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للحـــــج والعمــرة يصــــل  النســـــاء القادمـــــات  الحــج والعمـــــرة أن عــدد   تشيــــر احصائيـــــات وازرة 

نســبة 49% تقريبــا مــن اجمالــي الحجــاج والعمــار وهــذا يتطلــب إيجــاد فرص لتفعيــل طاقات فتيات 

مكــة الالتــي يمكــن االســتفادة مــن قدراتهــن ومهاراتهــن، ولقلــة المبــادرات التــي تســتهدف 

شــريحة الفتيــات، للمســاهمة فــي ســد هــذا االحتيــاج أقيــم  برنامــج )رائــدات مكــة ( لتأهيــل رائــدات 

اجتماعيــات يســاهمن فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن، وذلــك مــن خــالل تقديــم حزمــة مــن البرامــج 

)دورات تنمويــة ، ولقــاءات تربويــة ، وزيــارات ميدانيــة، وحلقــات نقــاش (  بدعــم كريــم مــن أوقــاف 

الحبيــب ليكــون غــرس خيــر ووقــف مبــارك تقبــل اللــه وأخلــف عليهــم بخيــر.

مقدمة
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مبــادرة تأهيليــة تنمويــة تســعى لتمكيــن الفتيــات المكيــات فــي مجــال الريــادة االجتماعيــة لخدمــة 

ضيــوف الرحمــن مــن خــالل خطــة عمــل تطويريــة منهجيــة تعتمــد علــى البنــاء المعرفــي والتدريــب 

العملــي فــي الجهــات الخيريــة بمكــة المكرمــة ذات العالقــة بخدمــة ضيــوف الرحمــن.

1-  تعزيز وترسيخ خدمة ضيوف الرحمن في نفوس الفتيات. 

2- إثراء ودعم ساحة العمل االجتماعي النسائي.                                                                                                                                      

3- ابراز نماذج ريادية في العمل النسائي.

فكرة البرنامج:

أهداف البرنامج:                                                                                                          
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1- أن تكون من سكان مكة المكرمة.

2- االلتزام بالبرنامج والرغبة في الحضور واالهلية والفعالية.

3-  التسجيل في منصة التطوع.

معايير الترشيح:

تم اإلعالن والتواصل مع المستفيدين عبر مسارين :

     المسار األول/  الجهـــات : 
وتم التواصل مع ) 11 ( جهة لترشيح رائدات من قبلهم على النحو التالي :

اإلعالن والتسجيل:

مؤسسة وقف اسعاد 

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد

جمعية الدعوة واإلرشاد بحي المعابدة 

جمعية الدراسات القرانية 

معهد الهدى للدراسات 

جمعية الدعوة واإلرشاد بالشرائع 

مؤسسة امنة الوقفية الباسقات  

لجنة التنمية االجتماعية ببطحاء قريش

جمعية الدعوة واإلرشاد بحي العوالي والعزيزية 

جمعية المعالي النسائية 

معهد الشيماء 
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     المسار الثاني/  الفرق التطوعية : 
وتم التواصل مع ) 24 ( فريق تطوعي نسائي يعمل بمكة المكرمة لترشيح رائدات من قبلهم . 

فريق التألق التطوعي

فريق االفانين التطوعي

فريق بصمة ابتسامة التطوعي

فريق صناع الخير التطوعي

فريق المرشدات المكيات التطوعي

فريق الب تست التطوعي

فريق متطوعات جامعة أم القرى

فريق انا صحي التطوعي

فريق سدن التطوعي

فريق الزهرات المكيات التطوعي

فريق بصمة عطاء التطوعي

فريق بصمة خير التطوعي

فريق المهاجرات التطوعي

فريق بصمة فرح التطوعي

فريق غدق التطوعي 

فريق بادر بنات التطوعي

فريق روح مكة التطوعي

فريق كن ذا اثر التطوعي

فريق ألجلك ياوطن

فريق أي سي التطوعي

فريق سقيا العطاء التطوعي

فريق جود التطوعي

فريق حمامة السالم التطوعي 

فريق ساعد التطوعي 
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بعــد خطــوة التواصــل واإلعــالن قــام بالتســجيل فــي البرنامــج قرابــة )36( مرشــحة مــن الجهــات أو الفــرق 

التطوعيــة أو األفــراد فجــاءت مرحلــة الفــرز والترشــيح والقبــول عبــر:

      -  معايير محددة من قبل الجمعية.

      -  اجتياز  المقابلة الشخصية. 

      -  وبعد الفرز والتصفية تم قبول )25( رائدة للمشاركة في البرنامج .

الترشيح والقبول:

 : لترشیح والقبولا: الثالثة الخطوة 
مرحلة ) مرشحة من الجھات أو الفرق التطوعیة أو األفراد فجاءت ۳٦بعد خطوة التواصل واالعالن تم التسجیل للبرنامج قرابة ( -

 الفرز والترشیح والقبول عبر: 
 معاییر محددة من قبل الجمعیة   -
 اجتیاز  المقابلة الشخصیة   -
 ) رائدة للبرنامج ۲٥وبعد الفرز والتصفیة تم قبول ( -

 

 
 
 
 
 

 الجهة  االسم  م  الجهة  االسم  م 

 وقاية للرعاية الصحية جمعية درهم  شهد بنت عبدالعزيز جان   ١٤ فريق سدن التطوعي  أسرار بنت صالح المالكي   ١

 فريق بادر بنات التطوعي   عائشة بنت محمود عمر ١٥ جمعية الدعوة بالعوالي(مركز الجمان )  امنه بنت محمد الخالدي  ٢

 فريق التألق التطوعي   عواطف بنت محمد لوان  ١٦ فريق سدن التطوعي  ايناس بنت جميل حبحب   ٣

 اليوجد   مريم بنت باسم قاضي   ١٧ المهاجرات التطوعي فريق  خلود بنت عبدالله القرشي   ٤

 فريق (غدق، حمامة السالم ،انا صحي)التطوعي   مسعودة بنت عبدالحفيظ ولي ١٨ فريق المرشدات المكيات التطوعي   دينا بنت طارق كفية  ٥

 فريق تطوعي   الخزاعي   مها بنت عبدالعزيز ١٩ فريق المرشدات المكيات التطوعي   روز بنت هاني قمرين  ٦

 فريق التألق التطوعي  مودة بنت عبدالرحيم إبراهيم   ٢٠ متطوعة في حملة فجر الهدى   رؤى بنت فؤاد الرشيدي  ٧

 فريق لروح مكة التطوعي   نوف بنت فؤاد عبدالله توكل  ٢١ فريق ساعد التطوعي   ريناد بنت يوسف اللقماني   ٨

 فريق( المهاجرات ،سدن )التطوعي  هاجربنت علي ذيبان   ٢٢ متطوعة في حملة فجر الهدى   زينب بنت فؤاد الرشيدي   ٩

 فريق تطوعي مع هيئة الحرم  وفاء بنت محمد حافظ هوساوي    ٢٣ فريق التألق التطوعي  سلمى بنت الحسن محمد  ١٠

 جمعية الدعوة واإلرشاد بالمعابدة   سمية بنت سالم القرشي   ٢٤ فريق (عطاء ،المهاجرات )التطوعي  سهيلة بنت سيف الله التميمي   ١١

 جمعية الدعوة واإلرشاد بالشرائع  عفاف بنت علي القرشي  ٢٥ فريق التألق التطوعي  شروق بنت عمر بغلف  ١٢

    فريق غدق التطوعي   شروق بنت محمد الشميري   ١٣
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بالتوازي مع الخطوات السابقة تم العمل على التجهيزات للبرنامج :

التنسيق مع المدربات والملقيات للبرنامج.   

العمل على بناء وتجهيز الحقائب.  

التواصل مع الكوتش للجلسات )التمكين الشخصي (.  

التجهيزات الداخلية )بنرات ومطبوعات و......(.  

التجهيزات:

- اللقاء التعريفي: 

بحمد الله تم انطالق البرنامج يوم االثنين 1443/3/26 هـ  وتم خالله :

التعريف بالجمعية.   

التعريف بالبرنامج وخطة سير العمل.  

الرد على تساؤالت المرشحات.   

االنطـــالق:
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- وبدأت فعاليات البرنامج وفق المخطط له بفضل الله تعالى.

الدورات التدريبية التي قدمت بالبرنامج :

عدد الحضورتاريخ التنفيذالمدربالفعالية

ابتكار األفكار والمبادرات في مجال
خدمة ضيوف الرحمن

أ.مريم قطب
األربعاء

4/521/ 1443هـ

أ.عفاف شرفحل المشكالت
الثالثاء

1443/4/1120هـ

استراتيجيات في الريادة االجتماعية
لخدمة ضيوف الرحمن

أ.هال عجيمي
األربعاء

4/1916/ 1443هــ
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ورش العمل التي قدمت بالبرنامج :

عدد الحضورتاريخ التنفيذالميسرالفعالية

العمل االجتماعي بمكة
)  الواقع والمأمول(

 أ.سعيد بن معلث
الصاعدي

االثنين
321/ 4/ 1443هــ

مبادرات إبداعية للعمل االجتماعي
بمكة المكرمة

د.اميرة الصاعدي
االثنين

1443/4/1020هـ

 العمل االجتماعي النسائي
لخدمة ضيوف الرحمن
) التحديات –المأمول(

د.ايمان مغربي
الثالثاء

5/319/ 1443هــ
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اللقاءات اإلثرائية التي قدمت بالبرنامج :

عدد الحضورتاريخ التنفيذالميسرالفعالية

تجارب متميزة في العمل االجتماعي النسائي
لخدمة ضيوف الرحمن

أ.امنة القثامي
الثالثاء

1819/ 4/ 1443هـ

أ.بدور الجابريمكة المكرمة )المكانة والخصائص(
االثنين

4/1720/ 1443هــــ

 معالم وارشادات في طريق العمل
االجتماعي

لخدمة ضيوف الرحمن
أ. منصور العامر

االربعاء
1443/4/1221هـ



التقرير الختامي لمبادرة رائدات مكة 1443هـ / 2021م دعمكـــــم
أثر يبقى

>

12

الزيارات الميدانية التي أقيمت بالبرنامج :

عدد الحضورالتاريخالمكانالزيارة

مشروع تعظيم البلد الحراماألولى
االثنين

4/1720/ 1443هــــ

وقف مداد الخير الثانية
االثنين

17ـ5/2 / 1443هـ

جلسات الكوتشنج التي قدمت بالبرنامج  :

 المدةعدد الساعات عدد الجلساتاسم الكوتش

17أ .ماجد صديقي
ً
من 4/16 - 511443/5/4 ساعة تقريبا
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محــور جلســات الكوتشــينج بحســب اختيــار كل مســتفيدة لموضــوع جلســتها علــى حــده وتمــت الجلســات 

.GROW وفــق نمــوذج

وشملت عدد من المحاور بالعموم أهمها :

 تطوير مستوى اإلنتاج الشخصي بحسب الوضع الراهن.	 

 وضع تصور بشأن كيفية استثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. 	 

 وضع خطط النمو الذاتي عبر تحديد األولويات والمسارات. 	 

 تفعيل موارد القوة في المستفيدة لصنع واقع جديد.	 

 	.C2D2 تصميم كل مستفيدة لخطتها الشخصية وتحديد توقيت متابعة لها بناء على نموذج 
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البرنامج في أرقام:

المستفيدات

الزيارات الميدانية

البرامج

مبادرات المشاركات

أسابيع البرنامج

فريق العمل

المدربين والمدربات

جلسات الكوتش

21

2

9

21

4

5

10

17
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إدارة البرنامج :التقييم العام للبرنامج :  لتقييم العام للرب�مج :ا
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البرنامج من وجهة نظر المشاركات:

 إدارة الرب�مج :
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مستوى الضيافة:المدربون بالبرنامج:

 مستوى الضيافة :

 

 
 

 

 

 

75%

25%

0%0%0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ضعیفمقبولجیدجید جداممتاز

الضیافة
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تجاوب إدارة البرنامج في حل المشكالت :مكان التدريب:

 

 :  الرب�مج يف حل املشكالتجتاوب إدارة 

 

 
 

 

 

75%

0%

25%

0%0%

تجاوب إدارة البرنامج 

 لتقييم العام للرب�مج :ا

 
 

 

 

 

 

75%

25%

0%0%0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ضعیفمقبولجیدجید جداممتاز

التقییم العام للبرنامج 



التقرير الختامي لمبادرة رائدات مكة 1443هـ / 2021م دعمكـــــم
أثر يبقى

>

18

 اكتساب مهارات وخبرات جديدة.. 1

 تميز فريق البرنامج سواء المشرفة أو السكرتيرة وتعاملهم الرائع .. 2

 التحفيز والهدايا والمسابقات. . 3

 الزيارات الميدانية كانت فقرة مميزة.. 4

 بعــض المدربــون فــي البرنامــج طريقــة تقديمهــم للمــادة العلميــة ممــل وال يوصــل . 1

المعلومــات. 

 التكرار في بعض المواضيع. . 2

 وقت البرنامج صباحي أفضل.. 3

أبرز اإليجابيات من وجهة نظر المشاركات:

أبرز مقترحات التحسين من وجهة نظر المشاركات:
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  توثيق بعض مراحل البرنامج :
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شكر الله لكم عطاءكم وبعون الله يكون التقرير القادم يحوي

تفاصيل مجريات تنفيذ العمل والنتائج والمخرجات للبرنامج

نسأل الله لنا ولكم التيسير والقبول

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

في الختام

دعمكم .. أثر يبقى
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