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المدينة المنورة



صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز
أمير منطقة المدينة المنورة

رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة

إن تطويـــر جائـــزة األداء الحكومـــي المتميـــز بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة يأتـــي ضمــــن اســتراتيجية تهــدف 

لتحقــيق شــمولية المتابعــة للخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع الحكومــي لكافة المستفيدين، والوقــوف 

علــــى مســــتوى التقــــدم فــــي تحســـينها ورصـــد نقـــاط القـوة وفـــرص التحسين لتعزيزهـــا، ونقـاط الضعـف 

والمخاطـــر لمعالجتهــــا ومنــع حدوثهــا فــــي المســــتقبل، وكل ذلــــك وفــــق منهجيــــة علميــــة تركــز علــى 

تطبيقات الجــــودة الشــــاملة وصــــوال للتميــــز المؤسســي.



منــذ عــام 1415هـــ والمدينــة المنــورة تشــهد انطالقــة جائــزة المدينــة المنــورة التــي أسســها صاحــب الســمو    

الملكــي األميــر عبدالمجيــد بــن عبدالعزيــز رحمــه اللــه لتحقــق أهدافهــا المتمثلــة فــي تكريــم العلمــاء والباحثيــن ورواد 

الخدمــات العامــة وتشــجيع المتميزيــن والمبدعيــن فــي شــتى حقــول المعرفــة والتحصيــل الدراســي مــن خــالل فروعها 

الثــالث البحــث العلمــي والخدمــات العامــة والنبــوغ والتفــوق الدراســي، وواصلــت الجائــزة مســيرتها لتكريــم العلمــاء 

والــرواد والمبدعيــن وحظيــت بعنايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر مقــرن بــن عبدالعزيــز، واســتمرت العنايــة بالجائــزة 

مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن ماجــد بــن عبدالعزيــز.

 

وشــهد العــام 1435هـــ إطــالق جائــزة المدينــة المنــورة لــأداء الحكومــي المتمّيــز بمنطقــة المدينــة المنــورة حيــث 

صــدرت توجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة المدينــة المنــورة رئيس 

مجلــس أمنــاء مؤسســة جائــزة المدينــة المنــورة لتكــون رائــدة فــي مجالهــا وســابقة فــي تخصصهــا بهــدف االرتقــاء 

بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن بالمنطقــة وقيــاس مســتوى رضاهــم عــن تلــك الخدمــات. 

حيــث شــهدت الجائــزة تطــور فــي مســيرتها مــن خــالل إنشــاء مؤسســة جائــزة المدينــة المنــورة  لتصبــح جائــزة المدينــة 

المنــورة لــأداء الحكومــي المتميــز  إحــدى مبادراتهــا المهمــة إضافــة لمبــادرات نوعيــة أخــرى تــم انشــاؤها لتعزيــز 

ونشــر ثقافــة التميــز واإلبــداع فــي مختلــف المجــاالت لتقديــم خدمــات نوعيــة للمواطنيــن والمقيميــن وزائــري مدينــة 

المصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص 

المقدمة



أنشــأت إمــارة منطقــة المدينــة المنــورة مؤسســة جائــزة المدينــة المنــورة فــي عــام 1423هـــ الموافــق 2002م، وذلــك 
بموجــب القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء رقــم ) 61 ( بتاريــخ 18 / 02 / 1437 ه والئحتهــا التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 

رقــم ) 73739 ( بتاريــخ 11 / 06 / 1437 هـــ. حيــث تهــدف المؤسســة إلــى تحقيــق اآلتــي:

تعزيز مفهوم الجودة والتميز في العمل المؤسسي.

المســاهمة فــي البرامــج والمشــروعات التنمويــة المســتدامة فــي المنطقــة، وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع 
الجهــات ذات العالقــة.

العمل على تحفيز وتشجيع القطاعات الحكومية والجهات الخاصة، سعيا لتحقيق اإلبداع واالبتكار والجودة.

ومــرت المؤسســة بمراحــل مختلفــة مــن التطويــر لتحقيــق أهدافهــا الرئيســية مــن خــالل التوســع فــي فــروع الجائــزة وبنــاء 
وتنفيــذ مبــادرات نوعيــة، وتشــكيل العديــد مــن اللجــان وتطويــر أعمــال المؤسســة، ففــي عــام 1434 هـــ تــم تأســيس مجلــس 
أمنــاء الجائــزة وذلــك بعــد االطــالع علــى الالئحــة التنظيميــة لجائــزة األداء الحكومــي المتميــز، والمعتمــدة بموجــب توجيــه  
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة المدينــة المنــورة رئيــس مجلــس أمنــاء 
مؤسســة جائــزة المدينــة المنــورة القاضــي بإنشــاء مؤسســة جائــزة المدينــة المنــورة لــأداء الحكومــي المتمّيــز، وتشــكيل 

اللجــان العاملــة بهــا.

نبذة تعريفية عن المؤسسة 



معياًرا للتميز واالبتكار تصــف مســتقبال أفضــل وتعكــس قيمهــا التــي تســعى 
لتحقيقهــا بالتعــاون مــع شــركاء النجــاح، ومنهــا تشــكلت 
رســالتها لتســهم فــي إحــداث أثــر إيجابــي فــي مجـــالي 
التميـــز واالبتكار على المستوى المحلـــي، وفـــق أفضـــل 

الممارســات العالميــة.

الرؤيـــة : استراتيجية المؤسسة :

تمكيـــن الجهـــات واألفــراد إلحــداث األثــر اإليجابــي فــي 
المحلـــي،  المســتوى  علــى  واالبتــكار  التميـــز  مجـــالي 

العالميــة. الممارســات  أفضـــل  وفـــق 

الرسالة :

التميــز - الشــفافية - اإلبــداع - المســؤولية - الموثوقيــة 
- العدالــة

القيـم :

إبراز هوية املدينة املنورة ومكانتها املقدسة	 
رفع مستوى التميز واالبتكار محليا	 
تعزيز التنمية املستدامة يف القطاعات املستهدفة	 

المرتكزات واألهداف:



المبادرات

جائزة المدينة المنورة لألداء الحكومي المتميز



انبثقــت فكــرة الجائــزة لإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين وقيــاس رضاهــم عــن تلــك الخدمــات وتقييــم أداء 
الجهــة إضافــة إلــى نشــر ثقافــة الجــودة وتحســين األداء والتطويــر المســتمر، وفــي عــام ١٤٣٥ صــدرت توجيهــات صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،أميــر منطقــة المدينــة المنــورة، بإطــالق جائــزة األداء الحكومــي 

المتميــز فــي منطقــة المدينــة المنــورة لتكــون رائــدة فــي مجالهــا و ســابقة فــي تخصصهــا.

  االرتقــــاء بالمدينــــة المنــــورة لمــــدارج المــــدن المتميــــزة وذلــــك فــــي مختلــــف
المجـاالت المرتبطـة باإلنسـان .

 رفـع مسـتوى أداء الجهـات الحكوميـة والخاصـة واألفـراد لتقديـم خدمـات ذات
 جـــودة عاليـــة للمســـتفيدين مـــن خالل نشـــر وترســـيخ ثقافـــة ومفاهيـــم الجـودة

واإلبــداع والتميــز.

الرؤية  :

الرسالة  :



العدالة – الموثوقية – المسؤولية – اإلتقان – اإلبداع.

القيـم :

نرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة واإلبداع والتميز يف العمل . 	
املؤسيس.

تحفيز املنشآت الحكومية لتطبيق الجودة والتحسني املستمر لرفع . 	
الكفاءة واإلنتاجية.

تعزيز وتشجيع التنافس والتعاون وتبادل الخربات املعرفية بني املنشآت . 	
الحكومية.

متكني املرأة وذوي االحتياجات الخاصة من خالل إيجاد الوظائف وقنوات . 	
الخدمة املناسبة.

نرش وترسيخ ثقافة ومفاهيم اإلبداع واالبتكار والتميز يف مختلف جوانب . 	
الحياة يف املجتمع.

توجيهات إمارة منطقة املدينة املنورة نحو التميز املؤسيس ورضا . 	
املستفيد.

هوية املدينة املنورة .. 	
اإلطار االسرتاتيجي لرؤية0	0	 . . 	
التنمية املستدامة ومقاصدها .. 	
 أفضل املامرسات للجوائز املحلية والعاملية. 	

األهداف:

المرتكزات الرئيسية للجائزة:



01

02

03

04

05

التميز يف تحقيق رضا املستفيد

التميز يف أنظمة الجودة والتحسني املستمر

التميز يف تنفيذ ومتابعة املشاريع

التميز يف توظيف وخدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة

التميز يف توظيف
 وخدمة املرأة

فروع الجائزة:

عنــى الجائــزة بقياس تمّيز الجهات المشــاركة 
ُ
ت

فــي خمســة فروع:



الدورة الثالثةالدورة األولى

الدورة الخامسة

2015 >2017 >2019 >

انطلقت الجائزة في ثالثة أفرع, وهي كالتالي:

التميز في تحقيق رضا المستفيد.. 	

التميز في أنظمة إدارة الجودة.. 	

التميز في تطبيقات التحسين المستمر.. 	

استحداث فرع التميز في توظيف وخدمة . 	

ذوي االحتياجات الخاصة.

إطالق حسابات الجائزة على مواقع . 	

التواصل االجتماعي.

اكتملت فروع الجائزة الخمسة:

فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد .. 	

فرع التميز في أنظمة الجودة والتحسين المستمر.. 	

فرع التميز في متابعة تنفيذ المشاريع.. 	

فرع التميز في توظيف وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.. 	

فرع التميز في توظيف وخدمة المرأة.. 	

الدورة الرابعة الدورة الثانية 
2016 >2018 >

المنشــآت  لتشــمل  الجغرافــي  نطاقهــا  فــي  الجائــزة  توســعت 

لمنطقــة  التابعــة  المحافظــات  فــي  وفروعهــا  الحكوميــة 

المدينــة المنــورة، وجــرى تطويــر الجائــزة علــى النحــو التالــي:

فــرع . 	 فــي  المســتمر(  و)التحســين  )الجــودة(  دمــج فرعــي 

واحــد.

استحداث فرع التميز في )متابعة تنفيذ المشاريع(.. 	

إطالق الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت.. 	

تم تطوير منظومة الجائزة، حيث اشتملت على:

تعديل منهجيات وآليات تقييم فرع الجائزة )التميز في . 	

تحقيق رضا المستفيد(.

استحداث فرع جديد )التميز في توظيف وخدمة المرأة(.. 	

إطالق مبادرات الندوات المعرفية )فنون المدينة(.. 	

الرحلة التاريخية لتطور الجائزة:



 مــن مفهــوم تطويــر أداء 
ً
 تــم تخصيــص الفــرع األول “التمّيــز فــي إدارة العمــل عــن ُبعــد” انطالقــا

األعمــال واالســتفادة مــن التقــدم الحاصــل فــي وســائل االتصــال والتقنيــة الرقميــة فــي ظــل مــا 
فرضتــه هــذه األزمــة مــن ضــرورة دعــت التخــاذ تدابيــر وقائيــة واحترازيــة، حيــث كان اســتحداث هــذا 
 للجهــات لتقــوم بحوكمــة أعمالهــا المختلفــة وتحويلهــا إلــى خيار الخدمــات االلكترونية 

ً
الفــرع حافــزا

ُبعــد، مــع قيــاس إنتاجيــة موظفيهــا فــي حــال تعــذر حضورهــم لمقــرات العمــل،  والعمــل عــن 
واســتمرار تقديــم الخدمــات ســواء للموظفيــن أو المســتفيدين مــن المراجعيــن.

وفيمــا يتعلــق بمحــور “التميــز فــي إدارة األزمــات والمخاطــر” فــإن الجائحــة وضعــت تحديــات كبيــرة 
أمــام مختلــف الجهــات فــي مختلــف القطاعــات، ممــا اســتدعى اســتحداث هــذا الفرع ليتــم من خالله 
المفاضلــة بيــن الجهــات وقيــاس مــدى فاعليــة الجهــود التــي قامــت بهــا تلــك الجهــات للتخطيــط 

يهــا.
ّ
المســبق إلدارة األزمــة ومــدى نجاعــة تدابيرهــا فــي تخط

التمّيز في إدارة العمل عن ُبعد : 

التمّيز في إدارة األزمات والمخاطر : 

2020 >
الدورة السادسة

جائحــة  فرضتهــا  التــي  المتغيــرات  مــع   
ً
تماشــيا

فايــروس كورونــا المســتجد Covid-19 بــادرت الجائــزة 

: اســتثنائيين  فرعيــن  بإســتحداث 

فرع إدارة العمل عن بعد .. 	

فرع إدارة األزمات والمخاطر .. 	



جائزة البيئة

جائزة البيئة



بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز
حفظــه اللــه انطلقــت “جائــزة البيئــة” عــام 2021م لتشــجيع الِحفــاظ علــى البيئــة 
تحــت شــعار )البيئــة لنــا وألجيالنــا( وُبغيــة تأصيــل الممارســات البيئيــة الســليمة، 
ــا العريــق، وبمــا  ــا الثقافيــة وتاريخن ــا الحنيــف وموروثاتن اتســاقا مــع تعاليــم دينن
يتســق والتوّجــه العالمــي فــي الحفــاظ علــى البيئــة والعمــل علــى القضــاء علــى 
 لحقــوق أجيال المســتقبل والحفــاظ على التوازن 

ً
مســببات التلــوث البيئــي، مراعــاة

ــرز  البيئــي فــي المــوارد الطبيعــة التــي خلقهــا اللــه عــز وجــل لعمــارة األرض وتب
الحاجــة إلــى تكثيــف هــذه الجهــود الخّيــرة بســبب تعاظــم األضــرار التــي لحقــت 
 
ً
بالبيئــة مــن جــراء ســوء االســتخدام للمــوارد ومــا صاحــب ذلــك مــن أضــرار أثــرت ســلبا
فــي المنــاخ وتلــوث التربــة ومصــادر الميــاه، وأســهمت فــي اندثــار العديــد مــن 

النباتات والكائنات الحية .  

نبذة تعريفية عن جائزة البيئة:



01

02

03

04

05

البحث واالبتكار.

مكافحة التصحر، وزيادة الغطاء النبايت.

تقليل االنبعاث الكربوين.

إعادة تدوير املوارد املادية.

إنتاج أعامل التوعية البيئية.

فروع الجائزة:



 للتمّيز البيئي. 
ً
معيارا

الرؤية:

ــر اإليجابــي  تثميــن جهــود الجهــات واألفــراد إلحــداث األث
فــي مجــال التمّيــز البيئــي، وتعزيــز التوعيــة المجتمعيــة 
للحفــاظ علــى المكتســبات البيئيــة والمؤثرات وتحســينها 
مــع  متزامنــة  وألجيالنــا  لنــا  للعيــش  صالحــة  لتكــون 
التغيــرات المتســارعة باإلفــادة مــن الممكنــات والتقنيــات 

المســتقبلية وفــق أفضــل الممارســات العالميــة. 

الرسالة: 

التمّيز – الشفافية – اإلبداع – المسؤولية – الموثوقية 
– العدالة 

القيم: 



أهداف جائزة البيئة: 

تحقيق مفهوم جودة الحياة - رؤية المملكة 2030.

تحفيــز وتوجيــه الباحثيــن إلنتــاج أبحــاث كحلــول لمشــكالت 
بيئيــة ومشــاريع مســتقبلية رائــدة قابلــة للتطبيــق.

ترشــيد كفــاءة اإلنفــاق بالعمــل علــى إطالــة العمــر االفتراضي 
وإعــادة التدويــر للمــوارد لدعــم اقتصاديــات الدولة.

 تأصيــل مفاهيــم “البيئــة لنــا وألجيالنــا” ودور الفــرد فــي 
الحفــاظ علــى البيئة وتحســينها.

تصميــم برامــج مبتكــرة بتشــارك المنافــع مــا بيــن القطاعــات 
المختلفــة لتحســين البيئــة المحليــة.



جائزة الشباب



الفاعلــة  والمواطنــة  واالنتمــاء  البنــاء  معانــي  وتعزيــز  الشــباب  دعــم  إن 

تنميــة  خــالل  مــن  للشــباب،  التميــز  جائــزة  اليــه  تســعى   
ُ

هــدف وتجســيدها 

رواد  مــن  وليكونــوا  واالبتــكار  لإلبــداع  وتحفيزهــم  وقدراتهــم  مهاراتهــم 

األعمــال المتميزيــن الفاعليــن فــي االقتصــاد المعرفــي ويســهم “مجلــس 

علــى  الحيــاة  بقضايــا  خبراتهــم  وإثــراء  آفاقهــم  توســيع  فــي  الشــباب” 

المســتوى الوطنــي، وترســيخ قيــم المشــاركة والتعــاون والعمــل فــي إطــار 

المســؤولية.  وتحمــل  الفريــق 

فكرة عن جائزة التميز للشباب 



المدينــة  منطقــة  لشــباب  التنافســية  الميــزة  تطويــر 
المنــورة 

الرؤية:

مكافــأة الشــباب المتميــز فــي ريــادة األعمــال واإلبــداع 
واالبتــكار والتحصيــل الدراســي، وتكريــم الجهات الداعمة 
لهــم بمــا يعــزز  التنميــة المســتدامة بمنطقــة المدينــة 

المنــورة. 

الرسالة: 

الشباب من الجنسين

 
ً
من  15 إلى 35 عاما

المستهدفون : 

الفئة العمرية : 



 منطقة المدينة المنورة  

النطاق الجغرافي

رؤية 0	0		 
توجهات إمارة املنطقة 	 
هوية منطقة املدينة املنورة	 
التنمية املستدامة ومقاصدها.	 
أفضل املامرسات للجوائز املحلية والعاملية.	 
مبادئ اإلبداع واالبتكار .	 
مبادئ ريادة األعامل 	 

تعزيز اتجاهات الشباب نحو التميز . 	 
تشجيع الشباب عىل اإلنجاز القائم عىل اإلبداع 	 

واالبتكار وريادة األعامل  .
تنمية االقتصاد املعريف . 	 
إبراز املشاريع املتميزة وتعميق أثرها .	 
تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعامل .	 
تحفيز الجهات الداعمة للشباب.	 

المرتكزات الرئيسية للجائزة:

األهداف



فئات جائزة 
التميز للشباب 

جائزة  رائد األعامل املتميز 

تكرم الشباب من رواد األعامل  
املتميزين ولهم مرشوعات ريادية 
أسهمت يف تنمية املجتمع وعززت 

النمو االقتصادي واالجتامعي  

جائزة  االبتكار املتميز  

تكرم الشباب املقدمني لحلول 
مبتكرة تسهم يف تعزيز كفاءة 

األداء واالرتقاء بالخدمات

الفئة العمرية 		  - 		 عاماً   

خريجي  التعليم العام والجامعي.

جائزة  التميز يف دعم الشباب  

تكرم الجهات الداعمة للشباب يف 

مجاالت االبتكار العلمي وريادة األعامل

تكريم الحاصلني عىل جوائز

دولية 	 

إقليمية 	 

محلية 	 

تكريم املتفوقني دراسياً 

التحصيل الدرايس 	 

موهبة 	 

القياس والتقويم	 

جائزة  اإلبداع التقني املتميز  
تكرم الشباب املنفذين ملنتج تقني يواكب 

املنتجات الحديثة التي تخدم األعامل 
وتحسن رضا املستفيدين



معايير جائزة التميز للشباب 

األصالة

التنظيم 
اإلداري 

االسرتاتيجية

القيمة  
املضافة 

التواصل 

التسويق

رضا  
املستفيدين 

األمن 
والسالمة 



فنون المدينة المنورة

MadinahArts



 لتفعيــل دور الفنانيــن ومشــاركتهم فــي العمليــة التنمويــة ألهميــة 
ً
ســعيا

دورهــم فــي رفــع مســتوى ثقافــة وفكــر أفــراد المجتمــع تأتــي هــذه المبــادرة 
اكتشــاف ورعايــة  إلــى  تهــدف  الرابعــة والتــي  الــدورة  انطلقــت منــذ  والتــي 
المواهــب الفنيــة واالرتقــاء بهــم إلــى عالــم اإلبــداع والتميــز وبنــاء جيــل مبــدع 
االجتماعيــة  التنميــة  عمليــة  فــي  والفنانيــن  الفنــون  دور  وتفعيــل  ومبتكــر، 
خــالل  مــن  الفنــي  اإلبــداع  مجــال  وتطويــر  ودعــم  للمنطقــة،  واالقتصاديــة 
تنويــع وتطويــر برامــج وأنشــطة فنيــة، وتعريــف ونشــر الفــن والثقافــة علــى 
مختلــف المســتويات المحليــة والعربيــة والعالميــة، وبنــاء قاعــدة معلومــات 
عــن الفنانيــن بالمنطقــة وتوثيــق أعمالهــم وإتاحــة الوصــول إليهــا عبــر شــبكة 

اإلنترنــت، وإيجــاد قنــوات تســويقية ألعمالهــم .

فنون المدينة المنورة



المؤتمر الصحفي:
يعقــد مؤتمــر صحفــي عنــد بدايــة كل دورة للجائــزة يدعــى إليــه كافــة الجهــات 

اإلعالميــة والفاعلــة بالمنطقــة.

التعريف والنشر 

تعقــد ورش العمــل حيــث يدعــى لهــا المســؤولون والمعنيــون فــي الجهــات 
المســتهدفة وذلــك بغــرض:

التعريف بالجائزة. 	
رشح معايريها من حيث املنهجيات واآلليات املستخدمة يف تقييم األداء. 	
رشح آلية احتساب نقاط املفاضلة بني الجهات لتحديد الجهة الفائزة. 	

تنفــذ حملــة إعالميــة وإعالنيــة مكثفــة للتعريــف بالجائــزة واشــهارها وجعلهــا 
فــي بــؤرة اهتمــام المجتمــع بجميــع الوســائل المتاحــة.

ورش العمل:

حملة إعالمية وإعالنية:



إبراز ودعـم الفنانني. 	
إقامة برامـج وأنشطـة فنية . 	
اكتشاف ورعاية املواهب الفنية . 	
تفعيل دور الفنانني يف عملية التنمية االجتامعية . 	
إيجاد قنوات تسويقية لألعامل الفنية. 	
بناء قاعدة بيانات للفنانني وأعاملهم. 	

األهداف:

الرسم التشكييل . 	
الـخـــط العـريب . 	
التصوير الضويئ . 	
الرسم الرقمي . 	

التصميم الرقمي. 	
الجرافيتي. 	
األفالم القصرية. 	

فروع المبادرة

صمــم موقــع إلكترونــي خــاص بالمؤسســة يتــم تغذيتــه بأخبــار ومعلومــات 
 للحصــول علــى األدلــة واللوائــح والتعرف 

ً
تخــص فعاليــات الجائــزة وليكــون مرجعــا

علــى أهــم المؤشــرات اإلحصائيــة إضافــة إلــى نتائــج الدراســات التــي تمــت فــي 
نطاقهــا ومــن خاللــه تــم بنــاء تطبيــق الســتقبال الشــواهد واســقاطها علــى 

المعابــر ومــن ثــم معالجتهــا إلطــالع فريــق المقيميــن بأعمــال المؤشــرات .

الموقع االلكتروني:



دوري التميز



ومنحهــــم  ورعايتهــــم  بالشــــباب  المؤسســة  اهتمــام  مــــن  انطالقــا  ويأتــي 
الفــــرص المناســــبة إلثبــات قدراتهــــم الرياضيــــة وتنميــة مهاراتهــم، وغــــرس 
القيــــم التربويــــة لتحقيــــق المفاهيــــم اإليجابيــة لديهــــم، بمشــــاركة عــــدد مــــن 
المؤسســات والشــركات بما يسهم في إيجاد بيئــة حاضنــة للشــباب والتنميــة 

ــة. فــي المنطقــ

دوري التميـز لفـرق أحيـاء المدينـة المنـورة

دعم الشباب ومنحهم الفرص املناسبة إلثبات وإبراز قدراتهم باملنافسات . 	
الرياضية.

نرش وتعزيز دور الرياضة وترسيخ ثقافتها من منطلق أهميتها للشباب.. 	
االرتقاء مبستوى رياضة أحياء املدينة. . 	
غرس القيم الرتبوية وتحقيق مفاهيم ايجابية عند الشباب.. 	
توثيق العالقات بني شباب املدينة. . 	
اشغال وقت الشباب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة. . 	
ايصال رسائل توعوية لجميع املشاركني بالدوري.. 	

األهداف



كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة



أهميتهــا  منطلــق  مــن  الجائــزة  أهــداف  مــع  الرياضيــة  المبــادرات  ولتكامــل 
 لتحســين الصحــة العامــة واالســتغالل األمثــل ألوقــات 

ً
 هامــا

ً
باعتبارهــا عامــال

وطاقــات الشــباب ولكونهــا وســيلة فاعلــة لتنميتهــا وتعزيــز الجوانــب اإليجابيــة 
جــاءت مبــادرة كأس التميــز لمحافظــات المنطقــة.

تنشيط الحراك الريايض والشبايب باملحافظات.. 	
دعم الشباب ومنحهم الفرص املناسبة إلثبات وإبراز قدراتهم باملنافسات . 	

الرياضية.
نرش وتعزيز دور الرياضة وترسيخ ثقافتها من منطلق أهميتها للشباب. 	
االرتقاء مبستوى الرياضة باملحافظات.. 	
غرس القيم الرتبوية وتحقيق مفاهيم إيجابية.. 	
توثيق العالقات بني شباب منطقة املدينة.. 	
اشغال وقت الشباب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.. 	

كأس التميز لمحافظات منطقة المدينة المنورة

األهداف



ما رأيكم يف اثر الجائزة خالل الخمسة سنوات املاضية عىل القطاعات . 	
من حيث االداء وتقديم الخدمات, كذلك رأيكم يف املحورين االستثنائيني 

للعام املايض والتي انحرصت يف محوري العمل عن بعد وادارة 
املخاطر؟

هل الحظتم تطورا يف الجائزة خالل مراحلها الستة ؟. 	

هل استطاعت الجائزة من وجهة نظركم خلق روح التنافس بني القطاعات . 	
لتقديم افضل الخدمات من اجل الحصول عليها ؟

 من خالل خربتكم ومشاركتكم يف الجوائز االخرى ماهي الخدمات التي . 	
ميكن ان تقدمها الجهات الحكومية والخاصة للجائزة لتعزيز التعاون 

املشرتك؟

انتم كجهة مسؤولة ماهي الخدمة التي من املمكن تقدميها لدعم . 	
الجائزة وتطويرها ؟

ماذا ترون لتطوير الجائزة مستقبال ؟. 	

المناقشة



MadinahAward


