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 :تمهيد

ِ  َسبٌِلِ  فًِ أَْمَوالَه مْ  ٌ ْنفِق ونَ  الَِّذٌنَ  تعالى "َمَثل   هللا قال ة   َكَمَثلِ  هللاَّ ْنب لَة   ك ل   فًِ َسَنابِلَ  َسْبعَ  أَْنَبَتتْ  َحبَّ ة   ِماَئة   س  َشاء   لَِمنْ  ٌ َضاِعف   َوهللاَّ   َحبَّ ٌَ 

  (261اآلٌة  َعلٌِم " )سورة البقرة َواِسع   َوهللاَّ  

الخلٌج العربً جائزة " عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعلٌم بدول مجلس التعاونلجنة تأتً جائزة 
تحفٌز العطاء لمجتمعاتنا الخلٌجٌة ولوضع بصمة  هدف" بجائزة مجلس التعاون الخلٌجً لخدمة المجتمعأو  خدمة المجتمعل

 إٌجابٌة مؤثرة فً مجال خدمة المجتمع بشقٌه المسؤولٌة المجتمعٌة والعمل التطوعً.

 :إطالق الجائزة أهمية

الخدمات المقدمة من مؤسسات التعلٌم الخلٌجً خلق بٌئة محفزة لإلبداع وتشجٌع ثقافة التمٌز وتحسٌن جودة  

، وٌلبً رغبات للجامعات الوظٌفة الثالثةٌحق ق و .والوصول إلى أعلى المستوٌات بهء لالرتقا ؛للمجتمع

 ها.منسوبٌ

 الظروفو لألحداثطوٌلة األمد واالستجابة الخلٌجً تلبٌة احتٌاجات المجتمع بتشجٌع االلتزام المستمر  

  .(كوروناحاجة  :)على سبٌل المثال الطارئة

من خالل دعم توجه مؤسسات التعلٌم العالً الخلٌجٌة نحو  والشراكة المجتمعٌة المجتمعٌة تعزٌز المسؤولٌة 

  مأسسة المسؤولٌة المجتمعٌة.

التخصصات  من تنبثق التً والخبرات اإلمكانات دعم توجه مؤسسات التعلٌم العالً الخلٌجٌة نحو استثمار 

  مستدامة. تنموٌة مجتمعٌة ٌعمؤسسات التعلٌم العالً الخلٌجٌة وتوجٌهها نحو مشار التً تزخر بها

  دعم توّجه مؤسسات التعلٌم العالً الخلٌجٌة لتعزٌز دور قطاع التعلٌم فً التنمٌة وخدمة المجتمع.ت 

دعم وعلى التطوع  ومنسوبٌها الخلٌجً مؤسسات التعلٌملاالعتراف ومكافأة التفانً والتمٌز االستثنائً   

 .أنشطة خدمة المجتمع وجهود التوعٌة

 :الجائزة أهداف

استخدام األسالٌب الفرٌدة واإلبداعٌة لتلبٌة احتٌاجات المجتمع؛ وتطوٌر وتعزٌز مهارات المشاركة المدنٌة  

 والمسؤولٌة االجتماعٌة.

إبراز دور عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعلٌم بدول مجلس التعاون فً  

 .المسؤولٌة المجتمعٌة، من خالل تعزٌز مجال خدمة المجتمع

 .مجتمعاتنا الخلٌجٌة فئات عــلى بالنفع تعود وطنٌة تنموٌة المجتمع ببرامج ومناشط إثراء على التشجٌع 

 .والرٌادة واالبتكار، والتمٌز اإلبداع على والتحفٌز المشاركة، الجهات بٌن المنافسة روح خلق 

 .المجتمعٌة والعمل التطوعً المسؤولٌة تعزٌز فً والمساهمة ،الداعمة للجهات الفرصة إتاحة 

 األعمال الخلٌجً. وقطاع التعلٌم العالً قطاعً بٌن المجتمعٌة المشاركة نماذج من سام   نموذج تقدٌم 

مجاالته المختلفة، وتوجٌه الباحثٌن إلى العناٌة بها بخدمة المجتمع ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة  

 .الملحة واألحداثوالتركٌز علٌها، وبخاصة القضاٌا 

 :رؤية الجائزة

 الخلٌج العربً.فً  البحوث المجتمعٌة المحكمةودعم  المستدامة المشارٌع التنموٌةنشر وتعزٌز ثقافة العمل التطوعً وتحفٌز 

 :رسالة الجائزة

روح المنافسة وفق معاٌٌر تستجٌب الحتٌاجات المجتمع بمبادرات مؤثرة  بإذكاء مجتمعً تكاملً تطوعًإحداث حراك 

 .توجٌه اإلمكانات والطاقات والتخصصات العلمٌة لخدمة مجتمعاتنا الخلٌجٌة من خالل ،ومستدامة
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 :القيم

 الشفافٌة، التمٌز، اإلتقان، المبادرة، االستدامة، التكامل المجتمعً.

 ماهية الجائزة:

امحور ، ٌكرم الفائز بكل ثالثة محاورتأتً الجائزة على هٌئة  ًٌ الخلٌج جائزة باسم )للمشروع الفائز أو شخصٌاً(  تكرًٌما عٌن

 .-إن وجدت  – العربً فً خدمة المجتمع، كما ٌتاح له التنافس على فرص الرعاٌة المقدمة من الجهات الداعمة

 دورية الجائزة:

 عام.تمنح الجائزة مرة واحدة كل 

 :مكتب الجائزة

"، تحت الخلٌج العربً لخدمة المجتمع أو جائزة مجلس التعاون الخلٌجً لخدمة المجتمع جائزة  للجائزة مكتب باسم مكتب "ٌنشأ 

ا. لجنة عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعلٌم بدول مجلس التعاونإشراف  ًٌ  إدارٌاً وفن

 الجائزة جمٌع المهام اإلدارٌة والمالٌة المتعل قة بالجائزة، وله على األخص:  ٌتولى مكتب

 إعداد الخطة السنوٌة للجائزة، وتنفٌذها. 

 متابعة اإلجراءات المالٌة والتنظٌمٌة للجائزة. 

 اقتراح تشكٌل اللجان التنفٌذٌة للجائزة ومتابعة سٌر عملها. 

 لجائزة.متابعة إجراءات تحكٌم المشارٌع المرشحة ل 

 اللجنة لالعتماد. أمانةقوائم المشارٌع الفائزة بالجائزة ورفعها لمجلس  إعداد 

 إعداد التقرٌر السنوي للجائزة ورفعه لمجلس األمناء لالعتماد. 

 :مجلس أمناء الجائزة

 " الخلٌجً لخدمة المجتمعالخلٌج العربً لخدمة المجتمع أو جائزة مجلس التعاون جائزة مجلس أمناء "ٌكون للجائزة مجلس باسم 

 :ٌ شكل أعضاؤه على النحو التالً فً خدمة المجتمع

لجنة عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات رئٌس المجلس. )ٌتم اختٌاره بتصوٌت  

 .الخلٌجً( التعلٌم بدول مجلس التعاون

ومراكز خدمة المجتمع بجامعات لجنة عمادات وكلٌات نائًبا لرئٌس المجلس. )ٌتم اختٌاره بتصوٌت  

 .الخلٌجً( ومؤسسات التعلٌم بدول مجلس التعاون

لجنة عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات بتصوٌت  خمسة أعضاء . )ٌتم اختٌارأعضاء المجلس 

 .الخلٌجً( ومؤسسات التعلٌم بدول مجلس التعاون

 ًء على اقتراح من رئٌس المجلس ونائبه.ٌ عٌن المجلس أعضاء من ممثلً القطاعات المختلفة بنا 

 :مجلس أمناء الجائزةمهام 

 ٌتولى مجلس أمناء الجائزة المهام اآلتٌة:

 إعداد الالئحة المنظمة للجائزة. 

 اعتماد الخطة السنوٌة للجائزة، واإلشراف على تنفٌذها. 

 اعتماد اإلجراءات المالٌة والتنظٌمٌة للجائزة. 

 اعتماد تشكٌل اللجان التنفٌذٌة للجائزة، واإلشراف على عملها. 

 اعتماد الجهات الراعٌة للجائزة. 
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 اعتماد معاٌٌر تحكٌم الجائزة. 

  .اعتماد لجنة تحكٌم الجائزة 

 .اعتماد المشارٌع المرشحة للجائزة 

 .اعتماد المشارٌع الفائزة بالجائزة 

 .وضع الخطط التطوٌرٌة للجائزة 

 .ر السنوي للجائزةاعتماد التقرٌ 

 الدراسة وإبداء الرأي فً كل ما ٌحال للمجلس من المواضٌع ذات العالقة بالجائزة. 

 :مدة المجلس

 .قابلة للتجدٌد سنتٌن مدة مجلس األمناء
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 :مدة انعقاد اجتماعات المجلس

 .خالل الدورة السنوٌة للجائزةمرتٌن على األقل عقد اجتماعات مجلس األمناء بدعوة من رئٌسه، وحضور أغلبٌة أعضائه، ت  

 :المجلس توصيات

وتتخذ القرارات بأغلبٌة أصوات الحاضرٌن، على أن ٌكون من بٌنهم الرئٌس أو النائب،  صدر توصٌات مجلس أمناء الجائزةت  

ح الجانب الذي صوت معه  ٌ رج   .رئٌسالفإن تساوت األصوات 

 :الجهات المستهدفة

 .التعلٌم العالً بدول مجلس التعاون مؤسسات

 :محاور الجائزة

 :مركز واحد أو ثالثة مراكز كل محورل كونٌمن الممكن أن ، وٌمكن تقسٌم الجائزة إلى ثالثة محاور

 

 

 

 

 

 

 

  

 محاور الجائزة

فضل عمل تطوعي
 
فضل بحث مجتمعي  جائزة ا

 
جائزة ا

 محكم منشور 
فضل مشروع مجتمعي 

 
جائزة ا

 تنموي مستدام
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  :الغايات من تقسيم الجائزة إلى ثالثة محاور

 :محور مشروع مجتمعً تنموي مستدام 

التنموٌة تحت ثالث محاور رئٌسٌة فً مجاالت التنمٌة المستدامة "اقتصاد، بٌئة،  شمولٌة المشارٌع (1

 ، للتوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة."مجتمع

 .التشجٌع على إثراء المجتمع بمشارٌع تنموٌة وطنٌة مستــدامة تعود بالنفع عــلى فئات المجتمع (2

 :بحث مجتمعً محكم منشورمحور أفضل  

 حداث حراك بحثً فً مجال األبحاث المجتمعٌة.إ (1

 تعزٌز االستدامة النفعٌة لألبحاث المجتمعٌة فً مؤسسات التعلٌم العالً بدول مجلس التعاون. (2

 استثمار الفكر األكادٌمً وتوجٌهه لمعالجة قضاٌا مجتمعاتنا الخلٌجٌة اآلنٌة والمعاصرة. (3

 :محور أفضل عمل تطوعً 

 ٌضم شقٌن منفصلٌن )المسؤولٌة المجتمعٌة، والعمل التطوعً(. مفهوم خدمة المجتمع والذي (1

تحقٌق مستهدف زٌادة أعداد المتطوعٌن كرافد مهم فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة لتحقٌق األمن  (2

 المجتمعً. 

 تعزٌز قٌمة العمل التطوعً فً مؤسسات التعلٌم الجامعً الخلٌجً. (3

تعنى بتشجٌع العمل التطوعً فً مؤسسات التعلٌم الجامعً بدول مجلس  الرٌادة فً إطالق جائزة (4

 التعاون.

 وجود مرجعٌة موثوقة لمؤشرات األداء الخاصة بالعمل التطوعً. (5

 

 :معايير الجائزة

 المعاٌٌر الخاصة بمحاور الجائزة: 

 :المشارٌع التنموٌة المجتمعٌة المستدامة/  أ

ا لمراحل المشروع المشارٌع الخاصة بجوائز الت منح  ًٌ المرشحة وفق معاٌٌر دقٌقة تحقق الجودة وتشمل تقٌٌماً واف

 )اإلعداد، التنفٌذ، النتائج، ومدى تحقٌق المشروع لالستدامة( آخذٌن فً االعتبار األسس التالٌة:

 ا المشروع ٌكون أن: التطبٌق قابلٌة ًٌ  للتحقٌق. وقابالً  واقع

 قٌاسها. ٌمكن أداء بمؤشرات مرتبًطا المشروع ٌكون أن: القٌاس قابلٌة 

 التنمٌة أبعاد بأحد المتعل قة المهمة واآلنٌة المجتمع قضاٌا بحل المشروع ٌسهم أن :التأثٌر عمق 

 المستدامة.

 ومبتكرة. جدٌدة، المشروع فكرة تكون أن: واإلبداع التجدٌد 

 البٌئة. على سلًبا تنعكس جانبٌة آثار للمشروع ٌكون أالَّ : البٌئة على المحافظة 

 لالستدامة. وقابلة واضحة تنظٌمٌة خطوط ذا المشروع ٌكون أن: التنظٌمٌة االستدامة 

 التموٌل. استدامة تضمن مالٌة خطة للمشروع ٌكون أن: المالٌة االستدامة 

 الحالٌة لألجٌال المستدام النفعً األثر استمرارٌة المشروع ٌحقق أن :النفعٌة االستدامة 

 والمستقبلٌة.

 :األبحاث المجتمعٌة المحكمة المنشورة/ ب 

ات تقدًٌرا ألعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزٌن على مستوى الجامع الخاصة باألبحاث المجتمعٌة،جوائز الت منح 

فً الدراسات البحثٌة المجتمعٌة وفق معاٌٌر دقٌقة وضمن ثالثة مراحل، ستكون المرحلة  إبداعا أظهرواالذٌن  الخلٌجٌة

لمتطلبات، فً المرحلة ل ئهاوفرزها للتأكد من أهلٌتها واستٌفا اإللكترونًاألولى استقبال الطلبات على موقع الجائزة 
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منها، فً المرحلة الثالثة ٌتم تحكٌم األبحاث الثانٌة ٌتم مراجعة الطلبات التً تم ترشٌحها واختٌار أفضل عشرة أبحاث 

أشخاص متخصصٌن لتحدٌد المراكز الثالث األولى الفائزة، آخذٌن فً االعتبار المعاٌٌر  9العشرة من قبل لجنة من 

 التالٌة:

 .األصالة واالبتكار 

 .التأثٌر المحتمل لنتائج البحث 

  جودة تصمٌم البحث ومنهجٌته. 

  المحّكمةالنشر العلمً فً المجالت. 

  لجنة عمادات وكلٌات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات مدى المواءمة مع رؤٌة

 فٌما ٌخص خدمة المجتمع. التعلٌم بدول مجلس التعاون

 تلبٌة حاجات المجتمعات الخلٌجٌة وأولوٌتها. 

 :المعاٌٌر الخاصة بمحور العمل التطوعً/ ج

التً تساهم فً أعمال التعلٌمٌة الخلٌجٌة  لمؤسساتللجامعات وا جائزة العمل التطوعً المؤسسًتمنح 

 الجائزة.خدمة المجتمع، بما ٌتوافق مع الشروط الخاصة بكل فرع أو مجال من مجاالت ممٌزة فً  تطوعٌة

 المجتمعات الخلٌجٌة. احتٌاجاتإعداد الفرص التطوعٌة التً تلبً  (1

 المنفذ ومردوده اإلٌجابً الملموس فً حٌاة الفئة المستهدفة والمجتمع. التطوعً جدوى المشروع (2

 قلة التكلفة، وسهولة التنفٌذ. (3

 .أن ٌمثل تجربة جدٌدة ناجحة ٌمكن االستفادة منها فً إعداد وتنفٌذ مشارٌع أخرى (4

لذٌن ٌمارسون او التابعٌن للمؤسسات التعلٌمٌة، الخلٌجٌن فئة األفراد/أٌضا لالعمل التطوعً وتمنح جائزة  

على موقع الجائزة  مباشرة تقدٌمهم ٌتموللذٌن تتوفر فٌهم شروط الترشٌح  أعمال تطوعٌة احترافٌة ومتخصصة،

 والقٌمة، وٌتم الحقاً فرزهم وفقاً ألعلى عدد الساعات التطوعٌة، ما ٌثبت ذلك رسمٌاً  وإرفاق اإللكترونً

 . االقتصادٌة المقترحة لتلك الساعات

 

 

 


