
الفائزون بالجوائز االجتماعية
لعام 2022م

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد



موعد بدء التقديم عىل جائزة 
املواطنة املسؤولة لدورتها 

الثانية.

22/ 2/ 2023 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

مـوعد إغالق التقديم عىل 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

22/ 4/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

إعالن نتائج التصفيات األولية 
جائزة املواطنة املسؤولة 

لدورتها الثانية 

11/ 5/ 2023م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
جـائـزة

ملتقى درايـة. 

3-5/ 1/ 2023 م

املؤتمر الصحفي لإلعالن عن 
الفائزين بالجائزة الكربى 

للدورة العارشة.

2/ 2023 م 

انطالق الدورة العارشة 
للجائزة الكربى.

8 / 10/ 2022 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجائزة الكربى يف دورتها 

العارشة

12/ 3/ 2023 م

حفل تكريم الفائزين 
بالجوائز االجتماعية.

8 / 10/ 2022 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

إعالن الفائزين بالجوائز 
االجتماعية.

23 / 9 / 2023 م

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة
جـــائزة تنسيــق

نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
جـــائزة تحفيز

ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني
جــائزة أم الجــــــود

حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد

رزنامة صيتة

2022

2023

10/ 2023 م

انطالق الدورة الحادية عرش 
للجائزة الكربى.

10/ 2023 م

  حفل تكريم الفائزين 
بالجوائز االجتماعية.





المحتوى
تـــقــــــــــــديــــــــــم

جائزة أم الـــجـــــــــــود

جائزة المواطنة المسؤولة

جائزة تنسيق
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تقديم األمين العام
األستاذ الدكتور || فهد بن حمد المغلوث

أمين عام جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 

العمــل  فــي  للتميــز  عبدالعزيــز  بنــت  األميــرة صيتــة  جائــزة  بلــوغ  مــع 
االجتماعــي عامهــا العاشــر، واجتيــاز مرحلــة ُعمريــة هامــة مــن حياتهــا، 
تمّثلــت فــي إنجــازات كبيــرة ونوعيــة بحمــد اهلل أّثــرت إيجابــًا علــى المشــهد 

االجتماعــي وعــّززت مــن واقــع العمــل االجتماعــي.

ــزة والمتزامــن  ــة للجائ ــز االجتماعي ــن بالجوائ ــم الفائزي وبمناســبة حفــل تكري
لــكل  الــدورة العاشــرة للجائــزة، ُيســرنا أن نتقــدم بالتهنئــة  مــع انطــاق 
ــة فــي خدمــة المجتمــع  ــن مبادراتهــم اإليجابي ــزات، ُمقدري ــن والفائ الفائزي

والوطــن، ومتطلعيــن لمزيــد مــن اإلنجــازات.

والشــكر موصــول ألمانــة الجائــزة علــى دعمهــا المتواصــل ألنشــطة وبرامــج 
الجائزة. 

وكل عام والوطن بخير
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الجوائز االجتماعية
2022

الجوائز االجتماعية

بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

باإلضافة للجائزة الكبرى التي تحتفل بها جائزة األميرة صيتة كل عام برعاية كريمة 
وتكرم  أهمية،  تقل  ال  أخرى  جوائز  أربع  أيضًا  الجائزة  ُتقّدم  الشريفين  الحرمين  من  خادم 
 أصحابها في حفل آخر من كل عام تحت مسمى حفل تكريم الجوائز االجتماعية الذي 
يتزامن مع  انطاقة الجائزة لدورتها في أكتوبر من كل عام، والجوائز االجتماعية األربع هي:

الُمَواَطنـــة المسـؤولـــة
«لتنمية القدرات االجتماعية للنشء»

جـائـزة

جـــائزة تنسيــق
نحو تكامل جهود العمل االجتماعي

جـــائزة تحفيز
ألفضل مبادرة وطنية في اليوم الوطني

جــائزة أم الجــــــود
حيث نقاء الوسيلة يعانـق نُبل المقصد



5

الدورة الثالثة 2022م

جائزة تكريمية سنوية ُتقدمها جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل 
صة لمستخدمي ونشطاء  دة والمخصَّ االجتماعي كإحدى مبادراتها االجتماعية المتعدِّ
إيجابية واضحة وملموسة  االجتماعي ممن لهم بصمات  التواصل  مواقع ومنصات 
في توعية المجتمع بقضاياه المختلفة من خال طرح محتوى هادف وراٍق في العديد 

من المجاالت االجتماعية واإلنسانية والخيرية والتطوعية التي حددتها الجائزة وأقّرتها.

كما أّن »جائزة أم الجود« هي امتداد تاريخي لمجلس أم الجود الذي تعّودت األميرة 
صيتة - رحمها اهلل - بتواضعها وإنسانيتها وقربها من الناس أن ُتقيمه في حياتها 
المجتمع واالستماع  تقارب وتواصل مع كافة فئات  في كل شهر رمضان كوسيلة 

الحتياجاتهم ومطالبهم وتكريمهم.



الجوائز االجتماعية
2022
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مجاالت جائزة أم الجود

أواًل: التـوعـيـة باألسـرة والتربـيـة.

ثانـيــًا: التـوعـيـــة بالتعـــليـــم.

ثالثـــًا: التــوعـيــــــة بالـثــقــافـــــــــــة الـعــــامـــــــــــة.

رابـعــًا: التوعيـــة بالصحـــة العــامــة والنفسيــة.

خـامسًا: التوعية بذوي االحتياجات والظروف الخـاصة.

سادسًا: الــتـــــوعـيـــــة بالـــــذوق الـــعــــام.

سـابعـًا: التــوعــيــة بالمسـؤوليــة المجتمعـيـــة.

ثـــامنًا: التوعيــة بالتقنـيـــة والمعرفــة الرقميـــة.

تاسعًا: التوعيـة بالتطـويــر والتنـمـيـــة البشــريــة.

عاشرًا: التوعيـــــة باإلعــــــام المجتمعــي.



جائزة أم الجــــود
الدورة الثالثة 2022
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معــايير اختيــــار المرشحين
يتم تقييم المرشحين وفقًا للبنود التالية:

1

أن يكون المحتـوى 
هادفًا وذا رســالـة 

إيجابية.

2

أن يكون مضى على 
إنشاء حسابه سنتين.

3

أال يكون موقعه 
يهدف للربح المادي 

أسـاسـًا.

4

أن يكون الحساب 
باسم صاحبه ويشرف 

عليه شخصيًا.

5

أن يحظى بقبول 
وتفاعل مجتمعي 

إيـجابي.

6

أال يقل عدد متابعينه 
عن (10000 متابع) 
سواء في موقع 

تواصل واحد أو أكثر.

7

أن ال يتعارض محتوى 
الموقع مع سياسات 

الدولة وتوجهـاتها.

8

أن يكون نشاطه 
العلمي أو االجتماعي 
متفقًا مع مايدعو 
إليه في محتوى 
تواصله االجتماعي.

9

أن يكون مـدونًا 
بالمـوقع الجغرافي.



الجوائز االجتماعية
2022
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معــايير اختيــــار المرشحين
يتم تقييم المرشحين وفقًا للبنود التالية:

10

أن يكون صاحب 
الحساب ُمتفاعًال 
إيجابيًا مع ُمتابعيه.

11

مدى استخدامه 
ألكثر من حساب على 

مواقع التواصل 
االجتماعي وبنفس 

التوّجه.

12

أن يكون أثره
واضحًا وملموسًا.

13

مدى تنوع محتوى 
الموقع (تغريدات، 

صور، أفالم، 
إنفوغرافيك، تغطيات 

إعالمية، زيارات 
ميدانية،.. إلخ).

14

مدى توثيق المادة 
اإلعالمية المطروحة 
التي تتطلب توثيقًا 
والتأكد من صحتها.

15

مدى قدرته ورقّيـه 
على إدارة الحوار مع 

المتـابعين.

16

أن تكون اللغة 
المستخدمة صحيحة 

وتنم عن ثقافة 
وُرقي.

17

أن يكون محتوى 
الموقع بعيدًا عن كل 

أشكال التفرقة 
والتعصب والتطرف 
وكل ما يخل بالذوق 

العام.

18
أن يكون له مساهمات 
خّالقة وُمبتكرة في 
الموضوعات التي 

ُيشارك بها في موقعه 
من حيث نوعية المادة 
أو الموضوع المطروح.



جائزة أم الجــــود
الدورة الثالثة 2022
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الفائزون بجائزة أم الجود
الدورة الثالثة 2022

مجال التوعيــة بالثقـــافـة العامـة

الدكتور || عبداهلل بن يـاسر العــاوي

مجال التوعية بالصحة العامة والنفسية

الدكتور || مشوح بن عبداهلل المشـوح

مجال التوعية بالتقنيـة والمعرفة الرقمية

األستاذ || خطـــاف بن صالح الخطــاف

مجال التوعيـة بالتطوير والتنمية البشرية

األستاذ || سلطان بن وسمي الكليب

مجال التوعية باإلعــالم المجـتـمعـــي

األستاذ || مـــاجـــد بن جعفر الغـــامدي



الجوائز االجتماعية
2022
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حفل تكريم الفائزين بجائزة أم الجود الدورة الثانية 2021

حفل تكريم الفائزين بجائزة أم الجود الدورة األولى 2019
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الدورة األولى 2022

عبدالعزيز  بنت  األميرة صيتة  جائزة  وترعاها مؤسسة  تتبناها  وطنية سنوية  جائزة 
من  عامًا،   18-7 من  النشء  وتكريم  باكتشاف  ُتعنى  االجتماعي،  العمل  في  للتميز 
الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة، بهدف غرس وترسيخ 
المواطنة  ودعم  المجتمعية  والمسؤولية  واإلنساني  االجتماعي  العمل  قيم  وتعزيز 

الصالحة، والتناغم مع مستهدفات الوطن وتوجهاته.
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الجوائز االجتماعية
2022

مجاالت الجائزة
المبادرات االجتماعية واألعمال التطوعية والمنفذة داخل المدرسة وخارجها.

المـجـــــال االجتمـــاعي   ||   المـجــــــــال الصـــحـــــي   ||   المـجـــــال الـثـقــــافــــي

المـجـــــال اإلعـــامــــي   ||   المـجـــــــال الـبـيـئــــــــــي   ||   المـجـــــال الـتـقـنــــــــــي

المـجـــــال التعليمــــــي   ||   المـجـــــال الـريــــاضــــي   ||   مجال األمن والسامة

معايير الجائزة
1

أن يكون عمر 
المتقدم من 

7-18 عام.

2

أن يتقدم المرشح 
بمبادرة واحدة أو 
عمل تطوعي 

واحد أو أكثر سبق 
تنفيذه.

3

أن تكون خطط 
تنفيذ المبادرات 
واضحة وسلسة.

4

أن تكون أفكار 
المبادرات المقدمة 
ذات قيمة ثرية 
ومضافة للعمل 

االجتماعي.

5

أن تكون المبادرات 
المقدمة ذات أهداف 

واضحة وواقعية 
ومحددة.

6

أن تكون المبادرات 
أصيلة وإبداعية وذات 
فائدة محققة على 

أرض الواقع.

7

فيما يخص المبادرات 
واألعمال التطوعية، يجب 

إرفاق الشواهد واألدلة 
المثبتة لتنفيذها (الصور، 

الشهادات، وغيرها).



جائزة المواطنة المسؤولة
الدورة األولى 2022
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الفائزون بجائزة المواطنة المسؤولة
الدورة األولى 2022

المرحلة االبتدائية

المركز األول || عايد محمد عايد الرويلي
مدرسة أبي موسى األشعري بطريف بمنطقة الحدود الشمالية

المركز الثاني || ريما خليل عبدالرحمن الفارس 
مدارس التربية النموذجية الريان بمنطقة الرياض

المركز الثالث || هشام سالم دخيل اهلل العرفي
مدرسة عامر بن الربيعة بمنطقة المدينة المنورة
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الجوائز االجتماعية
2022

الفائزون بجائزة المواطنة المسؤولة
الدورة األولى 2022

المرحلة المتوسطة

المركز األول || سالي مشل حمود الحربي
المتوسطة األولى بالقوارة بمنطقة القصيم

المركز الثاني || أديب عصام أمين خداوردي
مدارس دار البشر بمنطقة مكة المكرمة

المركز الثالث || نوره عائض صالح الوادعي
المتوسطة الثانية عشر بمنطقة نجران



جائزة المواطنة المسؤولة
الدورة األولى 2022
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الفائزون بجائزة المواطنة المسؤولة
الدورة األولى 2022

المرحلة الثانوية

المركز األول || سميرة خالد خليفه المغلوث
مدارس األنجال األهلية باألحساء بالمنطقة الشرقية

المركز الثاني || هنادي سعيد كراني
الثانوية السابعة واألربعون بمنطقة المدينة المنورة

المركز الثالث || عمرو وليد عبده البراق
مدارس جازان األهلية بمنطقة جازان
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الجوائز االجتماعية
2022

احتفاء وتكريم من أصحاب السمو أمراء المناطق للفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة 2022
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جـــائزة تنسيــق
نحو تكامل جهود العمل االجتماعي

الدورة األولى 2022

جائزة سنوية ألفضل جهة ُتقدم برامج عمل اجتماعي على مدار العام وفق المعايير 
المعتمدة من مركز التنسيق االجتماعي، دعمًا من الجائزة للجهات األعضاء في مركز 
التنسق االجتماعي على جهودهم البارزة وبرامجهم المميزة على مدار العام ودفعهم 

لتقديم األفضل والمميز. وتمنح جائزة »تنسيق« لألعضاء الفاعلين بالمركز.
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الجوائز االجتماعية
2022

مميزات عضوية مركز التنسيق االجتماعي
ُمميزات العضوية العامة

• التسويق المجاني لبرامج األعضاء المشاركين.

• االطاع على البرامج والمبادرات في أي مكان من المملكة، والخليج العربي، 
لاستفادة منها، ونقل تجربتها.

• سهولة وصول المستفيدين والمانحين لألعضاء.

نشاطًا  األكثر  للجهات  الذهبية  العضوية  لمنح  النقاط  تجميع  نظام  إتاحة   •
وتميزًا في المنصة.

مميزات العضوية الذهبية 

• تقديـــم الدعــــم الــمـــــادي.

• حجز مقعدين في برنامج تدريبي نوعي من معهد أو مركز تدريب متخصص 
في تطوير القطاع الثالث إلثنين من منسوبي الجمعية مدفوع التكاليف من 

قبل مركز التنسيق االجتماعي للجهات الُمتميزة.

• منح الجهــــة الُمتميزة شهـــادة )شـكــر وتقدير(.

• تخصيص دعوات لكبار الشخصيات والرعاة لحضور المناسبات الهامة التي 
ُتنفذها جائزة األميرة صيتة.



جائزة تنسيق
الدورة األولى 2022

19

الفائزون بجائزة تنسيق
الدورة األولى 2022

جمعية التنميــة األسريـــة
بمنطقة المدينة المنورة »أسرتي«

جمعية تواد للتنمية األسرية
بمنطقة الجوف
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الجوائز االجتماعية
2022



املبــادرات

امللتقيات املـراكـز

الجوائز االجتماعية

الجائزة الكبرى

مركز األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتأهيل املهني واالجتماعي بجامعة أم القرى

جائزة أم الجـــود

مركـز التنسيـق االجتمـــاعي

جائزة تنسيـق

مبادرة تضامن مبادرة دعــــممبادرة احتضـانمبادرة ترسيخ

ملتقى درايـــة



الموقع الرسمي

     s e e tahawa rd
info@seetahaward.org
www.seetahaward.org

+966  1 1  2 54  4470

لمعرفة المزيد حول الجوائز االجتماعية،
الرجاء االطاع على موقع الجائزة اإللكتروني


