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٢٠٣٠العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في الرؤية الوطنية 

ــــــــــــــدد إجمــــــــــــــالي  ع
مؤشــــرات المملكــــة 

ة العربية السعودي

الوصول : 21مؤشر 
ع إلى مليون متطو

 مقابل 
ً
سنويا

حالياً مؤشر

ف أهـدا: برنامج التحـول الـوطي

ومؤشــــــــــــــرات وزارة المــــــــــــــوارد 

.  عيةالبشرية والتنمية االجتما

ى الوصـول إلـ: برنامج جـودة الحيـاة

.  ألف متطوع300

: برنـــــامج خدمـــــة نـــــيوف الـــــرحمن

ـــــــــة و  تمكـــــــــين الجهـــــــــود التطوعي

ف القطاع غـري الربحـي لمدمـة نـيو

.الرحمن

. من خالل تمكين المسؤولية المجتمعيةالمسؤول تحرص المملكة على خلق الوطن الطموح و المواطن 



نشأة إدارة العمل التطوعي 
والمسؤولية المجتمعية 



نشأة إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية 

مؤتمر العمل التطوعي 

مبادرة عطاء للتطوع البحيث 
وبحوث التطوع عام 

وحدة العمل التطوعي 
كلية خدمة المجتمع 

وكالة العمل التطوعي 
كلية خدمة المجتمع 

وحدات العمل التطوعي 
داخل الجامعة إلى عام 

وكالة التطوع البحيث وبحوث 

التطوع 

عمادة البحث العلمي 

قرار
إدارة العمل التطوعي 

تعديل مسمى اإلدارة إلى 

إدارة العمل التطوعي 

والمسؤولية المجتمعية 

هـ1442–9–20

هـ1441–11–22 1 4 4 هـ1 1 4 4 هـ0

هـ1438-1440
1 4 3 هـ7

1 4 3 هـ7

1 4 1 هـ8



التقاطع االسرتاتيجي إلدارة العمل التطوعي والمسؤولية 

2025المجتمعية مع المناظري االسرتاتيجية للجامعة 

: المنظور االسرتاتيجي

العمالء

الهدف االسرتاتيجي الثاني 
: لجامعة أم القرى 

تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع 

ي وضيوف الرحمن والمشاركة بفعالية ف

المسؤولية المجتمعية)العمل التطوعي 

(.  وخدمات الحج والعمرة



الهوية االسرتاتيجية إلدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية 

القميالرسالةالرؤية

أن تكون جامعة أم القرى

 
ً
 محليا

ً
 مرجعا

ً
ي فوإقليميا

مجال العمل التطوعي 

ةوالمسؤولية المجتمعي

الريادة في تقديم الخدمات 

التطوعية والمجتمعية 

المتمزية للمجتمع وضيوف

ة الرحمن ضمن بيئة أكاديمي

محفزة وبشراكات فعالة

ة ، الحسناألخالق المسؤولية ، 
التمزي ، العمل الجماعي 
والتعاون ، التخطيط والرؤية
المستقبلية ، الكفاءة 
ج والفاعلية، االلزتام بالمنه
ين اإلسالمي ، التطوير والتحس

واإلتقانالدائم ، الجودة 



األهداف االسرتاتيجية إلدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية 

استقطاب وتأهيل 
رية وتدريب الكوادر البش
المؤمنة بالعمل 

ة التطوعي والمسؤولي
.المجتمعية

تجويد وتطوير 
الخدمات التطوعية

.  والمجتمعية

تفعيل دور الشراكات 
مل االسرتاتيجية في الع

التطوعي والمسؤولية
.المجتمعية

إعداد التقارير والدراسات
البحثية للوقوف على 
الواقع واستشراف 

عمل المستقبل المهين لل
.التطوعي والمجتمعي

تنسيق الجهود التطوعية 
والمجتمعية داخل الجامعة 
وخارجها بما يخدم المجتمع 

.  والوطن

تأصيل العمل التطوعي 
المؤسسي بما يخدم هوية 

.  الجامعة وأهدافها

ترسيخ ثقافة العمل 
التطوعي والمسؤولية 

المجتمعية



مهام إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية 

المشاركة في تحقيق 

مستهدفات رؤية 

المملكة بالوصول إلى 

.مليون متطوع

تعظمي األثر التنموي 

للجامعة من خالل تعزيز 

المسؤولية االجتماعية 

.لمنسوبيها

تطوير ممارسات العمل 

التطوعي ونشر الوعي 

والتثقيف بأهميته بين 

. منسوبي الجامعة

زيادة فرص الشراكات في 
مجال العمل التطوعي مع 

الجهات الحكومية والخاصة 
ومؤسسات المجتمع 

المدني ومنظمات األعمال 
لتمكين منسوبي الجامعة 

. من المشاركة المجتمعية

ع تبين مبادرات التطو

لجهات ومنسوبي 

الجامعة وتأسيس 

. لهااإلشرافية األطر 

التنسيق بين الجهات

داخل وخارج الجامعة 

التطوعية األعمال في 

والتأكد من عدم 

.تعارضها

تهيئة وتدريب 

متطوعين قادرين على 

تحمل المسؤولية 

. االجتماعية



خدمات إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية 

تبين المبادرات 

التطوعية المقدمة من

. األفراد والجهات

ادرات التنسيق لتقديم المب

والفعاليات المجتمعية

والتطوعية المشرتكة 

.داخل وخارج الجامعة

تقديم الخدمات 

. التطوعية المختلفة

توفري فرص تطوعية

.داخل وخارج الجامعة 

ية تقديم الربامج التدريب

.نوالتأهيلية للمتطوعي

حساب الساعات 

التطوعية ومنح 

.الشهادات المعتمدة

حكومة العمل التطوعي 

واالجتماعي المقدم 

.الجامعة ومنسوبيها



بـرامــــج الـــــتــــأهــــيـــــل 
والتدريب للمتطوعين





الربنامج التدرييب

المتطوعينتأهيل
.  في مــوســم الحج

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

الربنامج التدرييب

تأهيل المتطوعين على 
الوقــــــاية واإلجـــــــــراءات 

.  االحرتازية

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

الربنامج التدرييب

تأهيل المتطوعين في 
مؤسسة كافل لرعاية 

.األيتام

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

الربنامج التدرييب

نمو لتأهيل 
.  ينالمتطوعين الصحي

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

الربنامج التدرييب

ر دراية للتوعية ونش
.  ثقافة التطوع

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

الربنامج التدرييب

فيدي التأهيل التقين لمست
لرعاية بالمظيلفعهد 

األيتام

جاري 
التنفيذ

الربنامج التدرييب

تأهيل الطالب على 
مهارات التطوع 
التخصصي

عــــــــــــــــدد 
المتدربين 
الذيـــن تم 
تأهـيــلهم

التطــوع , ي التطــوع الاقــافي االجتمــاع, التطــوع التقــين , التطــوع البيــ  : فــي مجــاالت 

التطوع الهنديس , التطوع الصحي , اللغوي 

ساعة تدريبية15بواقع 





الربامج التدريبية

المقدمة لمنسوبي
أمن الدوريات

عــــــــــــــــدد 
المتدربين

الربامج التدريبية

المقدمة لمنسوبي
القوات الخاصة ألمن
.  الحج والعمرة

عــــــــــــــــدد 
المتدربين

الربامج التدريبية

المقدمة  لمنسوبي إدارة 
السجون  في اإلدارة العامة 
ة إلصالحية العاصمة المقدس

عــــــــــــــــدد 
المتدربين

الربامج التدريبية

المــــقـــدمـــة  للممـــــــارسيــــــن
ك بجامـــــــعــــــة الـمـــلالصحيين 
م بن عبدالعزيز للعلوسعــــــود 

جدةالصحية بالحرس الوطين ب

عــــــــــــــــدد 
المتدربين

الربامج التدريبية

مكافحة العدوى
بالقنفذة

عــــــــــــــــدد 
المتدربين



برامج تدريبية تطوعية
صور من برنامج نمو





المبادرات والمشاريع 
التطوعية 



مبادرات إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية

ميثاقتكاملبناء

تهدف المبادرة إلى وضع 

األنظمة واللوائح الخاصة 

ية بالعمل التطوعي والمسؤول

.  المجتمعية في الجامعة

تهدف المبادرة إلى تأسيس 

البنية التحتية المادية والبشرية 

واإلدارية ووضع السياسات 

واإلجراءات للعمل داخل 

. اإلدارة

تهدف المبادرة إلى التواصل مع 

منافذ التطوع والعمل على جمع 

الجهود التطوعية الماضية والحالية 

وتجهزي التقارير والمالحظات حول 

ومناقشة واإليجابيات السلبيات 

. التطلعات المستقبلية



مبادرات إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية

جسورمنصة التطوعسواعد أم القرى 

ت تهدف المبادرة إلى عمل شراكا
مجتمعية مع مجموعة من 
القطاعات والجهات الحكومية 
ق والخاصة وغري الربحية، و يتحق
من خاللها تعزيز المنفعة 

المنسوبينلخدمة المشرتكة 
.  المجتمعوأفراد 

تهدف المبادرة إلى تدريب 

 
ً
وتأهيل المتطوعين وفقا

للجهات ونوع العمل التطوعي 

المقدم بما يحقق توحيد 

. الجهود وحفظ اإلنجاز

تهدف المبادرة إلى عمل منصة 

متكاملة للعمل التطوعي يمت من 

خاللها إدارة بيانات المتطوعين وعمل 

لوحة بيانات متكاملة عن األفراد 

والجهات والفرص التطوعية 

.والساعات والشهادات الممنوحة



مبادرات إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية

بادربصمة أم القرى 

تهدف المبادرة إلى زيادة 
الساعات التطوعية و عدد 
المتطوعين من خالل مجموعة 
من األنشطة والفعاليات 
االجتماعية المحققة لمبدأ 
. المواطن المسؤول

ع تهدف المبادرة إلى تنمية روح التطو

داخل منسوبي الجامعة ونشر ثقافة 

المسؤولية المجتمعية من خالل 

الوسائط الواقعية واالفرتاضية 

. المتعددة



تنسيق الجهود التطوعية في
ه١٤٤٢مومس حج 

يوف االسهام في تقديم الخدمات التطوعية لض
ة الرحمن وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والمديري
.  لفةالعامة للدفاع المدني وبعض الجهات المخت

الهدف من المبادرة

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

الفرص التطوعية

التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع لخدمة ضيوف الرحمن▪



هــ١٤٤٢إحصائيات التطوع في مومس الحج 

مرحلة التسجيل

العددالمؤشر

2مجموع عدد الفرص التطوعية في مومس الحج  1

3مجموع المسجلين للتطوع من المنسوبين 1 8 0

3مجموع المسجلين للتطوع من غري المنسوبين 2 3

8(الذكور)مجموع عدد  المسجلين للتطوع  2 1

2(اإلناث)مجموع عدد المسجالت للتطوع   6 8 2

3هـ1442اجمالي عدد المسجلين والمسجالت للتطوع في حج  5 0 3

مرحلة التدريب

8مجموع عدد المجتازين للدورة التدريبية من المنسوبين 0 7

1مجموع عدد المجتازين للدورة التدريبية من غري المنسوبين 3 6

1مجموع عدد الذكور  9 4

7اإلناث مجموع عدد  4 9

9هـ1442اجمالي عدد المجتازين للدورة التدريبية للتطوع في حج  4 3

مرحلة الفرز النهائي

4مجموع المرشحين المقبولين للتطوع مع وزارة الحج والعمرة و الدفاع المدني  7 8

3مجموع المرشحين المقبولين في الفرص التطوعية مع التطوع الصحي 3

2مجموع المشرفين المرشحين المقبولين للتطوع 2

1مجموع عدد الذكور 4 9

3اإلناثمجموع عدد  8 4

5هـ1442في حج المرشحين للتطوع اجمالي  3 3



أم القرى الخضراء

اإلسهام في تحسين جودة الحياة ، ومعالجة 
د تم وق. التشوه البصري وزيادة البقعة الخضراء

 91-عمل فعاليتين 
ً
شاركينا -شجرة 91-متطوعا

الحلم االخضر

الهدف من المبادرة

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

الفرص التطوعية

التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع البي ▪

= عدد الساعات التطوعية  



إحصائيات التطوع في مبادرة أم القرى الخضراء
تسجيل المتطوعين في المبادرةمرحلة: المرحلة األولى 

العددالمؤشر م
7(الذكور)مجموع عدد المسجلين المتطوعين من 1 5

5(اإلناث)مجموع عدد المسجلين المتطوعين من 2 1 0

2هيئة التدريسأعضاء مجموع عدد المسجلين المتطوعين من 3 0

1مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الموظفين4 5 0

4مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الطالب5 0 8

7مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الطالب المتخرجين6

5المسجليناجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات 8 5

العدد الفعلي للمتطوعين في الميدان: الاانية المرحلة

2فعالية  شاركينا الحلم االخضرعدد المتطوعين في 1 1 6

 91شجرة 91عدد المتطوعين في فعالية 2
ً
9متطوعا 2

2(ذكور)عدد المتطوعين 3 9

2(إناث)عدد المتطوعات 4 7 9

308إجمالي عدد المتطوعين



عودة آمنة

اقيف
َّ
، وال: )الت فسيِّ

ّ
، والن حيِّ الجسديِّ ، الصِّ مهينِّ

جراءات للمنسوبين والمشتمل على اإل(  والمكانيِّ 
ة من فايروس كورونا وبئة واألاالحرتازّية والوقائيَّ

.المختلفة

الهدف من المبادرة

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

الفرص التطوعية
التطوع التوعوي واإلرشادي▪
التطوع الصحي ▪
التطوع األمين▪

= عدد الساعات التطوعية  



إحصائيات التطوع في حملة عودة آمنة
مرحلة تسجيل المتطوعين في الحملة: المرحلة األولى 

العددالمؤشر م
222(الذكور)مجموع عدد المسجلين المتطوعين من 1

1005(اإلناث)مجموع عدد المسجلين المتطوعين من 2

62مجموع عدد المسجلين المتطوعين من اعضاء هيئة التدريس3

294مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الموظفين4

840مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الطالب5

31مجموع عدد المسجلين المتطوعين من الطالب المتخرجين6

1277المسجليناجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات
مرحلة تأهيل المتطوعين المشاركين في الحملة: الاانية المرحلة

154(الذكور)مجموع عدد المتطوعين المؤهلين من 1

419(اإلناث)مجموع عدد المتطوعين المؤهلين من 2

573اجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات  الذين تم تأهيلهم
العدد الفعلي للمتطوعين في الميدان: الاالاة المرحلة

573عدد المتطوعين في الفرص التطوعية األمنية1

207عدد المتطوعين في الفرص التطوعية المنفصلة للجهات2

20عدد المتطوعين في المركز الطيب الجامعي3

800إجمالي عدد المتطوعين



نفديك بدمائنا

وم ربــــط التــــربع بالــــدم بمناســــبة غاليــــة وهــــي اليــــ
ـــز االنتمـــ ـــك بهـــدف تعزي ـــوطين الســـعودي وذل اء ال

ــدإمــدادات الــوطين وتــوفري  م كافيــة وآمنــة مــن ال
ئحــة لسـد االحتياجــات المختلفـة خاصــة فـي ظــل جا

فايروس كورونا

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع الصحي ▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



بسواعدنا نعمرها

كــة و تعمــري منطقــة مالحضــاري المشــهد تحســين 
وارع التشــوهات البصــرية فــي الشــإزالــ  المكرمــة و 
الجامعة وخارجها داخل أسوار العامة واألماكن 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الهنديس▪
التطوع الصحي ▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



احتفال اليوم الوطين لجمعية 
بمركز مكةاألطفال ذوي اإلعاقة 

م المعـــــاقين باحتفاليـــــ  اليـــــواألطفـــــال مشـــــاركة 
ا الفـــرح والســـرور علـــيهم بالهـــدايوإدخـــال الـــوطين 
.  الفعاليات والمسابقات وإقامة والورود 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الليث-القراءة منهج الحياة 

راءة التاقيــــــف وتوعيــــــة الطلبــــــة وتعــــــريفهم بــــــالق
بــة وفوائــدها داخــل القاعــة الدراســية وتعريــف الطل

.هابالمكتبة داخل الكلية وكيفية استخدام

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



حياتك أولى

اإلســــعافاتإقامـــة أركـــان توعويــــة وتاقيفيـــة عـــن 
نهــا واألمــراا المزمنــة لتوعيــة المجتمــع عاألوليــة 
وطرق الوقاية منهاأسبابها وعن 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع الصحي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



اليوم العالمي)لسالمتك افحصي
(للتوعية بسرطان الادي

يــة توعيــة المنســوبات فــي جامعــة أم القــرى بأهم
رطان الفحص المبكر للاـدي وذلـك للوقايـة مـن سـ

الادي

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع الصحي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الليث-التشجري 

م زيادة البقعة والمسطحات الخضراء في جامعـة أ
.يالحضارالقرى فرع الليث وتحسين المشهد 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع الصحي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



العالج الطبيعي
لعالج سرطان الادي

ــــة تــــأتي هــــذه المبــــادرة لتوعيــــة المجتمــــع بأهم ي
رطان الفحص المبكر للاـدي وذلـك للوقايـة مـن سـ

دور العــــالج الطبيعـــي فــــي معالجــــةوإبــــراز الاـــدي 
سرطان الادي 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الثقافي االجتماعي•
التطوع الصحي•

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



ِعلم

ديهم تدريب منسوبي األمن من خالل متطوعين لـ
ـــــات ومســـــاهمين  فـــــي مجـــــال التـــــدريب اإلمكاني
.  والتأهيل للكوادر البشرية

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



فل الربنامج التأهيلي لمؤسسة كا
لرعاية األيتام بمكة المكرمة 

ة علــى مبــادرة تهــدف لتــدريب اليتيمــات فــي المؤسســ
ـــة وصـــحية ومهـــارات الحاســـب إداريـــة مهـــارات  وثقافي

ا  لمهـــــارات التصـــــوير والمونتـــــاج وغريهـــــاآللـــــي إضـــــافة 
ق مـــع لتـــأهيلهم فـــي عـــدة مجـــاالت مختلفـــة بالتنســـي

.الكليات 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



اليوم العالمي للصحة النفسية

ة نشــر الــوعي لــدى منســوبي الجامعــة حــول الصــح
واألمــــرااالنفســــية وجــــودة الحيــــاة ومفهومهــــا 
.النفسية الشائعة وكيفية الوقاية منها 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع الصحي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الجموم الخضراء

زيــــادة البقعــــة الخضــــراء داخــــل مقــــرات الجامعــــة 
هد وخارجها في محافظة الجموم و تحسين المشـ

.الحضري

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع البي ▪
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



القنفذة-القراءة للجميع 

ــــــة  ــــــى القــــــراءة والتوعي ــــــى التشــــــجيع عل تهــــــدف إل
زيـادة بضرورتها لتغذية العقـل وشـغل وقـل الفـرا  ب

مـــا هـــو مفيـــد وزيـــارة كـــل المعـــارف والتعـــرف علـــى 
.مكتبة الجامعة ونوادي القراءة  

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الليث-صيانة الشبكات

إعــــــادة صــــــيانة الشــــــبكات لتحســــــين جــــــودة أداء 
بات المحاضرات عن طريق الشبكة في شطر الطال

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع التقين▪

المؤشرات

( إنـــاث) عـــــدد المــــــتــــــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الجموم-التوعية بسرطان الادي 

ان المشـــاركة فـــي فعاليـــات حملـــة التوعيـــة بســـرط
ايـة مـن الفحص المبكـر للاـدي للوقوأهمية الادي 
ب اإلصابة 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الصحي▪

المؤشرات

( إنـــاث) عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



أضم مخضرة

زيــــــادة البقعــــــة والمســــــطحات الخضــــــراء داخــــــل 
وتحســـين أضـــم، الجامعــة وخارجهـــا فـــي محافظـــة 

.الحضاريالمشهد 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع البي ▪
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث)عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



الحملة التطوعية
لمرا السكري

ري مشــــاركة فــــي فعاليــــات التوعيــــة بيــــوم الســــك
العــــالمي لتوعيــــة المجتمــــع عــــن مــــرا الســــكري 

ب اإلصابة وسبل الوقاية من 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الصحي▪
التطوع الاقافي االجتماعي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



جودة الطفولة المبكرة

ليـة الـوعي حـول العمونشـر تعزيز مفهوم الطفولة 
المدرسةل ما قبالتعليمية و  الرتبوية لفئة التعلم 

الهدف من المبادرة

الفرص التطوعية
التطوع الاقافي االجتماعي▪
التطوع التعليمي▪
التطوع الرتفيهي▪

المؤشرات

( إنـــاث, ذكـــور )عـــــدد المــــــتــــــطــــوعيـــــن 

= عدد الســـــاعـــات التطوعية  



المبادرات والمشاريع 
ة التطوعية التمصصي



المجال الصحي

استعد لتنقذ حياة

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين

المجال الهنديس

فية منتجانتا صنع أيدينا كي
الصناعات البسيطة

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين

المجال البي 

عضيديأنل 

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين

المجال اللغوي

ات اكتساب وتطوير المهار
يةاألساسية للغة اإلنجلزي

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين

المجال الاقافي االجتماعي

وعين
ومن الشهرة احمين

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين

المجال التقين

منصة مؤتمن

عــــــــــــــــدد 
المتطوعين



المشاركــات والفعاليات 
المجتمعية بالتعاون مع

الجهات المارجية



والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

:الجــــهـــــــة

جين لقاء تاقيفي بعنوان حقوق الزو
م في اإلســــــــــــــــالم تـــــقــــــــــــديــــــــــــــــ
ي سعادة الدكتورة سمرية الفيف

.كلية التصاممي 

لجنة إصالح ذات البين

:الجــــهـــــــة

( أخضر مكة ) تطوع بي  
الجامعةعماداتمع كليات و 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

أمانـــــــة الـــعــاصــــــــمــــــة المقدسة
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 

:الجــــهـــــــة

من كلية العلومإعالمي التطوع 
.االجتماعية 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

الرئــــــــاســـة العـــــــامـــــة لــــــــــــشـــــؤون
المـــسجد الحرام و المسجد النبوي

:الجــــهـــــــة

روىأ. بي  بالتعاون مع دتطوع 
ية كل( ايناس الجهين . د–الحربي 

العلوم التطبيقية

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

مركز حي المسفلةاألحياء جمعية مراكز 

:الجــــهـــــــة

لقاء من-مغربي إيمان . تقديم د
.  ية اإليمانبرنامج مهارات الرتبية 

كلية الدعوة وأصول الدين

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

الدعوة مركز الجمان للفتيات التابع لجمعية
ةو االرشاد في حي العزيزية والعوالي بمك

:الجــــهـــــــة

مشاركة كلية العلوم الطبية 
التطبيقية 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

مستشفى الملك عبد العزيز 
(قسم التغذية العالجية ) 



:الجــــهـــــــة

ي تدريس مادة أصول التفسري ف
دبلوم اعداد الداعيات لمدة فصل

كلية الدعوة–درايس 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

جمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة

:الجــــهـــــــة

عية محاضرة تو-تهاني الجمل  . تقديم د
المركز الطيب الجامعي 

ايمان مغربي. تقديم د
كلية الدعوة 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

التعلمي العام 
بمكة المكرمة52المدرسة المتوسطة 

:الجــــهـــــــة

هنديس–تطوع بي  
( .معالجة التشوه البصري ) 

مية كلية الهندسة والعمارة االسال

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

أمانة العاصمة المقدسة 

:الجــــهـــــــة

نا مبادرة نفديك بدمائ–تطوع صحي 
الكليات الصحية

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

البنك المركزي للدم
مستشفى الملك فيصل بمكة 

:الجــــهـــــــة

تطوع توعوي
ة المبادرات في المنشئات التجاري) 

(خالل شهر أكتوبر 
الكليات الصحية

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

أمانة العاصمة 
اإلدارة العامة للخدمات االجتماعية 

:الجــــهـــــــة

تطوع توعوي 
(ي فعالية التوعية بسرطان الاد)

الكليات الصحية

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

الغرفة التجارية 



:الجــــهـــــــة

ترجمة سري أمهات) تطوع بي  
كلية العلوم –( المؤمنين 
ة معهد اللغة العربي–االجتماعية 

لغري الناطقين بها 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

أمانة العاصمة  المقدسة

:الجــــهـــــــة

الحاج من كليةأميمة . تقديم د
الصيدلة محاضرة توعوية 

تطوع توعوي 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

التعلمي العام 
21المدرسة الاانوية 

:الجــــهـــــــة

تهاني الجمل  . تقديم د
المركز الطيب الجامعي

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

مؤسسة الجودة و التمزي
الدولية اإلدارية 

:الجــــهـــــــة

نشر روابط االستبيان ما قبل 
اإلصابة بالغدة الدرقية 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

(أثر )جمعية التطوع الصحي 

:الجــــهـــــــة

طرح فرص تطوعية لتخصص
التمريض وطبيب عام 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

اإلدارة اإلشراقية للتطوع الصحي المجمع
ة الطيب بمركز الخدمات العامة بمنطقة مك

:الجــــهـــــــة

طلب شراكة 
تطوع بي  

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

(البيئة هي الحياة ) جمعية 



:الجــــهـــــــة

:عضوية كٌل من 
.ارشادي-توعوي-اتصالي-اعالمي–هديل أزهر / د-
.عويتو-تدرييب-استشاري-ثقافي-اجتماعي. امل بنونة/ د

اجتماعي-ارشادي-توعوي-شرعي-ايمان مغربي/د
تدرييب-استشاري-ثقافي-سمرية الفيفي اجتماعي/د

. هيفاء عامان  فدا رئيسة الجمعية / د

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

جمعية يسر للتنمية االسرية

:الجــــهـــــــة

مشاركة احتفاالت اليوم الوطين

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

بمكة اإلعاقة ذوي األطفال جمعية 

:الجــــهـــــــة

:  عضوية كل من 
سمية شرف / د-د هيفاء فدا    .أ
نهلة حريري/  د –نجود الزهراني / أ

هديل ازهر / د–سناء السلمي / طلحة فدعق د/ د
تطوع توعوي ارشادي 

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

اللجنة النسائية لنادي ذوي اإلعاقة

:الجــــهـــــــة

(.نمو)تدرييب برنامج 
(دلة كلية الصي) التطوع الصحي مارس مهنتك -
(ب كلية الط) التطوع الصحي نفديك بدمائنا -

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

اإلدارة اإلشراقية للتطوع الصحي 
بمنطقة مكة المكرمة

:الجــــهـــــــة

ة منطقأمري إقامة الحفل الختامي لمسابقة جائزة -
.كة مكة المكرمة لحفظ القران الكريم أليتام الممل

عية يهدف الى التو(عودة آمنة ) برنامج توعوي صحي-
و الوقاية من فريوس كورونا و المساهمة الموجهة

كلية لليتيمات بالمرحلة المتوسطة و الاانوية من
العلوم الطبية التطبيقية 

دورات تأهيلية لفريق كافل التطوعي -

والفعاليات المجتمعيةالمشاركات

مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة
مكة المكرمة



إحصائيات العمل التطوعي 
في جامعة أم القرى



إجمالي عدد برامج التأهيل إجمالي عدد المتطوعين
والتدريب اليت تم تقديمها 

للمتطوعين

إجمالي
عدد الفرق التطوعية

إجمالي
عدد الساعات التطوعية

إجمالي
عدد الفرص التطوعية

المقدمة

إجمالي عدد الشراكات 
االسرتاتيجية المجتمعية 

المفعلة

إجمالي
مجاالت الخدمات 
التطوعية المقدمة

نسبة رضا المستفيدين مننسبة رضا المتطوعين
الخدمات التطوعية

إجمالي عدد الفعاليات 
المجتمعية المقامة من 

قبل الجامعة

إجمالي عدد 
المتطوعين الذين تم 

تدريبهم

إجمالي 
عدد الساعات
التدريبية 



العمل التطوعي في جامعة أم القرىإحصائيات إجمالي 

إجمالي عدد الفرص التطوعية1

إجمالي عدد المتطوعين و المتطوعات2

إجمالي عدد الساعات التطوعية3

إجمالي عدد الربامج التأهيلية المقدمة للمتطوعين في الجهات4

عدد الفرق التطوعيةإجمالي 5

عدد المشاركات والفعاليات المجتمعيةإجمالي 6

عدد الشراكات االسرتاتيجية المجتمعية المفعلةإجمالي 7

عدد مجاالت الخدمات التطوعية المقدمةإجمالي 8

عدد المتطوعين الذين تم تدريبهمإجمالي 9

عدد الساعات التدريبية  للمتطوعينإجمالي 10

رضا المتطوعيننسبة 11

رضا المستفيدين من الخدمات التطوعيةنسبة 12



التطوعينسبة الرضا عن العمل 

راا  

غري راا  
راا  

غري راا  

وعيةنسبة رضا المستفيدين من الخدمات التط نسبة رضا المتطوعين



المجتمعيةوالمسؤوليةالتطوعيالعملإدارةعلىالعامالمشرف

شرفعزتبنتةــسمي .د

والمعلوماتالبياناتتوثيق

ســـريــــــــــــالادةــــــــــــــــــغ. أ

السروانيانــــــــــسلط .أ

نربيـــــشــالاميةـــــــــــس .أ

العامالتنسيق

الشريفحنين :المتطوعة

التصممي

الدينمحيأمجاد :المتطوعة

التقريرإعدادفريق



يـةإدارة العمل التطـوعي والمســؤولــيـــة المجتمع

ـــعوكالة جامعة أم القرى للتطوير وخدمة المجتم

d v w u q u @ u q u . e d u . s a

https://twitter.com/cscevw?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.youtube.com/channel/UC0MvOX45OHBmx5Jz5OP-_aw

