبنــة  منــال  اســتاذة  الكثيــر  
علــى  االعمــاق  مــن  شــكرًا  ابــرار 
اللقــاء  وحفــاوة  العبــارة  لطــف 
فــي كل نشــر وتدشــين بــارك هللا 

. األجــر  وكتــب  الجهــود 
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أ/ إحسان فدعق 
قائدة فريق تطوير 

أ/ امنة الخبراني
قائدة فريق سقيا العطاء 

د. فائزة محمد اللحياني
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

نحمــد هللا أن حبانــا بهذه الفرصة 
حتــى نفيــد و نســتفيد مــن القلــب 
مبــارك للجميــع الوصــول لهــذه 
المســيرة  وســنكمل  المرحلــة 
حتــى نصــل الى الغاية المنشــودة 
فــردًا  للجميــع  موصــول  الشــكر 
فــردًا ، نســأل هللا ان يجعــل ذلــك 
جميعــًا  حســناتنا  موازيــن  فــي 

دمتــم متميزيــن.

الــف الــف مبــارك يــا قائــدات فعــال 
الــي  وبــكل  كلنــا  فينــا  فخــورة 

جميعــا قدمنــا 
وجميلــة  رهيبــة  افــكار  فعــال 
واالعظــم انهــا مــن مكــة ولمكــة 
.. فعــال مبســوطة وهللا لفوزكــم 

كلكــم
ومتأكــدة انهــا بدايــة خيــر لنــا كلنــا 

.. وانطالقــة قويــة للجميــع
يوفقكــم  وربنــا  مبــروك  ألــف 
جميعــا يــارب ويكتــب لكــم الخيــر 
خيــر  بدايــة  تكــون  هللا  وبــإذن   ..

. للجميــع

الحمــد للــه علــى التمــام والكمــال 
علــى  هاجــر  لبرنامــج  الشــكر 
لالشــتراك  لــي  الفرصــة  اتاحــة 
مــع هــذه النخبــة المتميــزة مــن 
القــرى  أم  جامعــة  أكاديميــات 
بقيــادة  المشــروع  ومنســوبات 
مــن  .. حقيقــة  الجابــري  منــال  ا. 
أجمــل وأمتــع التجــارب فــي حياتــي 
وأســأل هللا العلــي القديــر القبول 
واألجــر وأن أكــون ســاهمت ولــو 
بجــزء يســير فــي هــذه المســابقة 
وأهلهــا  مكــة  لخدمــة  الرائعــة 

وزوارهــا.
الزميــالت  لجميــع  شــكرا 
منكــن  تعلمــت  الفاضــالت 
الكثيــر واســتفدت مــن تجاربكــن 
النيــرة وان شــاء هللا  وأفكاركــن 

. اخــر  متميــز  عمــل  يجمعنــا 

أراء الحضور

أ.د.أفنان محمد تلمساني
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

تتــم  بنعمتــه  الــذي  للــه  الحمــد 
الصالحــات حقيقــة اشــكر برنامــج 
هاجــر فــي مشــروع تعظيــم البلــد 
فرصــة  لنــا  أتــاح  الــذي  الحــرام 
المشــاركة فــي هــذه المســابقة 
رحلــة  كانــت  والماتعــة  الثريــة 
جميلــة ابحرنــا فيهــا بيــن الفــرق 
وعطــاء  حماســا  تنطــق  التــي 
وثقــة فــال حرمكــم هللا األجــر وال 

والبــذل.  الجهــود  لكــم  أضــاع 
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د. عائشة الحربي
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

أ.د.صفية عبد هللا بخيت
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

د.هنادي محمد بحيري
عضو المجلس االستشاري التنفيذي 

لروح التطوع 2

تتــم  بنعمتــه  الــذي  للــه  الحمــد 
الصالحــات؛ تســعدني بيــن الفينة 
علــى  عاجلــة  إطاللــة  والفينــة 
جميــل  قلبــي  يبهــج  المجموعــة 
خطواتكــم  ونبيــل  عطاؤكــم؛ 
وكريــم وفائكــم؛ وإنمــا يصحبكــم 
بالســداد  بالدعــوات  قلبــي 
والتوفيــق اللهــم أوف لهــم األجــر 
علينــا  وأدم  الذكــر  لهــم  وارفــع 
وعليهــم نعمــة التوفيــق لعمــل 
بلــدك المحــرم طيلــة  الخيــر فــي 

. العمــر 

تتــم  بنعمتــه  الــذي  للــه  الحمــد 
الصالحــات علــى توفيقــه والــذي 
العمــل  هــذا  بإقامــة  اكرمنــا 
وشــباب  مكــة  لخدمــة  الخيــري 

مكــة 
أن  القديــر  العلــي  هللا  نســأل 

... األجــر  لكــم  يعظــم 
وكل الدعــوات وصــادق األمنيــات 
والمزيــد  الدرجــات  برفعــة  لكــم 

مــن التوفيــق والبــركات .

ــذي شــرفنا بخدمــة  ــه ال الحمــد لل
فتيــات مكــة .. لقــد كانــت تجربــة 
ثريــة بالمعــارف التــي اكتســبتها 
 .. الرائــع  العمــل  فريــق  مــن 
كانــت  و  النيــة  إخــالص  جمعنــا 
لــم   .. موفقــة  بديعــة  النتائــج 
أشــترك فــي التحكيــم لكــن اختيــار 
أحــد  عليــه  يختلــف  ال  المراكــز 
أ/  شــكرا  أعمالكــم.  بوركــت   ..
منــال وفريــق برنامــج هاجــر علــى 
حرصكــم وصبركــم علــى مشــاغلنا 
وتحملكــم عنــاء المتابعــة إلتمــام 
العمــل علــى أكمــل وجــه. شــكرا 
الغاليــات  الزميــالت  القلــب  مــن 
.. ال أذكــر أننــا اختلفنــا يومــا فــي 
الــرأي طــوال فتــرة عملنــا ســويا 
.. بــل كنــا نتشــاور فــي كل كلمــة 
وطابــت  طبتــم  المســابقة.  فــي 

أعمالكــم. 
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مينا جاسم العبيدي
قائدة فريق تبصرة

شيخه السلمي
قائدة فريق لننهض التطوعي

تهاني الصيعري
قائدة فريق كافل التطوعي 

كيــف  أعــرف  لــم يشــكر هللا ال  النــاس  لــم يشــكر  مــن 
أشكرالقســم النســائي  هاجــر بمشــروع تعظيــم البلــد 
مــن  وكل  منســوبات  متطوعــات،  )موظفــات،  الحــرام 
عمــل وشــارك معهــم( الجهــد الــذي تــم بذلــه و الســعي 
التطــوع2 والعطــاء  المتواصــل إلنجــاح مســابقة روح 
الــذي ال يفنــى و الــروح الجميلــة فــي التواصــل مــع جميــع 
األولــى  األيــام  منــذ  آثــاره  لمســت  الُمشــاركة  الفــرق 
للمســابقة منــذ يومــي الجمعــة و الســبت و كان العمــل 
لمدة 12 ســاعة متواصلة من الدورات التدريبية و ورش 
العمــل و اإلستشــارات مــن قبــل نخبــة مــن أســاتذة 
جامعــة أم القــرى المشــاركين كلجنــة استشــارية فــي 
المســابقة جزاهــم هللا عنــا خيــر الجــزاء كل كلمــة قيلــت 
لُنبــدع كل حــرف تشــجيعي و كل  لنــا  لنــا كانــت حافــزًا 
اللجنــة  و  المستشــارات  مــن كل األســتاذات  نصيحــة 
الكثيــر  التنفيذيــة أضافــت لمبادرتنــا )#تبصرة_قاصــد( 

مــن الفوائــد التــي ال تُحصيهــا تغريــدة
نشــكركم جزيــــل الشــكر علــى إتاحــة الفرصــة لنــا كـــ فريــق 
إنطالقــة  المجتمــع  تخــدم  و  النــور  تــرى  أن  مبــادرة  و 
تبصــرة تّمــت بفضــل هللا ثــم بفضلكــم نشــكركم علــى 
الرحبــة  الصــدور  بهــذه  ــرق جميعهــا 

ِ
الف مــع  تعاونكــم 

والقلــوب المعطــاءة والمخلصــة فــي عملهــا دمتــم و 
دام عطاؤكــم لمــن بعدنــا أســأل هللا لكــم التوفيــق فــي 

األرض و القبــول فــي الســماء أينمــا عملتــم 

مبــروك للفــرق المتأهلــة واســأل 
هللا لكــم التوفيــق والســداد

امــا بالنســبة للفرق الغير متأهلة 
اقــول لــي ولكــم ال تجعلــوا عــدم 
التأهــل عائقــًا امامكــم بــل ابذلــوا 
لتقديــم  وســعكم  فــي  مــا  كل 
مـبـادراتـكــــم  دائـمـــــًا  األفـضـــــــل 
لتنفيذهــا  واســعوا  رائعــة  جــدًا 
المعلومــات  بــكل  واســتعينوا 
التــي  واالستشــارات  والخبــرات 
االيــام  تلــك  خــالل  اكتســبتموها 
جميعــًا  دعونــا  المفيــدة  الثالثــة 
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  ننشــر 
لترتقــي  الصحيحــة  بمفاهيمهــا 
مجتمعنــا  وليصبــح  اكثــر  مكــة 

ُمحبــًا للخيــر دائمــًا وابــدًا .

الحمدللــه دائمــًا و أبــدًا الحمدللــه 
حتــى يبلــغ الحمــُد منتهــاه 

لمرحلــة  الفــرق  تأهــل  ُمبــارك 
لكــم  هللا  ونســأل  التنفيــذ 

والســداد  التوفيــق 
وُمبــارٌك لنــا أيضــا إســتفادتنا مــن 

مرحلــة التهيئــة 
والفائــدة  بالخبــرة  فزنــا 
اكتســبناها  اللــي  والمعلومــات 

منكــم 
لتعظيــم  األعمــاق  مــن  شــكرًا 

الحــرام البلــد 
ألطهــر  تقدمونــه  مــا  كل  علــى 

مكــه  األرض  بقــاع 
ميــزان  فــي  ذلــك  هللا  جعــل 
األمــه. بكــم  ونفــع  حســناتكم 

أراء الحضور
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