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خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله

 مؤسس جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيس الفخري لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي



نشئت جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي بموجب 
ُ
أ

الموافقة  المتضمن   Ơ١٤٣٣/٠٥/٢٠ه وتاريخ  (أ/١٠٩)  رقم  الكريم  السامي  األمر 
العمل  في  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األميرة  جائزة  (مؤسسة  إنشاء  على 

االجتماعي) ونص النظام على أن:

• خادم الحرمين الشريفين هو الرئيس 
الفخري للمجلس.

اعتبارية  شخصية  ذات  المؤسسة   •
مستقلة غير هادفة للربح المالي.

أربع  مدته  أمناء  مجلس  يديرها   •
سنوات.

هو  للمؤسسة  الرئيس  المقر   •
إنشاء  إمكانية  مع  الرياض  مدينة 
مدن  في  لها  مكاتب  أو  فروع 

المملكة.

عن
المؤسسة
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معƠƠƠƠƠالي المهنƠدس || أحمƠƠƠƠƠƠد بن سƠليمƠƠƠƠان الراجحƠƠƠƠƠي

صاحب السمو األمير || فƠهƠƠد بن عبدالله بن محمƠد بن سعƠƠود الكبير

صاحبة السمو األميرة || نƠƠورة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

صاحبة السمو الملكي األميرة || عƠƠƠادلƠƠƠƠة بنت عبƠƠدالله بن عبƠƠدالعزيز

صاحبة السمو األميرة || نƠوف بنت عبدالله بن محمد بن سعƠود الكبير

صاحبة السمو األميرة أ. د. || مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود

صاحب السمو األمير || سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير

صاحب السمو األمير || سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود

معالي الدكتور || بنƠƠدر بن عبدالمحسن القناوي

معالي الدكتورة || هƠƠƠƠدى بنت محمƠƠد العميل

أعضƠƠاء
مجلس األمنƠƠƠƠƠƠƠاء

ً
رئƠيƠسƠƠا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا

ً
عضƠوا
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في عصٍر أصبح التمّيز سمته، وفي وطٍن تتسابق فيه الطموحات وتتسارع فيه 
االجتماعية، شأنها شأن كل  التنمية  رت كل مقومات 

ّ
اإلنجازات، وفي دولٍة وف

الجوانب الحضارية األخرى، وفي ظل توجيهات حكيمة وتوجهات صادقة ومتابعة 
العمل  - حظي  الله  - حفظه  الشريفين  الحرمين  خادم  لدن حكومة  من  حثيثة 

االجتماعي باهتمام متناٍم واكتسب سمعة تجاوزت حدود الوطن.

 
ٌ

ومؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي مثال
الشريفين  الحرمين  خادم  لحكومة  الحكيمة  للتوجهات  واقعٌي   

ٌ
وتطبيق حيٌّ 

لدعم العمل االجتماعي من خالل رسالة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
العمل  رواد  بين  التنافس  روح  إذكاء  في  الممثلة  االجتماعي،  العمل  في 
االجتماعي ومنظماته، وترسيخ ثقافته بين أبناء المجتمع وفق منظومة مهنية 

رائدة تعمل على دعمه وحسن جودته وضمان استدامته.

 مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول 2020، فقد 
ً
وتماشيا

سعت مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي 
وإعادة  استراتيجيتها  تطوير  خالل  من  والوطني  اإلنساني  حضورها  تعزيز  إلى 
أمثل  نحٍو  على  المجتمع  احتياج  ليخدم  جوائزها  أفرع  وتوجيه  نظامها  هيكلة 

َيُصب في خدمة العمل االجتماعي.

كل التوفيق والدعوات الصادقة لهذا الصرح اإلنساني بهذا الوطن الغالي، وكل 
الدعوات الصادقة أن يديم عليه الله األمن واألمان واالستقرار، وأن يكون منارة 

إشعاع لكل البشرية.

كلمة
رئيس مجلس األمناء

معالي المهندس

أحمد بن سليمان الراجحي
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آليات  معالم  وترتسم  الهدف  مسار  د  ويتحدَّ  ،
ً
وضوحا الرؤية  تزداد  حينما 

التنفيذ، حينها ال خوف على مستقبل النتائج المرجوة.

ومؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي كانت 

الوطن  احتياجات  بتلبية  الله  توفيق  بعد  نجاحها مرتبط  أن   
ً
يقينا تدرك  زالت  وما 

الحقيقية ومواكبتها لرؤيته.

موضوعات  بنت  فقد  أرحب،  آلفاق  لالنتقال  منها   
ً
وسعيا المنطلق،  هذا  ومن 

المختصين  رأي  في  ال 
ِّ
ُممث عملي  واقع  على  القادمة  لدوراتها  جائزتها 

للمناطق  ميدانية  عمل  ورش  خالل  من  االجتماعي،  العمل  في  والميدانيين 

اختياراتها  أن تكون   منها في 
ً
العربية السعودية، حرصا المملكة  الرئيسة في 

واقعية وعملية ونابعة من احتياج مجتمعي لتحقيق أهدافها المنشودة بإذن 

الله.

التوفيق  رة،  يِّ
ّ
الخ واألهداف  السامية  الطموحات  لتحقيق هذه  نتمناه  ما  كل 

والسداد ومستقبل زاهر لوطن يستحق الكثير.

كلمة
األمين العام

األستاذ الدكتور

فهد بن حمد المغلوث
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ولدت صاحبة السمو األميرة صيتة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
الملك  الله  بإذن  له  المغفور  والدها  كنف  في  بالرياض  سعود  آل  تركي 

عبدالعزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة. 

لها من األشقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه 
الله وصاحبة السمو الملكي األميرة نوف بنت عبدالعزيز رحمها الله.

تزوجت من صاحب السمو األمير عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ولها ثالثة 
أبناء، هم فهد، بندر وتركي، ولها ابنتان هما نورة ونوف.

والدها  مدرسة  من  ثقافتها  واكتسبت  بالرياض،  الحكم  قصر  في  ترعرعت 
بناء  في  كبير  أثٌر  لذلك  وكان  ثراه،  الله  طيب  عبدالعزيز  المؤسس  الملك 
شخصيتها والتي استمدت أسسها من تعاليم الدين اإلسالمي من واقع 

تعلمها القرآن الكريم والسنة النبوية.

اشتهرت رحمها الله بالورع والتقى وحبها للخير ورجاحة العقل، وحرصت على 
وأسست  لمشاكلهم،  واالستماع  معهم  والتواصل  أسرتها  شمل  جمع 
 حميدة 

ً
ت عادة

َّ
لذلك صندوق الوئام، وكانت األميرة صيتة رحمها الله قد سن

بجمع نساء عائلة آل سعود بمختلف فروعها في لقاء عائلي سنوي بمنزلها 
 من الترابط بين األسرة. واستمر هذا اللقاء السنوي حتى بعد 

ً
لتضيف مزيدا

وفاتها رحمها الله لحرصها على لّم شمل عائلتها.

بهم  واالجتماع  الشعب  فئات  لكل  منزلها  فتح  على  صيتة  األميرة  حرصت 
 
ً
ماليا ومساعدتهم  لها  حلول  إيجاد  ومحاولة  لمشاكلهم  واالستماع 
التواصل  لشبكات  ومتابعين  مختصين  الله  رحمها  ووظفت   ،

ً
ومعنويا

االجتماعي لمعرفة معاناة المواطن، وأسست ملتقى نساء آل سعود من 
حلول  إيجاد  على  للعمل  المباشر  وإشرافها  برئاستها  المالكة  العائلة  بنات 

لهذه المشاكل، وحتى بعد مماتها الزال الملتقى يعمل على نهجها.

     توفيت األميرة صيتة بنت عبدالعزيز بالرياض في ١٤٣٢/٥/١٠هƠ الموافق ٢٠١١/٤/١٣م، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.

موجز عن حياة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
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الƠƠƠƠرؤيƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

.
ً
 ودوليا

ً
دعم التميز في العمل االجتماعي محليا

الƠƠƠرسƠƠالƠƠƠة

إذكاء روح التنافس بين رواد العمل االجتماعي ومنظماته.
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ترسيخ ثقافة العمل االجتماعي والخيري واإلنساني 
والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة.

تأصيل الƠعƠمƠل المؤسسي االجتمƠاعƠي بجميع صوره 
وتطويره.

تقدير المتميزين من الجنسين في العمƠل االجتماعي 
وتشجيعهم.

تحفيز الهيئƠات الحكومية واألهƠƠلية على التميز 
واإلبƠƠƠداع في العمƠƠƠل االجتمƠƠاعƠƠي.

دعƠƠم الوقƠف اإلسƠƠالمي وتشجيعƠƠه ليكƠƠون الƠƠرافƠƠƠد 
األول للعمƠƠƠƠل االجتمƠاعƠƠƠي.

أهداف جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

١

٢

٣

٤

٥
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أهداف جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

إبƠƠراز الƠمƠƠƠبƠƠƠادرات الƠƠرائƠƠدة والƠمƠتƠمƠƠيƠƠƠƠزة.

إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئƠة للعمƠƠƠل 
االجتماعƠƠƠي.

حƠوكƠمƠƠƠة منظƠومƠƠة العƠمƠƠƠل االجتمƠاعي بجميƠع 
مجƠƠƠاالتƠƠه.

بƠنƠاء إرث وطƠنƠي في مƠفƠهƠوم الƠعƠمƠƠل االجتمƠƠƠاعƠƠي.

تشƠجƠيƠع اإلنجƠƠƠƠازات الوطنƠيƠƠƠة والبƠرامƠج االجتماعيƠƠة 
المتميزة.

٦

٧

٨

٩

١٠
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مجاالت جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

البرامج والمشروعات
والخدمات المتميزة

الريادة في الشؤون
االجتماعية واإلنسانية
والخيرية والتطوعية

المساهمات الفعالة
 في المسؤولية

االجتماعية

المبادرات المتميزة
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فƠƠƠروع

جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي
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الفرع األول لجائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

فرع اإلنجاز الوطني

الفرع،  لهذا  ريال  ألف  وخمسين  سبعمائة  بقيمة  جائزة  ص  خصَّ
ُ
ت

خدمات،  مشاريع،  برامج،  (أنشطة،  المتميزة  المبادرات  ألصحاب 
أو  الوطني كل فكرة  باإلنجاز  وغيرها) المقدمة من األفراد، وُيقصد 
عمل أو جهد مادي أو معنوي فردي أو جماعي يهدف إلى تأسيس أو 
جوانبه،  جانب من  أي  أو  االجتماعي  العمل  تفعيل  أو  تنمية  أو  تطوير 

ويكون له أثر ملموس على المجتمع.

اإلنجازات  وتقدير  تشجيع  في  اإلسهام  إلى  الجائزة  وتهِدف 
الوطنية وأصحابها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

لألفراد  متعددة  أعمال  أو  عمل  عن  الوطني  اإلنجاز  جائزة  منح 
ُ
ت

والجماعات، وال تمنح مرة أخرى للفائز بها.
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الفرع الثاني لجائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

فرع التميز في الوقف اإلسالمي

الفرع،  لهذا  ريال  ألف  وخمسين  سبعمائة  بقيمة  جائزة  ص  خصَّ
ُ
ت

وُيقصد بالوقف اإلسالمي كل وقف تم تخصيصه في المملكة العربية 

البحوث  مراكز  أو  جامعات  أو  منظمات  قبل  من  خارجها  أو  السعودية 

والدراسات للمصلحة العامة.

وتهدف الجائزة إلى الوصول لنماذج وقفية مؤسسية متميزة 
لزيادة  المجتمع  أفراد  تحفيز  بمختلف مكوناتها، كما تعمل على 
إسهاماتهم في مجال األوقاف لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته.

منح جائزة مبادرات دعم وتشجيع الوقف اإلسالمي لوقف قامت به 
ُ
ت

المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  الدولية.  المنظمات  (الدول. 
واألجنبية. الجامعات ومراكز البحوث والدراسات. أو منظمة غير ربحية)، 

وال تمنح مرة أخرى للوقف الفائز بها.
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الفرع الثالث لجائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

فرع التميز في برامج ومشاريع العمل االجتماعي

الفرع،  لهذا  ريال  ألف  وخمسين  سبعمائة  بقيمة  جائزة  تخصص 
تصمم  التي  المؤسسية  العمل  برامج  االجتماعية  بالبرامج  ويقصد 
لتقديم خدمات تعليمية أو اجتماعية أو صحية أو تثقيفية أو خدمية، 
سواء كانت عينية أو نقدية أو معنوية، وبما ال يستهدف الربح المادي.

والخيري  االجتماعي  العمل  تشجيع  إلى  الجائزة  وتهدف 
المؤسسي، من خالل إبراز النماذج المتميزة من البرامج االجتماعية 
في  والفعالية  والشفافية  العام  النفع  صفة  فيها  تتوفر  التي 

تقديم خدماتها.

منح جائزة التميز في بƠرامج ومشاريع العمل االجتماعي التي تقدم من 
ُ
ت

المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  أو  مرخص.  مؤسسي  عمل  خالل 
برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من  الخاص  القطاع  شركات  أو  واألجنبية. 

المسؤولية االجتماعية، والجامعات ومراكز البحوث والدراسات.

الكتيب السنوي١٨
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الفرع الرابع لجائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

اد العمل االجتماعي
ّ

فرع رو

الفرع،  لهذا  ريال  ألف  وخمسين  سبعمائة  بقيمة  جائزة  خّصص 
ُ
ت

ويقصد برّواد العمل االجتماعي، األفراد الذين قاموا بمجموعة أعمال 
في  أوساهموا  العالم،  أو  الوطن  على مستوى  جليلة  اجتماعية 
. تم 

ً
خدمة اإلنسانية بشكل عام، وقدموا نماذج للعمل الخيري وأفكارا

تطبيقها في مجتمعهم، وتم نقلها واالستفادة منها في مجتمعات 
أخرى من العالم.

النماذج  وإبراز  الخيري،  العمل  رّواد  دور  إبراز  إلى  الجائزة  وتهدف 
نماذج  تقديم  على  األفراد  من  اآلخرين  ز 

ِّ
ُيحف بما  منهم  المتميزة 

محاكية لهم من أجل خدمة اإلنسانية.

الحكومية  الجهات  من  المرشحين  لألفراد  الجائزة  هذه  منح 
ُ
ت

والمؤسسات الدولية، الجامعات، مراكز البحوث والدراسات. ومنظمات 
المجتمع المدني المحلية واألجنبية.

١٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



مكونات جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

 شهادة تقديرية
تتضمن اسم الفائƠƠز،

ومسوغات حصوله على الجائزة.

درع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

مبلغ نقدي (٧٥٠٫٠٠٠) ريال
سبعمائة وخمسون ألف ريال

لكل فرع من فروع الجائزة.

الكتيب السنوي٢٠
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



لها التاريخ بمداٍد من فخر، ذلك  طرة ُيسجِّ ِير العُّ أصحاب األيادي البيضاء والسَّ
التي  الالمحدودة  بعطاءاتها  البشرية  به  أثرت  ما  بفعل  حتذى 

ُ
ت قدوات  ألنهم 

المظلمة  الطرق  فأنارت  استئذان  دون  القلوب  ودخلت  أوطانها  حدود  تجاوزت 

للتائهين، وأضاءت شموع األمل لليائسين ورسمت البسمة على شفاه محرومة 

إليها.  الحاجة  م في أمس 
ُ

التي ه الحانية،  الطيبة والطبطبة  الكلمة  حتى من 

لتواصل  كبيرة  قلوب  من  إنسانية  بمبادرات  تبدأ  الكبيرة  اإلنجازات  هي  وهكذا 

رة، وهذا ما كان مع جائزة األميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في  يِّ
َ
مسيرتها الخ

بن  الله  عبد  الملك  الله  بإذن  له  المغفور  استشعر  حينما  االجتماعي  العمل 

قدمه شقيقته األميرة صيتة من أعمال شملت أغلب مناحي 
ُ
عبدالعزيز قيمة ما ت

الحياة اإلنسانية، وِلَما في نفوس الناس من حٍب كبير لها بحكم قربها منهم 

واختالطها بهم، ووقوفها مع كل محتاج ومحروم وبحاجة لدعٍم.

 لها كرائدة من رائدات العمل االجتماعي أمر بإنشاء مؤسسة خيرية تحمل 
ً
وتكريما

في  للتميز  عبدالعزيز  بنت  صيتة  األميرة  جائزة  مؤسسة  مسمى  تحت  اسمها، 

 ،Ơوتاريخ:١٤٣٣/٥/٢٠ه (أ/١٠٩)   : رقم  كريم  ساٍم  أمر  بموجب  االجتماعي  العمل 

والمتضمن الموافقة على إنشاء (مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 

أمناء   لنظامها األساس، وتكوين مجلس 
ً
العمل االجتماعي)، وفقا للتميز في 

المؤسسة لمدة أربع سنوات، كما نص النظام األساسي للمؤسسة على أن 

المقر  يكون  أن  للمجلس، وعلى  الفخري  الرئيس  الشريفين هو  الحرمين  خادم 

الرئيس للمؤسسة في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها 

داخل المملكة.

مسيرة جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

خالل ستة أعوام

٢١ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



يرة بدأت الجائزة ترسم أولى معالمها من خالل البحث 
َّ
ومع بداية مسيرتها الخ

دعمهم  أجل  من  المختلفة  االجتماعي  العمل  مجاالت  في  المتميزين  عن 

وتكريمهم من خالل لجان متخصصة.

وبالفعل انطلقت الدورة األولى تحت عنوان:
"التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والشباب ذوي الدخول المنخفضة".

تلتها الدورة الثانية تحت موضوع:
"التمكين االقتصادي واالجتماعي للمطلقات والمعلقات واألرامل".

:Ơّصصت ل
ُ
ثم الدورة الثالثة التي خ

"التمكين االقتصادي واالجتماعي لذوي اإلعاقة".

ثم الدورة الرابعة تحت عنوان:
"التمكين االقتصادي واالجتماعي لكبار السن".

ثم الدورة الخامسة تحت عنوان:
"نحƠƠƠƠو العالميƠƠة".

ثم الدورة السادسة تحت عنوان:
"حوكمة العمل واستدامة البرامج".

وكما نالحظ من خالل الدورات األربع للجائزة، فقد تنوعت الموضوعات المطروحة 

ما بين المرأة والشباب ذوي الدخول المنخفضة، وما بين المطلقات والمعنفات 

واألرامل وبين ذوي اإلعاقة وكبار السن.

مسيرة جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

خالل ستة أعوام

الكتيب السنوي٢٢
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



 مع بداية انطالقة الدورة الخامسة 
ً
التطور الحقيقي في عمر الجائزة بدأ فعليا

التاسعة  جلسته  في  األمناء  مجلس  أقّر  حينما  العالمية"،  "نحو  عنوان:  تحت 

بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٨م، الخطة اإلستراتيجية الجديدة التي 

اتضحت معالمها من خالل تحديد أفرعها األربعة التي شملت:

الفƠƠƠرع األول: التميز في اإلنجاز الوطني. 

الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي. 

الفƠرع الثالث: التميز في برامج ومشاريع العمل االجتماعي.

الفرع الƠرابƠƠع: التميز في ريادة العمل االجتماعي.

الخطى في كل ما من  سارع 
ُ
ت وبدأت  آخر  الجائزة منحى  أخذت  الحين،  ذلك  منذ 

عبر  ومنظماته  المجتمع  لدى  السامية  أهدافها  ويرسخ  بها  يرتقي  أن  شأنه 

العديد من الوسائل، وفق استراتيجية إعالمية مدروسة تأخذ في االعتبار شرائح 

المجتمع المختلفة مع االستفادة من كل الخبرات العلمية والميدانية والتواصل 

مع الجهات ذات العالقة التي من شأنها تطوير العمل االجتماعي وضمان جودته 

واستدامته.

ورش  إقامة  في  لت 
ّ
تمث متوازية،  خطوٍط  الجائزة في  ذلك، سارت  وفي سبيل 

العمل التعريفية بالجائزة، وتوقيع شراكات استراتيجية نوعّية مع بعض الجهات 

األكاديمية واالجتماعية، والتواجد في المناسبات المختلفة، وحضور المؤتمرات 

والملتقيات والمشاركات االجتماعية ودعمها لتحقيق األهداف المشتركة.

مسيرة جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

خالل ستة أعوام

٢٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الذي  االجتماعي"  التنسيق  "مركز  بإنشاء  نوعية  كمبادرة  الجائزة  قامت  كما 

يهدف لتكامل جهود العمل االجتماعي وتوثيقها والعمل على التنسيق فيما 

الفعلية  ثرية تساهم في تحديد االحتياجات  بيانات  إيجاد قاعدة  أجل  بينها من 

المنظمات  بين  تنافسية  بيئة  وخلق  المناطق،  كافة  في  االجتماعية  للبرامج 

على  قادرة  االجتماعي  بالعمل  المعنية  والجمعيات  الربحية،  غير  والمؤسسات 

ْم ومستدام للبرامج االجتماعية.
َ
إخراج عمل مؤسسي ُمحوك

العمل واستدامة  بƠ "حوكمة  د موضوعها  ُحدَّ التي  الدورة السادسة  وها هي 

نطاق  وسيع 
ُ
وت الجائزة  بأهداف  واإلعالمية  التوعوية  حمالتها  تواصل  البرامج" 

وتطوير  تجويد  على  المتواصل  الجائزة  حرص  وتؤكد  التعريفية،  عملها  ورش 

 ٢٠٣٠ السعودية  العربية  المملكة  ورؤية  يتواكب  نحو  على  االجتماعي  العمل 

 على ركيزتين أساسيتين في حوكمة الجهات أثناء 
ً
الطموحة والتي تؤكد أيضا

اإلفصاح  عنصرا  وهما  النهائية،  المراحل  بلوغها  أو  للجائزة  للترشيح  تقديمها 

التنمية  تلك  أي  البرامج،  استدامة  على  الحرص  إلى  باإلضافة  والشفافية، 

واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  ذات  االجتماعي  العمل  برامج  في  الشاملة 

األجيال  بقدرة  اإلضرار  دون  الحاضر،  احتياجات  لبّي 
ُ
ت والتي  وغيرها  والثقافية، 

المساواة والمشاركة  احتياجاتها. وأن تقوم على أساس  تلبية  المقبلة على 

الكاملة لكل األفراد وحماية حقوق الغير ومحاولة تحقيق التقدم بأقل قدر من 

استهالك المواد الطبيعية وبالحد األدنى من التلوث واإلضرار بالبيئة.

والدعم  العالية  والِههم  الصادقة  العزائم  ولكن  شك،  بال  طويل  الطريق 

ذلل كل صعب وتجعل من 
ُ
المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ت

ر بخير ولله الحمد.
َّ

بش
ُ
، وت

ً
المستحيل ممكنا

مسيرة جائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

خالل ستة أعوام

الكتيب السنوي٢٤
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الفائزون بجائزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

منذ بداية تأسيسها

٢٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة األولى (١٤٣٤هƠ/٢٠١٣م)
(التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة والشباب ذوي الدخول المنخفضة)

الفرع األول: الجهات الداعمة

الفرع الثاني: أصحاب المشروعات (األفراد)

الفرع الثالث: الدراسات العلمية التطبيقية

عبدالله مساعد إبراهيم آل شاووشأنوار علي عبدالجبار المؤمنرشا عثمان أحمد التويجري

د حميد اللبدي
ّ
مرزوقة مهيالن البقمينوره عبدالله أحمد الشهريسعد حمي

عبدالعزيز نايف خلف الشمري

بناء األسر المنتجة "جنى"

مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع

جامعة الملك سعود

برنامج المنح التعليمية

الصندوق الخيري االجتماعي

مشروع تمكين األسر المنتجة والحرفيات بالقصيم

الجمعية التعاونية النسائية بالقصيم (حرفة)

دعم األسر المنتجة والحرفيات

فاطمة علي قربان

مشروع الرائدة الريفية

جمعية الجنوب النسائية الخيرية

برنامج األمان األسري الوطني

الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تم حجبها لعدم إرتقاء األعمال المقدمة مع معايير الجائزة

الكتيب السنوي٢٦
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



(التمكين االجتماعي واالقتصادي للمطلقات والمعلقات واألرامل)

الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة

الفرع الثاني: مبادرات الفئة المستهدفة

الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث العلمية

مشروع بيت مودة للزيارة األسرية

جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

برنامج األسر المنتجة

جمعية البر الخيرية بجدة

سوق قطرة لألسر المنتجة

جمعية عنيزة النسائية الخيرية "قطرة"

دعم األسر المحتاجة

نجاح الوراق الحجيالن

طمأنينة

جمعية البر الخيرية بالجوف

برنامج التدريب والتوظيف

جمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية

برنامج الخدمات االجتماعية واألسرية

وزارة العدل

مشروع الدعم المادي واالجتماعي

جمعية النهضة الخيرية

اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب على الزوجة واألبناء

ة . جمعية النهضة . مؤسسة الملك خالد
َّ
جمعية مود

مؤسسة األمير سلطان . برنامج األمان األسري

األسباب المؤدية للطالق خالل العام األول من الزواج

بمنطقة المدينة المنورة

الجمعية الخيرية للزواج ورعاية األسرة (أسرتي)

زاهية عتقه الكشيعيدة عواد الجهنينفالء سالم النفيعيشعيع فهاد الشمري

مرزوقة دخيل الله المطيريصالحة فريج العبد اللهوضحاء محمد الدوسريهنوف حماد الحازمي

فاطمة حامد القرشي
لمياء بريك المولدنادية ناصر باماقوسسهام إبراهيم مبارك عسيريلطيفة حامد القرشي

أمينة علي الحجابفاطمة يحيى مشعيطامرة بخيت الياميحصة يوسف السعيد

وفاء حسين علي بنجرعزيزة عبده جابرهياء عبد الله العتيبيرغد خالد العقيلي

٢٧

الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة الثانية (١٤٣٥هƠ/٢٠١٤م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



(التمكين االجتماعي واالقتصادي لذوي اإلعاقة)

الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة

الفرع الثاني: مبادرات المتميزين

الفرع الثالث: الدراسات واألبحاث العلمية

برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج
من ذوي االحتياجات الخاصة (الصم والبكم)

الجمعية الخيرية للزواج ورعاية األسرة "أسرتي"

برنامج دمج الطالب والطالبات من خريجي مراكز األطفال
المعوقين في مدارس التعليم العام والخاص

جمعية األطفال المعوقين

برنامج التدريب الزراعي
لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

جمعية المعاقين باألحساء

برنامج صوت لتعليم القراءة لذوي متالزمة داون

جمعية صوت متالزمة داون

برنامج الترجمة اإلشارية ونشر لغة اإلشارة
للمساهمة في دمج الصم بالمجتمع

أحمد بن خليفة الفهيد

برنامج مركز (تواصل) لخدمات الصم

مؤسسة األميرة العنود الخيرية

برنامج حملة الحج لذوي اإلعاقة الحركية

جمعية اإلعاقة الحركية للكبار "حركية"

برنامج رعاية وتأهيل المرضى العقليين
والتأهين والمشردين

مركز أجواد للرعاية المجتمعية

برامج تمكين لذوي اإلعاقة

جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية

مها عبدالوهاب سحاقيعبدالله عبدالرحمن الغامديماجد إبراهيم العسيري

عبدالله ثالب الجعيدأكرم خليل العليأحمد صالح السيف

يحيى حسن الزهراني

عمار هيثم بوقسمحمد توفيق بلوسلمان ظافر الشهريسليمان محمد البحيري

تم حجبها لعدم إرتقاء األعمال المقدمة مع معايير الجائزة

٢٨

الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة الثالثة (١٤٣٦هƠ/٢٠١٥م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



(التمكين االجتماعي واالقتصادي لكبار السن)

الفرع األول: مبادرات الجهات الداعمة

الفرع الثاني: الفائزون األفراد

األستاذ/ عبدالله محمد إبراهيم الحصين

نصف قرن من العمل االجتماعي والتنموي

الدكتور/ صالح بن درويش معمار

وقف

الدكتور/ سعيد بن سعد المرطان

جمعية

األستاذ/ سعيد محمد فهد القحطاني

الريادة في تأسيس أندية الصم

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

مبادرة الخدمات االجتماعية المقدمة لكبار السن

مركز الملك سلمان االجتماعي

الرعاية النهارية لكبار السن

جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية األسرية

مبادرة ملتقى أهالينا

٢٩

الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة الرابعة (١٤٣٧هƠ/٢٠١٦م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٣٠

الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة الخامسة (١٤٣٨هƠ/٢٠١٧م)

نحو العالمية

الفرع األول: اإلنجاز الوطني

• بنك الجزيرة

"المسؤولية االجتماعية"

• عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

"دافع الوطني"

الفرع الثاني: التميز في الوقف اإلسالمي

• الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر

"وقف الوالدين"

الفرع الثالث: التميز في البرامج االجتماعية

• مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"

"ملتقى نرعاك"

الفرع الرابع: رواد العمل االجتماعي

• صاحبة السمو الملكي األميرة لولوة الفيصل

دعم المرأة في القطاعات التعليمية و االقتصادية و الثقافية

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٣١

الفائزون بجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز
للتميز في العمل االجتماعي

الدورة السادسة (١٤٣٩هƠ/٢٠١٨م)

حوكمة العمل واستدامة البرامج

فƠƠرع اإلنƠجƠƠƠƠƠƠاز الوطني

فرع التميز في الوقف اإلسالمي

 بين كل من:
ً

تمنح الجائزة مناصفة

• مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.

• أوقƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاف العƠƠƠƠƠƠƠƠرادي الخيريƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة.

فرع التميز في برامج ومشاريع العمل االجتماعي

• إدارة الخدمات االجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل عن برنامج
" جودة حياة مستدامة".

اد العمل االجتماعي
ّ

فرع رو

• الشيخ / محمد حمد محمد الجبر

تم حجب الفرع وذلك لعدم انطباق معايير الجائزة على األعمال المقدمة

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٣٢

من حفل جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
الدورة الخامسة (١٤٣٨هƠ/٢٠١٧م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

احتياجاته  وتلبية  المجتمع  على  لالنفتاح  إطار سعيها  في 
العالقة  ذات  الجهات  من  واالستفادة  حقيقي،  واقع  من 
بنت  األميرة صيتة  جائزة  بدأت مؤسسة  االجتماعي  بالعمل 
عبد العزيز للتميز في العمل االجتماعي عام ٢٠١٨م توقيع 
وبدأت  التفاهم،  ومذكرات  التعاون  اتفاقيات  من  العديد 

أولى ثمارها في االتفاقيات التالية:

٣٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اتفاقية ( ١ )

اتفاقية شراكة

مع مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز

للعلوم والتقنية (سايتك)

بتاريخ ٢٠١٨/٢/٥م.

االجتماعي  العمل  بأهمية  وتثقيفه  المجتمع  أفراد  توعية  بهدف 
لخدمة  لتطويره  والتقنية  البشرية  الموارد  وتسخير  وقيمته 

المجتمع والتعريف برسالة الجهتين.

الكتيب السنوي٣٤
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية شراكة مع مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز
للعلوم والتقنية (سايتك)

٣٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية ( ٢ )

اتفاقية مع

جمعية البحرين للعمل التطوعي

بمملكة البحرين الشقيقة

بتاريخ ٢٠١٨/٧/٩م.

بهدف دعم العمل االجتماعي والخيري وترسيخ مفهومه ونشره 
على نطاق أوسع.

الكتيب السنوي٣٦
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية مع جمعية البحرين للعمل التطوعي
بمملكة البحرين الشقيقة

٣٧ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية ( ٣ )

اتفاقية مع

معهد البحوث والدراسات االستشارية

بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧م.

بهدف االستفادة من إمكانيات الطرفين العلمية والبحثية والعملية 
في إخراج عمل اجتماعي متميز ومستدام يخدم كل الجهات التي 

تعمل فيه.

الكتيب السنوي٣٨
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية مع معهد البحوث والدراسات االستشارية
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

٣٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية ( ٤ )

اتفاقية شراكة مع

الهيئة الملكية للجبيل بالمنطقة الشرقية

بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م.

بهدف العمل على تكامل الجهود من أجل تجويد العمل االجتماعي 
على  والعمل  بالجبيل  الملكية  الهيئة  تخدمها  التي  المنطقة  في 

إظهاره بشكل مهني مستدام.

الكتيب السنوي٤٠
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



اتفاقية شراكة مع الهيئة الملكية للجبيل
بالمنطقة الشرقية

٤١ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم



٤٢

من حفل جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
الدورة الخامسة (١٤٣٨هƠ/٢٠١٧م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المؤتمرات العلمية وورش العمل

 من مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز 
ً
إيمانا

العلمية  األبحاث  مواكبة  بأهمية  االجتماعي  العمل  في 
وتطورات العصر فقد سعت المؤسسة إلى المشاركة في 
المؤتمرات العلمية وتفعيل ورش العمل التي من شأنها أن 

تدعم العمل االجتماعي بشتى أنواعه.

٤٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المؤتمرات العلمية وورش العمل

المؤتمرات العلمية وورش العمل

رعاية المؤتمر الخليجي األول
للتميز في العمل االجتماعي والتطوعي بمملكة البحرين

بشراكة استراتيجية مع جميعة البحرين للعمل التطوعي

تحت شعار (نحو عمل مؤسسي متميز)

بتاريخ ٢٠١٨/٩/٨م.

بهدف 

١. تسليط الضوء على أحدث التطورات واالبتكارات في مجال العمل 
االجتماع والتطوعي من حيث اآلليات والوسائل.

٢.تطوير مفاهيم العمل االجتماعي والتطوًع في مجاالته المختلفة 
لدى العاملين والمتطوعين والمهتمين والمسؤولين والمؤسسات 
الوقف اإلسالمي  الشبابية وإدارات  الرسمة واألهلية والمنظمات 

والمبرات الخيرية.

العاملين في مجال العمل  بين  الخبرات والمعارف والتجارب  ٣. تبادل 
المعرفة  لزيادة  العربي  الخليج  دول  في  والتطوعي  االجتماعي 

بأهمية استحداث الوسائل في مجاالته.

٤. تقوية العالقات بين جميع العاملين في محراب العمل االجتماعي 
والتطوعي في دول الخليج العربي.

٥. خلق شراكة وبناء استراتيجية تعاون وثيق بين مؤسسات العمل 
االجتماعي والتطوعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

الكتيب السنوي٤٤
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المؤتمرات العلمية وورش العمل

٤٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



ورش عمل

ورشة عمل أفكار رائدة لتنمية الوعي

بالعمل االجتماعي لدى األطفال

بمقر مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

Ơبتاريخ ٢٥-١٤٣٩/٢/٢٦ ه

بهدف 

تنمية وتعزيز الوعي بالعمل االجتماعي لدى األطفال وترسيخه في 
نفوسهم كعمل خيري ووطني.

الكتيب السنوي٤٦
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



المؤتمرات العلمية وورش العمل

ورش عمل

ورشة عمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

بعنوان: (معايير التميز المؤسسي

في القطاع غير الربحي) 

بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٦م

بهدف 

١. مراجعة معايير التميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، وتبني 
المؤشرات المصاحبة لها.

المؤسسي  التميز  لبرامج  الحاليين  المقيمين  وضع  ٢.دراسة 
وإمكانية اإلستفادة من تجربتهم. 

٣. تحديد الحد األدنى «خط األساس» للتميز المؤسسي في القطاع 
غير الربحي.

٤٧ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المؤتمرات العلمية وورش العمل

ورش عمل

ورشة عمل بالمنطقة الشرقية

بعنوان: (جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز

في العمل االجتماعي وانفتاح أكثر على المجتمع)

بالشراكة مع مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز

للعلوم والتقنية (سايتك) 

بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٧م

بهدف 

تطوير وتحديث موضوعات الجائزة للسنوات الخمس المقبلة.

الكتيب السنوي٤٨
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٤٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



ورش عمل

ورشة عمل تحت عنوان

" تفعيل الشراكات االستراتيجية"

بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات االستشارية

بجامعة أم القرى 

بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧م

بهدف 

االجتماعية  المبادرات  تخدم  التي  والتطلعات  األهداف  تحقيق 
بالمنطقة الغربية.

الكتيب السنوي٥٠
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



ورشة عمل «تفعيل الشراكات االستراتيجية»
بجامعة أم القرى

٥١ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



ورش عمل

آليات تخطيط وتقويم برامج العمل االجتماعي

الجبيل-النادي البحري بدارين

بتاريخ ١٥-٢٠١٩/١/١٦م

بهدف 

تدريب المشاركين على األسس العلمية والمهنية لتخطيط وتقويم 
برامج العمل االجتماعي ومعرفة نجاحها وتعثرها وأنواع المؤشرات 
تحكيم  ومعايير  المشاريع  حياة  مراحل  معرفة  وكذلك  واختبارها، 

المشروعات االجتماعية.

الكتيب السنوي٥٢
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



٥٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المؤتمرات العلمية وورش العمل



٥٤

من حفل جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
الدورة الخامسة (١٤٣٨هƠ/٢٠١٧م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اللقاءات والملتقيات

 في التعّرف على 
ً
 حيويا

ً
ألن اللقاءات والملتقيات تمثل جانبا

المؤسسة  حرصت  فقد  االجتماعي،  العمل  في  جديد  كل 
من  واالستفادة  ومتابعتها  فيها  المشاركة  على 

معطياتها.

٥٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اللقاءات والملتقيات

اللقاءات والملتقيات

اللقاء السنوي لمجلس أم الجود
اب

ّ
لتكريم اإلعالميين والصحفيين والكت

المشاركين بحفل الدورة الخامسة

بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٣م.

الكتيب السنوي٥٦
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اللقاءات والملتقيات

اللقاء السنوي لمجلس أم الجود لتكريم اإلعالميين
اب المشاركين بحفل الدورة الخامسة

ّ
والصحفيين والكت

٥٧ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



اللقاءات والملتقيات

ملتقى متطوع المستقبل االجتماعي السادس

بمملكة البحرين

بتاريخ ٢٣ - ٢٠١٩/٢/٢٦م.

بهدف 

نفوس  في  االجتماعية  والمبادئ  اِلقيم  من  مجموعة  تعزيز   .١
المشاركين.

واألهداف  النظري  المضمون  خالل  من  والمبادئ  اِلقيم  إِبراز   .٢
التعليمية.

اء.
َّ
ر البن

ٌ
 المشاركين على التفك

َ
وير قدرة

ِّ
٣. تط

٤. تنمية المهارات االجتماعية للمشاركين ونموهم العاطفي.

٥. أن يعمل المشاركون في بيئة تربوية قائمة على االحترام والصبر 
والقواعد الواضحة.

يتكمنوا من  الصغر، كي  الحياة منذ  بفلسفة  المشاركين  تزويد   .٦
االنخراط في المجتمع باحترام وثقة، مع تحديد أهدافهم.

الكتيب السنوي٥٨
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اللقاءات والملتقيات



ملتقى متطوع المستقبل االجتماعي السادس
بمملكة البحرين

٥٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

اللقاءات والملتقيات



٦٠

من حفل جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي
الدورة الخامسة (١٤٣٨هƠ/٢٠١٧م)

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المشاركات المجتمعية

 ال يتجزأ 
ً
تشكل فعاليات المجتمع المختلفة التي تعتبر جزءا

من العمل االجتماعي أهمية كبيرة في التعرف على أحداث 
التعريف  في  منها  لالستفادة  فيه  يجري  وما  المجتمع 
ومنجزاتها  أهدافها  على  الضوء  وتسليط  بالمؤسسة 

اإلنسانية.

٦١ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



المشاركات المجتمعية

المشاركة بمهرجان الجنادرية (٣٣)

من الفترة ٢٠١٨/١٢/٢٠ ٢٠١٩/١/٩م

بهدف 

االستفادة من تاريخ المهرجان وإرثه في التعريف بجائزة األميرة صيتة 
بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي ودورها في خدمة العمل 
في  والمتميزات  للمتميزين  وتكريمها  دعمها  خالل  من  االجتماعي 
 وجهاِت، وكذلك في تعريف الجمهور بالدورة 

ً
العمل االجتماعي أفرادا

السادسة.

الكتيب السنوي٦٢
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المشاركات المجتمعية



المشاركة بمهرجان الجنادرية

٦٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المشاركات المجتمعية



المشاركة بمهرجان الجنادرية

الكتيب السنوي٦٤
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المشاركات المجتمعية



المƠبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرات

ألهداف  ومكمال   
ً
حيويا  

ً
عنصرا المجتمعية  المبادرات  تمثل 

االجتماعي وشمولية  العمل   التساع مفهوم 
ً
نظرا الجائزة 

مفهومة، لذا أخذت المؤسسة على عاتقها بعض المبادرات 
في  توجهها  تدعم  التي  والمستدامة  المميزة  النوعية 

العمل االجتماعي وتسعى الستدامته.

٦٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



مركز التنسيق االجتماعي
Social Coordination Center

S.C.C.
نحو تكامل جهود العمل االجتماعي
إحدى مبادرات مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل االجتماعي

رؤيــــــة المركز 
قيــــادة العمـل االجتمــــاعي بمعايير جـــودة عالمية.

رسالة المركز 
تشجيع الجهود وتكاملها لتقديم عمٍل اجتماعي مميز
يُلبي احتيـــاجـــات الوطـن ويُحقــق طمــوحــــه ورؤيـتـــــــه.

غير  والمنظمات  وا�هلية  الحكومية  الجهات  لربط  تهدف  إلكترونية  منصة  هو 
من  كجزء  تُقدمه  التي  أو  االجتماعي،  بالعمل  المعنية  الخاص  والقطاع  الربحية 
والتكامل  والتنظيم  التنسيق  من  نوع  ¡يجاد  كان  شكٍل  بأي  للمجتمع  خدماتها 
وخلق بيئة تنافسية خالقة وُمبدعة فيما بينها لرفع جودة العمل االجتماعي وضمان 

استدامته على نحو أفضل.
إنجاز  �نه  خدماته،  من  واالستفادة  المركز  في  كعضو  للمشاركة  مدعو  والكل 
في  ويساهم  السعودية،  العربية  المملكة  في  االجتماعي  العمل  يخدم  وطني 

تطويره ورفع كفاءته وتحقيق رؤية ٢٠٣٠.

الكتيب السنوي٦٦
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المƠبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرات



أهداف المركز
• سهولة تواصل المستفيدين من تلك الجهات ومعرفة جديدها أوًال بأول.

• إذكاء روح التنافس لدى الجهات والمؤسسات االجتماعية لتقديم ا�فضل.

االجتماعي  العمل  في  جديد  كل  على  االجتماعية  والمؤسسات  الجهات  إطالع   •
حول العالم.

• تشجيع العمل المؤسسي المنظم وفق آليات تقنية تناسب روح العصر.

وا�هلية  الحكومية  الجهات  من  للعديد  االجتماعي  العمل  وتوثيق  وتطوير  رصد   •
وإبرازه على نحو إبداعي واحترافي.

جهودها  من  لالستفادة  االجتماعية  والمؤسسات  الجهات  بين  فيما  التنسيق   •
ومنجزاتها في العمل االجتماعي.

• المساهمة في تأهيل رواد عمل اجتماعي متميزين ¡دارة المؤسسات االجتماعية 
باقتدار.

• االنتقال بالعمل االجتماعي لمرحلة مهنية متقدمة لكفاءة أكثر وآفاق أرحب.

• التأكيد على مبدأ االستدامة والشفافية والحوكمة في العمل االجتماعي.

• تكوين قاعدة بيانات اجتماعية بالبرامج والمختصين تخدم كل المهتمين بالشأن 
االجتماعي جهاتًا وأفراداً.

• الوصول بتلك الجهات للتأهيل على الجوائز المحلية والعالمية والحصول على 
أفضل المراكز.

www.seetahscc.org
للمزيد وا¡طالع

٦٧ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م

المƠبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠادرات



الروزنامƠƠة السنوية لجائƠزة
األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي ٢٠١٩م

 من مؤسسة جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل 
ً
سعيا

االجتماعي لتحقيق أهدافها السامية المستدامة التي رسمتها خطتها 
اإلستراتيجية، فقد اعتمدت المؤسسة رزنامتها السنوية التالية:

حفل الجائزة
أبريل

مجلس
أم الجƠƠƠود

مايو

ملتقى
صيƠتƠƠƠƠƠƠƠة

سبتمبر

اللقƠƠاء الشهري
الدوري

تأهيل رواد
العمل االجتماعي

نوفمبر

١

٢

٣

٤

٥

دعم المتميزين في العمل االجتماعي من خالل أربعة أفرع هي:
• فرع اإلنجازات الوطنية في مجال العمل االجتماعي.

• فرع مبادرات دعم وتشجيع الوقف اإلسالمي.
• فرع التميز في بƠرامج ومشاريع العمل التطوعي.

• فرع الريادة االجتماعية في العمƠƠل االجتماعي.

مجلس أم الجود، ويهدف إلى:

االلتقاء المباشر بفئات المجتمع المختلفة في لقاء أسري يعزز ثقافة 
الحوار بين أفراد المجتمع وروح االنتماء للوطن.

ملتقى صيتة لدعم العمل االجتماعي، ويهدف إلى:

أفراد  من  فيه  العاملين  جهود  وتنسيق  االجتماعي  بالعمل  االرتقاء 
ومؤسسات، وتوثيق أعمالها وصوال لمرحلة تكاملية لعمل اجتماعي 

مميز.

برنامج صيتة لتأهيل رواد العمل االجتماعي، ويهدف إلى:

نقلة  إحداث  على  قادرة  رائدة  وعربية  وخليجية  محلية  قيادات  تأهيل 
نوعية في العمل االجتماعي المستدام.

ويهدف اللقاء الشهري إلى:

مد جسور التواصل مع المجتمع وقيادته وأفراده.

الكتيب السنوي٦٨
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



قالوا عن الجائزة

٦٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



قƠƠƠالوا عن الجƠƠائƠزة

الكتيب السنوي٧٠
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



قƠƠƠالوا عن الجƠƠائƠزة

٧١ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٧٢

قƠƠƠالوا عن الجƠƠائƠزة

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الجائزة
في عيون الصحافة

٧٣ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الجائزة في عيون الصحافة

الكتيب السنوي٧٤
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



الجائزة في عيون الصحافة

٧٥ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٧٦

الجائزة في عيون الصحافة

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٧٧

الجائزة في عيون الصحافة

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



٧٨

الجائزة في عيون الصحافة

الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



يمكنكم التقديم على
جائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز

للتميز في العمل االجتماعي

www.seetahaward.org
من خالل الرابط

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

٧٩ الكتيب السنوي
٢٠١٨م - ٢٠١٩م



تكاملنا في العمل االجتماعي
ً
حدث فرقا

ُ
ي



.. 
ً
نتواصل على الخير دائمƠƠƠƠƠƠا



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


