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ــادرات  ملتقــى أفضــل املمارســات والتجــارب فــي العمــل الخيــري إحــدى مب
ــة  ــات املتقدم ــل املمارس ــى أفض ــوء عل ــليط الض ــز لتس ــل التمي ــركة تأهي ش
لجائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري فــي دورتــه الرابعــة، ونســعى ألن يكــون 
ــق إتاحــة  ــري عــن طري ــز فــي العمــل الخي امللتقــى األول مــن نوعــه للتمي
ــة  ــم إضاف ــم وتميزه ــرض تجاربه ــزة بع ــروع الجائ ــي ف ــن ف ــة للفائزي الفرص

ــراء فــي املجــال. ــن وخب لوجــود متحدثي

ــي  ــز ف ــزة التمي ــى جائ ــن عل ــز والقائمي ــل التمي ــركة تأهي ــن ش ــاهمة م مس
العمــل الخيــري لتعزيــز ورفــع مســتوى األداء ملنشــآت القطــاع غيــر الربحــي 
واالرتقــاء بجــودة الخدمــات املقدمــة والســعي لتحقيــق رضــا املســتفيدين مــن 

خدماتهــا.

وإيمانــا وتأكيــدًا بمبــدأ التقديــر والتحفيــز جــاءت فكــرة امللتقــى باســتضافة 
ــارف  ــارب واملع ــر التج ــري ونش ــل الخي ــي العم ــز ف ــزة التمي ــن بجائ الفائزي

ــزة. ــاالت الجائ ــي مج ــزة ف املتمي
كمــا يتضمــن امللتقــى توفيــر منصــة مســتدامة توثق كافــة األعمــال املتقدمة 
لجائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري لتكــون مرجعــا ومركــزا لالســتفادة مــن 
التجــارب املتقدمــة لجائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري مــن بدايــة انطالقهــا 

حتــى دورتهــا األخيــرة. 

نبذة عن الملتقى
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ملتقى مستدام لعرض
 أفضل املمارسات و التجارب

 في العمل الخيري

تنفيــذ ملتقــى افتراضي لعــرض أفضل 
املمارســات و التجــارب فــي العمــل 
الخيــري وتوفيــر منصــة الكترونيــة 
ــة  ــر املعرف ــق ونش ــي توثي ــاهم ف تس
ــة  ــة املتقدم ــابقة والحالي ــارب الس بالتج

ــري ــل الخي ــي العم ــز ف ــزة التمي لجائ

الرؤية 

الرسالة :
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عرض أفضل ممارسات 
التميز في القطاع 

غير الربحي

تسليط الضوء على تجارب 
املتقدمين لجائزة التميز 

للعمل الخيري

منتدى وأوراق عمل 
مع متحدثين مختصين  

وممارسين محليين ودوليين

توثيق أفضل املمارسات
 وإتاحة املواد العلمية من 

خالل منصة افتراضية كإحدى 
مبادرات شركة تاهيل التميز

أهداف الملتقى:
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الشرائح المستهدفة

منظمات
القطاع غير الربحي
* املؤسسات األهلية
* الجمعيات األهلية

هيئة
املواصفات 
واملقاييس

الجامعات الوطنية 
ذات االرتباط بالقطاع 

غير الربحي

املنشآت املهتمة
باملسؤولية املجتمعية
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مميزات الملتقى

نشر أفضل املمارسات في 
مجال التميز في العمل 

الخيري

آليات قياس الفجوات تقليصها 
لتحقيق الرؤية الوطنية للجودة 

وفق ممارسات
 وتجارب املشاركين

إتاحة ونشر أوراق عمل تخدم 
القطاع غير الربحي في مجال 

التميز املؤسسي

إبراز نقاط القوة لدى الجهات 
املتقدمة للجائزة

املقارنات املرجعية 
من خالل مشاركة

 الخبراء واملختصين

ممارسات وتجارب لفرق التقييم 
في قياس مستوى الجودة 
والتميز في العمل الخيري

تسليط الضوء على أهم
فرص التحسين والتطوير
من خالل نموذج الجائزة

إثراء املحتوى بتوفير
 مواد ومراجع متميزة
في العمل الخيري

15

26

37

48
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منشأة

املتقدمون :

املرشحون للتقييم النهائي:

منشأة

مشروع

مشروع

فكرة إبداعية

فكرة إبداعية

136

49

49

26

189

78

جائزة التميز في العمل الخيري
الدورة الرابعة 2020
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املنشآت 
الخيرية املتميزة 

املشروع
الخيري املتميز

الفكرة
اإلبداعية املتميزة

مجاالت جائزة التميز في 
العمل الخيري
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المنتدى 
الرئيسي

نخبــة مــن المتخصصيــن والممارســين فــي 
مجــال الجــودة والتميــز فــي العمــل الخيــري
والفائزون في جائزة التميز للعمل الخيري 

المنتدى الرئيسي
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تتضمن كل جلسة ورقة عمل رئيسية 
وعروض لتجارب الفائزين في جائزة التميز

 للعمل الخيري في دورتها الرابعة 2021

التميز 
المؤسسي 

في المنشآت

المشاريع 
االحترافية في 

المنظمات
الخيرية

األفكار اإلبداعية 
وأثرها في العمل 

التنموي

محاور الملتقى

3 2 1

الجلسة الثالثهالجلسة الثانيةالجلسة األولى



13

الفائزون بجائزة المنشآت المتميزة في العمل الخيري
الدورة الرابعة 2020

جمعية التنمية األسرية 
باألحساء )أسرية(

جمعية الدعوة واإلرشاد 
باألحساء

جمعية التنمية األسرية 
باملدينة املنورة )أسرتي(

الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن
الكريم بحداد

بني مالك )وقار(
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الفائزون بجائزة المشروع الخيري المتميز
الدورة الرابعة 2020

جمعية رعاية األيتام بحفر 
الباطن )تراؤف(
نادي تراؤف

جمعية زمزم
للخدمات الصحية التطوعية

متجر زمزم »مناصفة«

جمعية البر
بطلعة التمياط

املؤهل الجامعي »مناصفة«
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الفائزون بجائزة الفكرة اإلبداعية المتميزة
الدورة الرابعة 2020

د. حسين زناتي محمد 
املثلث التفاعلي التعليمي لحل أزمة 

التعليم املستدام لالجئين وأطفال 
املالجئ في العالم

محمد عمر الشيخ
 محتوى خيري » مجتمع صناع 
املحتوى الخيري االفتراضي«

د. منذر اسامة الشيخ ورق
ورق منصة وتطبيق 

»تمكين« لتشغيل الالجئين 
حول العالم
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المنتدى 
الرئيسي

الهيكل التنظيمي
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اللجنة
 التنظيمية

اللجنة اإلشرافية

لجنة التصميم الفنياللجنة التقنيةاللجنة العلمية لجنة
التسويق والشراكات
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المنتدى 
الرئيسي

اللجنة
 االستشارية 
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د . حسن بن محمد شريم
األمين العام لجائزة التميز في 

العمل الخيري

د . عبد اهلل بن محمد الربيعة
مستشار جائزة التميز
 في العمل الخيري

م. أمجد بن حسن الطويرش
املستشار اإلداري لجائزة التميز

 في العمل الخيري

د . عايض بن طالع العمري 
املستشار الفني جائزة التميز في 

العمل الخيري

أ . عبد اهلل بن فرحان الشّمري
 الرئيس التنفيذي

 لجائزة التميز في العمل الخيري
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المنتدى 
الرئيسي
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الشركاء

المنظمون
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