
 

 

 تقرير وحدة التطوع للربع الرابع 
 



 

 جمعية ضيوف مكة بربع الرابع للتقرير وحدة التطوع 
 

الساعات التطوعية  العائد االقتصادي للتطوع  مقياس الرضا  المستفيدين 

 الفعلية 

المتطوعين الملتحقين  

 بفرصة تطوعية 

جميع طلبات التحاق  

 المتطوعين 

أجمالي 

 الفرص  

16.501 33.4866 38,500 1408 283 443 72 

 

(176)خادم الحرمين الشرفين البحاث الحج والعمرة   جامعة ام القرى معهد وتدريب المتطوعين( بشراكة مع تأهيل)ين كمبادرة تم  

 

 أسماء البرامج  أهداف البرنامج عدد المستفيدين 

عدد البرامج 

 المنفذة 

05 

13.800 

 تفعيل تأسيس وحدة التطوع  -
دى  لتحسين الصورة الذهنية  -

 عن المملكة   ضيوف مكة 
 الحرم ساحات سقيا المياه بتوزيع  -

   مبادرة استقبال زوار وضيوف الرحمن بالحرم 

2000 

لزيادة االستجابة اإليجابية ألنظمة   -
 الجهات المختصة  

لرفع الوعي لدى الزوار والعمار    -
 لمكة المكرمة 

خلق تناغم إيجابي بين الضيف   -
 والمضيف 

المساهمة للجهات المختصة لرفع   -
 الوعي لدى ضيوف مكة 

لتحسين وتسهيل تجربة ضيوف   -
 مكة  

 

 ضيف واعي 
 

حملة إعالمية توعوية لتوعية ضيف مكة  
 نصائح وتنبيهات 

 

 

 



 

براز الجهود الجبارة التي تبذل  ا -
 لخدمة ضيوف مكة 

345 

لتحفيز   -لالعتراف بالفضل ألهله  -
 األخرين للبذل والعطاء 

االكرام واالحتفاء ألهل العطاء   -
 في وطن العطاء 

المساهمة في تكريم المتطوعين   -
 واالحتفاء بهم 

خلق روح انسجام وانتماء   -
 للمتطوعين 

 احتفاٌء بالعطا 

 

توجيه رسالة شكر وعرفان لجهود بذلت  
نسطر لهم عربون الوفاء في يومهم يوم  
 االحتفاء والتكريم يوم التطوع العالمي 

 

30 

لتخفيف األلم النفسي وإلدخال   -
الفرحة والسرور على الزوار من  

 ضيوف مكة  
بطال  أل إدخال الفرح والسرور  -

التطوع والعاملين على خدمة  
 ضيوف مكة  

اسعاد نفوس العاملين في يوم   -
 التطوع 

 لنسعدهم 

 

في لفتة إنسانية رائعة يقدم متطوعو  
ومتطوعات ضيوف مكة لمسة حنان  
للمرضى من ضيوف مكة والعاملين  

مستشفى أجياد للخارجين من لخدمتهم   

150 

الحتفاء بالمتطوعون  ا -
والمتطوعات وخدمة ضيوف  

 الرحمن 
  .  باقات ورد مغلف)  هدايا توزيع  -

شهادات شكر  .كروت تهنئة  
 ...(  وتقدير للمتطوعين  

جمعية وحدة التطوع بمساهمة ومشاركة 

ضيوف مكة في فعاليات يوم التطوع السعودي  

 والعالمي

المتطوعون والمتطوعات وخدمة بالحتفاء ا

   ضيوف الرحمن

 



 

 

 

 

 الفرص التطوعية 
 

 حالة الفرصة  تاريخ نهاية الفرصة  تاريخ بداية الفرصة  اسم الفرصة 

 قادمة  18/06/42 29/05/42 ضيوف الرحمن ابتكار مبادرة اجتماعية تطوعية لخدمة 

 قادمة  18/06/42 26/05/42 تصميم شعار للجمعية 

 قادمة  18/06/42 26/05/42 تصميم هندسي لمقر الجمعية

 قادمة  28/06/42 26/05/42 تصميم النموذج تعريفي عن الجمعية

 قادمة  18/06/42 08/06/42 تصميم فولدر وبروشور تعريفي 

 قادمة  12/07/42 11/06/42 الهوية البصرية تصميم 

 قادمة  12/07/42 11/06/42 اعداد نماذج استبانة جمع افكار تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن 

 قادمة  21/06/42 20/06/42 تصميم بروشورات تسويقية 

 قادمة  28/07/42 28/06/42 ابتكار افكار لخدمة ضيوف مكة 

 قادمة  05/08/42 06/07/42 بخدمة ضيوف مكة جمع مواد االلكترونية خاصة 

 قادمة  19/08/42 16/07/42 تسويق 

 قادمة  16/09/42 24/07/42 تسويق اإللكتروني 

 قادمة  25/08/42 23/07/42 اعداد محتوى توعوي لضيوف الرحمن

 قادمة  25/08/42 23/07/42 مستشار متطوع لخدمات برامج ضيوف الرحمن 

 قادمة  10/09/42 11/08/42 مصور فوتوغرافي 

 قادمة  10/09/42 11/08/42 فرز بصري للموظفين والضيوف والتأكد من تحميل برنامج توكلنا 

 قادمة  23/01/43 18/08/42 أفكار مبادرات نسائية في خدمة ضيوف الرحمن 

 قادمة  20/11/42 28/10/42 اعداد محتوى توعوي لضيوف مكة 

 قادمة  21/12/42 29/08/42 كتابة محتوى لوسائل التواصل االجتماعي على شكل رسائل تثقيفية وتطويرية عن مكة  

 قادمة  21/12/42 24/08/42 تقديم االستشارات والعمل على التطوير المؤسسي وبرامج للجمعية 

 قادمة  20/11/42 23/09/42 موشن جرافيك , مونتاج , تصميم إنجازات الجمعية بأحد األدوات التالية )انفوجرافيك ,



 

 حالة الفرصة  تاريخ نهاية الفرصة  تاريخ بداية الفرصة  اسم الفرصة 

 قادمة  20/11/42 23/09/42 تصميم اعالنات وبروشورات لالنشطة والبرامج الخاصة بالخدمة المجتمعية

 قادمة  20/11/42 23/09/42 سائق وتوفير مشتريات للجمعية 

 قادمة  21/12/42 08/10/42 موشن جرافيك , مونتاج , عرض   تصميم للجمعية بأحد األدوات التالية )انفوجرافيك ,

 قادمة  17/11/42 15/10/42 اعداد قائمة بيانات بالمؤسسات المانحة 

 قادمة  17/11/42 15/10/42 اعداد قائمة بيانات بالجهات الخيرية 

 قادمة  19/10/42 18/10/42 مصور فوتوغرافي ورشة عمل بالجمعية

 قادمة  19/10/42 18/10/42 للموظفين والضيوف والتأكد من تحميل برنامج توكلنا فرز بصري 

 قادمة  28/11/42 28/10/42 تصميم تقرير إنجازات

 قادمة  28/11/42 28/10/42 اخصائي حوكمة 

 قادمة  18/12/42 18/11/42 أخصائي تقنية

 قادمة  27/12/42 26/11/42 أخصائي اعالم

 قادمة  10/12/42 26/11/42 صناعة مبادرات 

 قادمة  17/01/43 07/01/43 تصميم مبادرات اجتماعية

 قادمة  15/01/43 10/01/43 مدخل بيانات

 قادمة  11/02/43 10/01/43 مشرف اداري 

 قادمة  26/01/43 25/01/43 مستشار إداري 

 قادمة  02/02/43 30/01/43 أخصائي حوكمة 

 قادمة  15/02/43 13/02/43 تحميل برنامج توكلنا فرز بصري لضيوف والتأكد من 

 قادمة  13/02/43 12/02/43 مصور فوتوغرافي 

 قادمة  04/03/43 04/03/43 استقبال زوار مكة 

 قادمة  04/03/43 04/03/43 مشرف متطوعين

 قادمة  04/03/43 04/03/43 مصمم دعاية وإعالن

 قادمة  04/03/43 04/03/43 كتابة محتوى 

 قادمة  05/03/43 05/03/43 استقبال زوار مكة 

 قادمة  06/03/43 06/03/43 استقبال زوار مكة 

 قادمة  07/03/43 07/03/43 استقبال زوار مكة 



 

 حالة الفرصة  تاريخ نهاية الفرصة  تاريخ بداية الفرصة  اسم الفرصة 

 قادمة  05/03/43 05/03/43 مشرف متطوعين

 قادمة  06/03/43 06/03/43 مشرف متطوعين

 قادمة  07/03/43 07/03/43 مشرف متطوعين

 قادمة  18/04/43 16/04/43 لليوم العالمي للتطوع تقديم أفكار 

 قادمة  18/04/43 16/04/43 كتابة محتوى 

 قادمة  18/04/43 16/04/43 تقديم أفكار لخدمة ضيوف مكة 

 قادمة  18/04/43 16/04/43 عمل تصاميم خاصة بالجمعية 

 قادمة  18/04/43 16/04/43 تصميم نماذج قوقل 

 قادمة  19/05/43 17/04/43 مدخل بيانات

 قادمة  19/05/43 17/04/43 مدخل بيانات

 قادمة  19/05/43 17/04/43 مدخل بيانات

 قادمة  25/04/43 17/04/43 مستشار اداري 

 قادمة  25/04/43 24/04/43 تصوير وتوثيق 

 قادمة  01/05/43 01/05/43 مشرف متطوعين

 قادمة  01/05/43 01/05/43 استقبال زوار مكة 

 قادمة  18/05/43 16/05/43 محتوى كتابة 

 قادمة  18/05/43 16/05/43 تقديم أفكار مبادرات نسائية في خدمة ضيوف الرحمن

 قادمة  17/05/43 16/05/43 تصوير وتوثيق 

 قادمة  17/05/43 16/05/43 تصميم تقارير الجمعية

 قادمة  27/05/43 16/05/43 مستشار اداري 

 

 

 

                                                                             

 إدارة وحدة التطوع                                                                                                                                     


