جائزة أمير منطقة مكة المكرمة
لحفظ القرآن الكريم أليتام المملكة

التقريرالنهائي
لجائزة أمير منطقة مكة المكرمة
لحفظ القرآن الكريم أليتام المملكة

1443هـ 2021 -م

1

شرفه هللا بإمارة مكة المكرمة وتشرفت كافل برعايته لـ

مسابقة جائزة أمير منطقة مكة المكرمة
لحفظ القرآن الكريم أليتام المملكة

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

الجمعيات المشاركة
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أهداف المسابقة

عن المسابقة
هــــي مســــابقة فــي حفــظ القــرآن الكريــــم وتالوته مخصصــة ألبناء

نســعى فــي «مؤسســة كافــل

منطقــــة مكــــة المكرمــــة وتقــــام فــــي مكــة المكرمـــة وتنظمها

المســابقة إلــى تعزيز مكانــة القرآن

سـتة فـروع وتتضمــن فعاليــات ثقافيــة وترفيهيــة مصاحبــة.

الســعودية وتحقيــق األهــداف

جمعيــــات األيتام فــــي المملكــــة العربيــة الســــعودية يرعاهــا أميــر

لرعايــة

مؤسســـة كافـل لرعايـة األيتام بمنطقـة مكـــة المكرمـة ،وتتكون من

الكريــم لدى أيتــام المملكة العربية

األيتــام»

فــي

هــذه

اآلتيــة:

الرؤية
أن تكون الجائزة أنموذجا يحتذى به في صناعة البرامج القرآنية لأليتام.

إبراز عناية والة األمر بكتاب هللا

وأداء وتدبراً
عز وجل حفظاً
ً

الرسالة
تقديــم مســابقة قرآنيــة عاليــة المســتوى أليتــام المملكــة تســهم فــي
تنشــئتهم علــى خلــق القرآن ومنهــج الوســطية واالعتدال مع شــركاء مميزين

إذكاء روح المنافسة اإليمانية
الشريفة بين حفظة كتاب هللا

تعالى من األيتام

الشريحة المستهدفة
أبناء جمعيات ومؤسسات رعاية األيتام بالمملكة

تشجيع األيتام على اإلقبال على

من عمر  10سنوات إلى عمر  20سنة

كتاب هللا عزوجل حفظاً
وأداء
ً
وتدبراً

عدد الجمعيات المشاركة

18

عدد الطالب المشاركين

117

جمعية
ّ
حث جمعيات األيتام على

طالب

توجيه األيتام لحفظ كتاب هللا

واالهتمام به

مراحل المسابقة
المرحلة األولى

التصفيات األولية

من تاريخ 1443 /1 /1هـ إلى 1443 /1 /13هـ

المرحلة النهائية التصفيات النهائية
من تاريخ 1443 /2 /3هـ حتى 1443 /2 /7هـ

3

مؤسسة كافل لرعاية األيتام

كلمة الجهة المنظمة

بمنطقة مكة المكرمة

الحمــد للــه رب العالميــن ,والصــاة

األيتــام بالمملكــة ,ونســعى مــن

والصــام علــى المبعــوث رحمــة

خــال هــذه المســابقة إلــى تقويــة

للعالميــن ..أمــا بعــد

وتعزيــز القيــم ومكانــة القــرآن

فــإن مســابقة جائــزة أميــر منطقــة
مكــة المكرمــة لحفــظ القــرآن أليتــام
المملكــة والتــي يرعاهــا صاحــب
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين

والعرفــان لراعــي الجائــزة صاحــب

أميــر منطقــة مكــة المكرمــة هــي

الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل

مســابقة تحفيزيــة أليتــام المملكــة

مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين

ليعتنــوا بــكالم ربهــم حفظــا وأداء

أميــر منطقــة مكــة المكرمــة..

الكريــم الــذي جعــل تطويــر اإلنســان
وتنميــة المــكان رؤيــة اســتراتيجية

نائب رئيس مجلس األمناء

با لمملكــة .

الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل

وليــس ذلــك بغريــب علــى ســموه

عبد هللا بن داود الفايز

كالم هللا مــن أبنــاء جمعيــات األيتــام

ومــن منبــري هــذا أقــدم الشــكر

وعمــا.

األستاذ

الكريــم لديهــم ومصاحبــــة حفــاظ

وأقــدم أيضــاً شــكري الجزيــل لشــركاء
نجاحنــا فــي هــذه المســابقة مــن
الرعــاة

والداعميــن

والجمعيــات

المشــاركة وجميــع المتســابقين

نصــب عينيــه ,وال يخفــى أن العنايــة

وأســأل هللا عــز وجــل أن يجعــل القــرآن

بالقــرآن الكريــم إحــدى العوامــل

ربيــع قلوبنــا ،ونــور صدورنــا ،وجــاء

المهمــة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة.

أحزاننــا  ،وأن يجعلنــا مــن أهــل القــرآن

وقــد حرصــت مؤسســة كافــل لرعايــة

الذيــن هــم أهــل هللا وخاصتــه.

األيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة

وصلــى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد

علــى تنظيــم هــذه المســابقة األولــى

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

مــن نوعهــا علــى مســتوى جمعيــات

الشريك الرئيسي
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الراعي االستراتيجي

الراعي االستراتيجي

الجمعيات المشاركة

كلمة الجمعيات المشاركة

إن تلك البادرة العظيمة األثر,
البالغة في الحسن ,المربية على
التنافس الشريف ..ستكون أثراً في
نفوس أبنائنا في قائمة األحداث
التي ال تنسى
األستاذ عبدهللا العوفي
مشرف الطالب المشاركين
من جمعية تكافل بالمدينة المنورة

مــا أجمــل التعاضــد والتنافــس الشــريف

الكريــم وتالوتــه) ,إن تلــك البــادرة

بيــن الشــركاء إلنجــاح المبــادرات

العظيمــة األثــر ,البالغــة فــي الحســن,

والشــراكات التــي تعــود بالنفــع بــإذن

المربيــة علــى التنافــس الشــريف..

هللا تعالــى علــى الجميــع.

ســتكون أثــراً فــي نفــوس أبنائنــا

األســتاذ عبــدهللا العوفــي مشــرف
الطــاب المشــاركين مــن جمعيــة
تكافــل بالمدينــة المنــورة يشــاركنا
بقولــه :مــا أعظــم رعايــة اليتيــم ,ومــا
أجمــل حيــن تكــون العنايــة فــي أهــم

فــي قائمــة األحــداث التــي ال تنســى،
وســتكون بوابــة لالهتمــام فــي هــذه
الفئــة بمــا لــم يكــن بالحســبان وحتمــا
ســيبارك هللا هــذا الجهــد إن علــم
الصــدق والبــذل.

مجــال فــي رعايتــه (حفــظ القــرآن
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المرحلة األولى

(التصفيات األولية عن بعد)

كلمة الراعي األكاديمي

قد سررت بالتنظيم والترتيب من
قبل المنظمين لها وأسأل هللا
العظيم التوفيق لكل من شارك
األستاذ عبدهللا عبدالجليل بخاري
عضو لجنة التحكيم

جمعية خيركم

لتحفيظ القرآن بجدة

حرصــت «الجائزة» علــى الحيادية التامة

وأســأل هللا العظيــم التوفيــق لــكل

من خالل تســليم مهمــة التصفيات إلى

مــن شــارك».

جهــة محايــدة وفــق معاييــر محــددة
أبرزهــا الكفــاءة والخبــرة فــي مجــال
المســابقات القرآنيــة ليقــع االختيــار
على جمعيــة «خيركــم» لتحفيظ القرآن
بجــدة؛ لتكــون الشــريك األكاديمــي
للجائــزة فــي المرحلــة األولــى (مرحلــة
التصفيــات).

سرتني كثيراً هذه المسابقة
السيما وأنها جمعت فضلين
عظيمين القرآن واليتيم
األستاذ عاطف السيد
عضو لجنة التحكيم

عضو لجنة التحكيم

والة أمــر يهتمــون بالقــرآن ويولــون
كتــاب هللا جــل اهتمامهــم ,وقــد
ســرتني كثيــراً هذه المســابقة الســيما
وأنهــا جمعت فضليــن عظيميــن القرآن

األساســي إلنجــاح هــذه المســابقة,

الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل

حيــث إعــداد األســئلة ,واإلشــراف

علــى رعايتــه واهتمامــه بهــذا الخيــر

المباشــر علــى المســابقة مــن قبــل

وهــذا الفضــل العظيــم».

لجنــة تحكيــم متخصصــة عــن بعــد
وفــق معايــر وآليــات واضحــة ,وقــد
باشــر الشــريك األكاديمــي مهــام عمله

المتســابقين ورصــد درجاتهــم وتأهيــل
المجتازيــن منهــم للمرحلــة النهائيــة.

وكمــا أشــاد أيضــاً األســتاذ ســعد
الواحــدي بقولــه« :هــذه المســابقة
وهــذه المبــادرة لالهتمــام باأليتــام
ليســت غريبــة علــى والة هــذا الوطــن
فجزاهــم هللا خيــراً  ,واليتيــم قــد أوصــى
بــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
فــي عــدة أحاديــث ( أنــا وكافــل

األســتاذ عبــدهللا عبدالجليــل بخــاري

اليتيــم فــي الجنــة كهاتيــن ) وأتمنــى

عضــو لجنــة التحكيــم « :تشــرفت

تكــرار هــذه المســابقة فــي األعــوام

بتحكيــم مســابقة جائــزة أميــر منطقــة

المقبلــة ,ونحــن جميعــا ننعــم باألمــن

مكــة المكرمــة لحفــظ القــرآن أليتــام

واإليمــان فــي ظــل حكومتنــا الرشــيدة

المملكــة ,وقــد ســررت بالتنظيــم

حفظهــا هللا ورعاهــا.

والترتيــب مــن قبــل المنظميــن لهــا
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بقولــه« :أحمــد هللا كثيــراً أن هيــأ لنــا

ويعــد الــدور األكاديمــي هــو العنصــر

أيــام قــام فيهــا باختبــار حفــظ وأداء

األستاذ سعد الواحدي

عضــو لجنــة التحكيــم براعي المســابقة

واليتيــم وأشــكر أميــر المنطقــة صاحب

بشــكل يومــي علــى مــدار ســبعة

هذه المسابقة وهذه المبادرة
لالهتمام باأليتام ليست غريبة على
والة هذا الوطن فجزاهم هللا خيراً

كمــا أشــاد األســتاذ عاطــف الســيد

أسماء المشاركين في المرحلة األولى
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام

مؤسسة كافل لرعاية األيتام

بمنطقة الرياض (إنسان)

بمنطقة مكة المكرمة
عبد القادر شاكر علي

الفرع الثالث ( 15جزء)

سعد مسفر القحطاني

الفرع السادس ( 3أجزاء)

عبد العزيز زايد عسيري

الفرع األول ( 30جزء)

علي محمد الشمالني

الفرع السادس ( 3أجزاء)

علي شاكر عمر

الفرع الثاني ( 20جزء)

عبدالعزيز صالح بن مبرد

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

عامر شاكر عمر

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

عبدهللا محمد العيسى

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

فيصل جابر الزهراني

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

بدر حمد القحطاني

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

عبد االله خالد العامودي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

عبد الرحمن خالد العامودي

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

أحمد يحيي محب الدين

الفرع السادس ( 3أجزاء)

حمزة نادر قاري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

جمعية رعاية األيتام بمنطقة عسير (آباء)
وليد بن أحمد عسيري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

عبدالعزيز محمد القحطاني

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

إسماعيل عبدهللا األسمري

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

نور الدين عباد خالد

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

أحمد مطر الخلف

الفرع األول ( 30جزء)

جمعية أيتام الجبيل
سعد عبدهللا السهلي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

محمد عبدهللا الهاجري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

مازن عواض البقمي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

نادر خالد جوهر

الفرع األول ( 30جزء)

علي دبيس الزهراني

الفرع السادس ( 3أجزاء)

جمعية رعاية األيتام بتربة
مازن عواض البقمي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

جمعية أيتام جدة
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة (أبناء)
صالح شديد الحربي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

عبدالحكيم صعب الصعب

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

نادر خالد جوهر

الفرع األول ( 30جزء)
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام
بمحافظة الحجرة

علي دبيس الزهراني

بالمدينة المنورة (تكافل)
الفرع السادس ( 3أجزاء)

سيف الدين حميد هللا عبدالجبار

الفرع الثاني ( 20جزء)

مهند سعيد السندي

الفرع الثالث ( 15جزء)

فهد عبدالجليل نادر خان

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

يوسف بن جده العمري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

محمد نورالدين الشنقيطي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

عثمان حسين اليحياوي

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

اسحاق ابراهيم عبدالرحمن

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

سلطان حميدهللا عبدالجبار

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

محمد خالد باداهيه

الفرع األول ( 30جزء)

وليد خالد باداهيه

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

عبد الغفار عبد هللا عزت هللا

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

عبدهللا حميد هللا عبدالجبار

الفرع السادس ( 3أجزاء)

وليد علي عبدالقادر عرام

الفرع السادس ( 3أجزاء)

مصطفى محمد افضال

الفرع السادس ( 3أجزاء)

يوسف علي القرني

الفرع السادس ( 3أجزاء)

جمعية أيتام حلي بمحافظة القنفذة

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام

بالمنطقة الشرقية (بناء)
عبدالعزيز عبدهللا محمد امين

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

صالح ابراهيم بركه

الفرع السادس ( 3أجزاء)

هشام جابر النامسي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام

بحفر الباطن (تراؤف)
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام

بدر أحمد الشمري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

انس عبدهللا المحيسن

الفرع األول ( 30جزء)

ثامر فرحان الشمري

الفرع السادس ( 3أجزاء)

سيف صالح العنزي

الفرع الثالث ( 15جزء)

صالح غانم العتيبي

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بحائل (رفاق)
أمجد عمير التميمي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بنجران (رفقاء)

محمد عبدهللا المحيسن

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

يوسف سعيد الهمامي

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

عبدالرحمن عبدهللا المحيسن

الفرع السادس ( 3أجزاء)

ناصر غانم ناصر العمرات

الفرع السادس ( 3أجزاء)

فارس محمد العنزي

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

عبدالرحمن سيد محمد

الفرع الثاني ( 20جزء)

مهند حمود مخلف

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

جمعية عهد لرعاية األيتام بالمظيلف
عبدالعزيز احمد المسعودي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

احمد عبده حمد الهيثمي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

زياد بندر المسعودي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

محمد بن ابراهيم الفقيه

الفرع األول ( 30جزء)

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام

بمكة المكرمة (كهاتين)
عبدالعزيز ادريس برناوي

الفرع الرابع ( 10أجزاء)

رواد ادريس برناوي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

إياد أحمد حامظي

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

زياد أحمد حامظي

الفرع السادس ( 3أجزاء)

ريان ابراهيم الزهراني

الفرع السادس ( 3أجزاء)

سعد عيضه الهذلي

الفرع الثاني ( 20جزء)

مجاهد عيضه الهذلي

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

جمعية أيتام الشرقية (تمكين)
صالح محمد عبدالوهاب

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

بسام محمد عبدالوهاب

الفرع الخامس ( 5أجزاء)

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببيشه (رأفة)
مشعل محمد الجيهاني

الفرع الخامس ( 5أجزاء)
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الفعاليات والمبادرات المصاحبة

قامــت «الجائــزة» بالعديــد مــن الفعاليــات والمبــادرات
المصاحبــة والتــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف
الجائــزة التــي تســعى لهــا.

اللقاء التعريفي بالجائزة
أهداف اللقاء

المتحدثون

شــرح آليــات االنضمــام وعــرض اهدافهــا وبنودهــا وطريقــة التصفيــات

ســعادة االســتاذ عمــر بــن عبدالعزيــز

االوليــة واالجابــة علــى استفســارات مشــرفي الجمعيــات واالســتماع الــى

الفايــز المشــرف علــى الجائــزة مــن

ارائهــم ومقترحاتهــم.

مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام
بمنطقــة مكــة المكرمــة.

الشريحة المستهدفة

و ســعادة االســتاذ ابراهيــم دخنــة
مشرفي الجمعيات والطالب.

رئيــس لجنــة التحكيــم مــن جمعيــة
خيركــم لتحفيــظ القــرآن الكريــم.

اللقاء اإلثرائي
بعنوان

الشريحة المستهدفة

المتحدث

المســابقات القرآنيــة وأثرهــا التربــوي

المشــرفين وأوليــاء األمــور وطــاب

ســعادة الدكتــور أنــور عمــر هوســاوي

واالجتماعــي والنفســي علــى الطــاب

الجمعيــات.

عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة أم

ومهــارات ماقبــل االختبــارات.
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القــرى.

مبادرة تأهيل مشارك
هــي مبــادرة مقدمــة مــن مؤسســة
كافــل لرعايــة األيتــام وهــي عبــارة

رفع جاهزية الطالب للمشاركة في

عــن فريــق متخصــص مــن المعلميــن

عمل برامج تقوية
وإعداد مبكر

المسابقة

فــي تحفيــظ كتــاب هللا وتجويــده
إلعــداد وتهيئــة أبنــاء الجمعيــات
المشــاركين فــي المســابقة مــن

إكساب المشاركين العديد من

الذيــن ليــس لديهــم حلقــات تحفيــظ

المهارات في الحفظ والتجويد

أو برامــج قرآنيــة.
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عدد الجمعيات
المستفيدة

تدريبهم على المشاركة في

76

عدد الطالب

المستفيدين

جمعية

مجموع ساعات
التسميع

المسابقات القرآنية

عدد المعلمين

طالب

290

مجموع الصفحات

ساعة

8

معلمين

4132
صفحة

الجهات الراعية

الشريك الرئيسي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

الراعي الصحفي

الراعي االستراتيجي

الراعي البرونزي

الراعي الصحفي

الشريك األكاديمي

الراعي الصحفي

الراعي االستراتيجي

شريك النقل
والخدمات اللوجستية

الراعي المشارك

الراعي التلفزيوني

الراعي المشارك

الراعي اإلذاعي

منتج منفذ

11

المرحلة النهائية للجائزة
أقيمــت المرحلــة النهائيــة للجائزة بمدينة مكة المكرمة –حرســها هللا -خــال الفترة مــن 1443/2/2هـ الموافق
2021 /9/9م إلى 1443/2/7هـ الموافق 2021/9/14م.

شــارك فــي المرحلــة النهائيــة  31متســابقا مــن ( )13جمعيــة من مختلــف مناطق المملكــة كما شــارك فيها ()12

مــن فتيــات كافــل.

وهيــأت الجائــزة لضيوفهــا وســائل التنقــل مــن مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي بجــدة إلــى مقــر اإلقامــة بفنــدق
فوربوينتــس بــاي شــيراتون بمكة.

12

فعاليات المسابقة
افتتحــت فعاليــات المســابقة النهائيــة صبــاح يــوم الســبت 1443/2/4هـــ
الموافــق 2021/9/10م بقاعــة فنــدق فوربوينتــس بــاي شــيراتون

خصصت الفترة الصباحية للمتسابقين في
الفرع الخامس ( )5أجزاء وعددهم ( )8متسابقين ،والفرع السادس ( )3أجزاء وعددهم ( )8متسابقين.

وخصصت الفترة المسائية للمتسابقين في
الفرع الثالث ( )15جزءاً وعددهم ( )2متسابق ،والفرع الرابع ( )10أجزاء وعددهم ( )4متسابقين.

13

بدأت فعاليات اليوم الثاني األحد 1443/2/5هـ الموافق 2021/9/11م في الفترة الصباحية
بالفرع الثاني ( )10أجزاء وعددهم ( )3متسابقين.

واختتمت بالفترة المسائية
بالفرع األول ( )30جزءاً وعددهم ( )6متسابقين.
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لجنة التحكيم
كمــا حرصــت الجائــزة فــي مرحلتهــا األولى على الحياديــة التامة من خالل تســليم مهمة التصفيــات األولية إلى جهــة محايدة,
فقــد ازداد حرصهــا أكثــر فــي المرحلــة النهائيــة حيــث أقيمــت المرحلــة النهائيــة بالتعــاون مــع الشــريك الرئيســي جامعــة أم
القــرى ,والتــي بدورهــا كلفــت لجنــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن قســم القــراءات مــن ذوي الخبــرة والكفاءة فــي تحكيم
المســابقات القرآنية.
وتشرف بهذه المهمة كل من-:

•الدكتور أنور بن عمر هوساوي

رئيس اللجنة

•الدكتور عبدهللا بن محمد الخيري

عضو اللجنة

•الدكتور براء بن هاشم األهدل

عضو اللجنة

الفعاليات المصاحبة

اللقاء اإلثرائي
بعنوان :أفضل الممارسات في صناعة البرامج القرآنية لأليتام
حرصــا مــن إدارة الجائــزة علــى تبــادل الخبــرات بيــن جمعيــات األيتــام فــي صناعــة البرامــج القرآنيــة الستنســاخ األفــكار
وتطويرهــا أقامــت اللقــاء اإلثرائــي بقاعــة فنــدق فوربوينتــس وتــم خــال اللقــاء اســتعراض األوراق التاليــة:

التي عرضت

4

أوراق

عدد المتحدثين

8

عدد األوراق

متحدثين

عدد الحضور

50

مدة اللقاء

3

شخص

ساعات

أوراق عــمــــــــل الــلــقــاء اإلثـــرائـــي
بـــعـــنـــوان :أفـــضـــل الــمــمــارســات
في صناعة البرامج القرآنية لأليتـــام
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الجوالت السياحية
اســتثمرت الجائــزة اجتمــاع جمعيــات أيتــام المملكــة مــن مختلــف مناطــق
المملكــة فــي مكــة المكرمــة بإقامــة جــوالت ســياحية ألبــرز معالــم مكــة
التــي تتميــز بعمــق الحضــارة اإلســامية وأصالتهــا وســرعة نمــو عجلــة
التنميــة وتطورهــا برؤيــة رشــيدة مــن قــادة المملكــة العربيــة الســعودية
وإدارة حكيمــة مــن أميــر مكــة المكرمــة ونائبــه حفظهــم هللا.

أبرز المعالم
•زيــارة معــرض عمــارة الحرميــن
ا لشــر يفين .
•زيارة كسوة الكعبة
•زيارة مكتبة الحرم
•زيارة برج الساعة
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أمسية االحتفاء بالمشاركين
قامــت الجائــزة أمســية خاصــة لالحتفــاء بضيوفهــا المشــاركين مــن المتســابقين ومشــرفيهم وبجميــع اللجــان التــي
ســاهمت فــي نجــاح المســابقة تقديــرا لمشــاركة الجميــع وجهودهــم المبذولــة فــي ذلــك.
أقيــم االحتفــاء برعايــة فضيلــة األميــن العــام لمؤسســة كافــل الشــيخ الدكتــور عبــد العزيــز بــن داود الفايــز وبحضــور
رئيــس قســم القــراءات بجامعــة أم القــرى الدكتــور أحمــد بــن عبــدهللا الفريــح ورئيــس وأعضــاء لجنــة التحكيــم.

عدد المكرمين
المتسابقون

31

لجان التحكيم

3

فريق كافل التطوعي

28

المشرفون

31

فريق العمل

31

اإلجمالي

103
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الحفل الختامي
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو

معالــي وكيــل األمــارة الدكتور مشــبب

والداعمــة والجهــات المشــاركة كمــا

الملكــي األميــر خالــد الفيصــل

القحطانــي نيابــة عــن ســموه الكريــم

كرمــت الفائزيــن فــي فــروع المســابقة

مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين

اختتمــت الجائــزة فعالياتهــا بحفــل

بجوائــز بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة أكثــر

أميــر منطقة مكــة المكرمــة وبحضور

ختامــي كرمــت فيــه الجهــات الراعيــة

مــن ( )200,000ريــال.

شرف الحفل كل من:
•معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد هللا بن حميد رئيس مجلس أمناء كافل
•وسعادة الدكتور معدي آل مذهب رئيس جامعة أم القرى

•وسعادة األستاذ عبد هللا بن داود الفايز نائب رئيس مجلس أمناء كافل

•وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز األمين العام لمؤسسة كافل
أقيــم الحفــل فــي قاعــة الملــك عبــد
العزيــز التاريخيــة بجامعــة أم القــرى
ظهر يوم الثالثاء1443/2/7هـ
الموافق 2021/9/13م
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مقتطفات من الحفل الختامي

19

تكريم الجهات الراعية

20

تكريم الفائز بالسيارة

21

الفرع األول (  30جزء )
•محمد إبراهيم الفقيه

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة المظيلف (عهد)

 02المركز الثاني •محمد خالد باداهية

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

 03المركز الثالث •أنس عبد هللا المحيسن

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)

 01المركز األول

الفرع الثاني (  20جزء )
 01المركز األول

•سيف الدين حميد هللا عبدالجبار |

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

 02المركز الثاني •علي شاكر عمر

|

مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة

 03المركز الثالث •سعد عيضة الهذلي

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة (كهاتين)

أسماء الفائزين

الفرع الثالث (  15جزء )
 01المركز األول

•مهند سعيد أحمد

 02المركز الثاني •عبد القادر شاكر علي عمر

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

|

مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة

الفرع الرابع (  10أجزاء )
•وليد خالد باداهية

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

 02المركز الثاني •سلطان حميد هللا عبد الجبار

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

 03المركز الثالث •عبد العزيز إدريس برناوي

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة (كهاتين)

 01المركز األول

الفرع الخامس (  5أجزاء )
•يوسف سعيد الهمامي

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة نجران (رفقاء)

 02المركز الثاني •فهد عبد الجليل نادر

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

 03المركز الثالث •عبد هللا محمد العيسى

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض (إنسان)

 01المركز األول

الفرع السادس (  3أجزاء )

 02المركز الثاني •وليد احمد يحيى عسيري

|

جمعية رعاية األيتام بمنطقة عسير (آباء)

 03المركز الثالث •عبد الرحمن عبدهللا المحيسن

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمحافظة حفر الباطن (تراؤف)

 01المركز األول

22

•محمد نور الدين الشنقيطي

|

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة (تكافل)

تكريم المتسابقين الفائزين

23

فريق كافل التطوعي

إيمانـــا ً مـــن المؤسســـة بـــدور

تطوعــــي مــــن أبنائهــــا األيتــام

كافــــة إمكاناتــــه وخدماتــــه لخدمــة

الشـــباب وحرصـا منهـا علـــى اسـتثمار

وقــــد نافـــس الفريـــق منـــذ تأسيسـه

المســابقة وإنجاحهــــا مــــن خــال

مواهبهـــم وتوجيـه طاقاتهـم بشـكل

الفـــرق التطوعيـــة األخــرى وحقـــق

أدوار مهمــــة كان مــــن أبرزهــــا :

إيجابــــي يخــــدم المجتمــــع ويعيــــش

نجاحـــات مشـــهودة وللــه الحمـــد.

همومــــه قامــــت بتأســــيس فريــــق

وقــد ســخر هــذا الفريــق التطوعــي

أبرز مهام الفريق

استقبال وتوديع

الجمعيات المشاركة

تنظيم اللقاء اإلثرائي

تنظيم الحفل الختامي للمسابقة

أفراد الفريق

24

تنظيم المشاركين

داخل قاعات المسابقة

29

متطوع

148
ساعة

ضمان سالمة اتباع االجراءات

االحترازية في جميع المرافق
المخصصة للمسابقة

مساندة لجان الجائزة

عدد الساعات

الملف اإلعالمي

واس

قناة اقرأ الفضائية

إذاعة القرآن الكريم

قناة  24السعودية

صحيفة الوطن

صحيفة المدينة

صحيفة سبق االلكترونية

صحيفة عكاظ

صحيفة الحدث

صحيفة مجد الوطن
االلكترونية

صحيفة أحوال اإللكترونية

25

لقطات للتجهيزات اإلعالمية

26

لقطات للتجهيزات اإلعالمية

27

لقطات للضيافة

28

لقطات لتوديع أبناء الجمعيات

29

الجهات الراعية
الشريك الرئيسي

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

الراعي الصحفي

الراعي االستراتيجي

الراعي البرونزي

الراعي الصحفي

الشريك األكاديمي

الراعي الصحفي

الراعي االستراتيجي

شريك النقل
والخدمات اللوجستية

الراعي المشارك

الراعي التلفزيوني

الراعي المشارك

الـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــاء الــــــــتــــــــعــــــــريــــــــفــــــــي

الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــريـــــــــــف بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــجـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــزة

بـــــــــــــــرومـــــــــــــــو الـــــــــــــــيـــــــــــــــوم األول
لـ ــلـ ــمـ ــرحـ ــلـ ــة األولــــــــــــى ( عــــــن بــــعــــد )

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األخـــــــــيـــــــــر
لـ ــلـ ــمـ ــرحـ ــلـ ــة األولــــــــــــى ( عــــــن بــــعــــد )

مــــلــــخـــــــــــــــــــص الـــــيـــــــــــــــــــــــــــــوم األول

مـــــــلـــــــخـــــــص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الـــــــثـــــــانـــــــي

مـــــــلـــــــخـــــــص الـــــــــــــيـــــــــــــوم الـــــــثـــــــالـــــــث

الــــــــــــــحــــــــــــــفــــــــــــــل الـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــامـــــــــــي

صـــــــــــــــــور ال ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ــخ ـ ـ ــت ـ ـ ــام ـ ـ ــي

لــقــاء إث ــرائ ــي ب ــع ــن ــوان /الــمــســابــقــات
القرآنية وأثرها التربوي واالجتماعي

لقطات توديع المشاركين في الجائزة

الـــــــــنـــــــــســـــــــخـــــــــة اإلكــــــــــتــــــــــرونــــــــــيــــــــــة
لــــلــــتــــقــــريــــر الـــــخـــــتـــــامـــــي لـ ــلـ ــجـ ــائـ ــزة

0555721100

WWW. K AF E L.O RG. SA

مكة المكرمة  -النسيم  -بجوار مرور العاصمة المقدسة
.
ص.ب 723 :مكة المكرمة INFO@KAFEL.ORG.SA

الهاتف المجاني8002450245 :
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منتج منفذ

صـــــــــــــــــور ال ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــة األولـــــــــــــــــى

الــتــقــريــر الــخــتــامــي لــجــائــزة أمــيــر مكة
ل ــح ــف ــظ الـ ـ ــقـ ـ ــران ألي ـ ــت ـ ــام الــمــمــلــكــة

الراعي اإلذاعي

اســتــقــبــال ض ــي ــوف ج ــائ ــزة أم ــي ــر مكة
لحفظ الــقــرآن الكريم أليتام المملكة

أوراق ع ــم ـــ ـــ ــل الــــلــــقــــاء اإلثـــــرائـــــي
بـ ـ ــعـ ـ ــنـ ـ ــوان :أفـ ـ ــضـ ـ ــل ال ـ ــم ـ ــم ـ ــارس ـ ــات
في صناعة البرامج القرآنية لأليتـــام

