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 مقدمة
الشخصيات االقتصادية والفكرية الفلسطينية  مجموعة من 1983سها عام أسغير ربحية فلسطينية مؤسسة أهلية هي مؤسسة التعاون 

، 1948والعربية، بهدف توفير المساعدات التنموية واالنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ومناطق 
  والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

 

 المؤسسة رؤية 
والحرية والديمقراطية يتمتعون فيها  باالستقاللزيز صمود الفلسطينيين كمواطنين في فلسطين عربية تنعم تتطلع مؤسسة التعاون إلى تع

بداع.   بالكرامة والرخاء والتقدم ويتمكنون فيها من تحقيق ذاتهم، مع توفير الفرص المتكافئة لهم في تفعيل جميع قدراتهم بتميز وا 
 

 رسالة المؤسسة
ون المؤسسة الفلسطينية األهلية التنموية الرائدة التي تساهم بتميز في تطوير قدرات اإلنسان الفلسطيني تسعى مؤسسة التعاون أن تك

الشعب الفلسطيني  تالحتياجاوالحفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته الحية وفي بناء المجتمع المدني، وذلك من خالل التحديد المنهجي 
 لسليمة لالستفادة القصوى من مصادر التمويل المتاحة.وأولوياته والعمل على إيجاد اآلليات ا

 

 المؤسسية  العمل قيم 
  .والمهنية واالستقالليةالوطني  االلتزام

 
 الهدف العام

 تمكين االنسان الفلسطيني اجتماعيًا واقتصاديًا. 
 

 برامجنا
 جتمع الفلسطيني ضمن سبعة برامج رئيسية وهي:تندرج مساهمات مؤسسة التعاون في تنمية اإلنسان والم

ن خالل دعم برامج تركز على توفير فرص التعليم المتكافئة لجميع الفلسطينيين لتطوير قدراتهم االبداعية نحو التميز، وذلك م :التعليم .1
 التفكير الناقد وحل المشكالت واالبداع وتوظيف التكنولوجيا. 

لى الموروث الثقافي الفلسطيني والحي من خالل احياء التراث الثقافي الفلسطيني الغني وتطويره ونشره بين الحفاظ ع :"تعبير" الثقافة .2
 األجيال المختلفة. 

 الزراعةتمكين المجتمعات والمؤسسات المحلية من خالل جهود تنموية شاملة تعتمد على المشاركة في مجاالت  :المجتمعية التنمية .3
 والصحة وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية بما فيها التجهيزات. 

عامًا من خالل رفدهم بالمعارف والمهارات  29إلى  15تمكين الشباب والشابات الرياديين التي تتراوح أعمارهم ما بين  :تمكين الشباب .4
 ز قيم المواطنة الصالحة، حتى يصبحوا "قادة التغيير االجتماعي". وتعزي وايجاد فرص عمل لهم،  الحياتية،

تمكين األطفال األيتام من العيش حياة طبيعية، وخلق بيئة صحية لرعايتهم، وتلبية احتياجاتهم ليصبحوا مستقلين  :ة األيتامبرنامج رعاي .5
 ومساهمين إيجابيين تجاه أسرهم ومجتمعاتهم. 

الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي في البلدات القديمة، وخاصة في القدس، وتحسين الظروف الحياتية  :إعمار البلدات القديمة .6
 يخية وخلق فرص العمل وتشغيل الحرفيين. للسكان فيها من خالل ترميم وتأهيل األبنية التار 

مكين االنسان الفلسطيني من اكتشاف ماضيه وحاضره ومستقبله، وتوفير الحفاظ على تاريخ فلسطين وحاضرها، وت :المتحف الفلسطيني .7
   فلسطين على خارطة العالم الحضاري. إلبرازفرص الحوار على المستوى العالمي 

http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.welfareassociation.org/ar/what-we-do/programs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 تعاون جوائز مؤسسة ال  2003 الفائزون بجوائز مؤسسة التعاون منذ العام 
 

 سنكون يومًا ما نريد" –" جائزة المرحوم عبد العزيز الشخشير   جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز
 Sareyyet@sareyyet.psرام هللا  -سرية رام هللا األولى http://www.popularartcentre.org 2014رام هللا  -مركز الفن الشعبي 2015

حيفا   -المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية –مدى الكرمل 
research.org-mada@mada 

  www.ghassankanafani.org بيروت -مؤسسة غسان كنفاني الثقافية www.yestheatre.org 2012  الخليل -مسرح نعم للتواصل بين الشباب 2013
 www.qsm.ac.ilباقة الغربية  -أكاديمية القاسمي

 www.alnayzak.org  رام هللا –اإلبداع العلمي مؤسسة النيزك للتعليم و  2011
 www.alkamandjati.comرام هللا  –جمعية الكمنجاتي 

 www.alhaq.org رام هللا –القانون من أجل اإلنسان  -مؤسسة الحق 2010

 palestine.org-www.amanرام هللا.  -االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( lb.org-www.pawl 2008بيروت.  –االتحاد النسائي العربي الفلسطيني  2009
 www.wclac.orgالقدس.  –مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي  jer.org-www.pcc 2004رام هللا.  –المركز الفلسطيني لإلرشاد  2007

 ww.adalah.orgwحيفا.  –مؤسسة عدالة 
 www.muntada.orgرام هللا.  –منتدى العلماء الصغار 

 للقدس نعمل" -"جائزة المرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدسجائزة مؤسسة التعاون للقدس 
 info@palvision.psمؤسسة الرؤيا الفلسطينية  center.org/-http://www.alsaraya  2014مركز السرايا لخدمة المجتمع  2015
 www.burjalluqluq.org ج اللقلق المجتمعيجمعية مركز بر  http://ncm.birzeit.edu 2012المعهد الوطني للموسيقى  2013

 لغٍد أفضل .... نبدع" -"جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي جائزة مؤسسة التعاون للشباب
 -ماهر مفيد نحله، هنادي هموز، حنين سالمة -" ++Let’s Codeمبادرة "  2015

 نابلس.
 جباليا. -أسماء عبد هللا مسعود -مبادرة "مشان نكبر سوا"

 غزة. -محمود محمد المدهون، حسن إبراهيم رضوان -مبادرة "شركة خدمة"
 غزة. -عبد الحميد الفيومي، محمد سعد -مبادرة "دقيقة مع الجد بطاطا"

 غزة. -حمزة أحمد -مبادرة "المصنع"

" ، أيمن مصباح البياع، AAI Group " مجموعة -"Bethlehem Eguide مبادرة " 2014
 القدس. -اياد أبو سمرة، وعبد الرحمن سالم

، "Nabdمجموعة  نبض " -مبادرة " طابعة نبض)طابعة بريل االتوماتيكية للمكفوفين(" 
 نابلس. -جمال خليف، طارق خنفة، ومحمود القصاروة، وياسمين عتيق

 طوباس. -أحمد رشيد أبو عرة -مبادرة "الوسادة الحرارية"
ترشيحا"، جريس برهوم، حنا  -مجموعة "الجاليري الثقافي -مبادرة "العودة إلى الجذور" 

 .ترشيحا -بشارة، رنا طنوس
 غزة. -ياسر محمد مصطفى -مبادرة "بدك حدا" 

 الخليل. -يسرى محمد قاسم القيسي -" Drink A Bookمبادرة " 2013
 غزة. -ماد النونومهند ع -مبادرة  " شبكة اجتماعية سياحية" 

 -رجاء مزيد مصطفى عالن  -مناجم فلسطين"  -مبادرة "المجفف الشمسي الذكي
 نابلس.

 اللد. -نزار خاطر  -مبادرة " أبعاد" 
عبد ربه  -مبادرة " تطبيقات والعاب تساعد في تسريع عالج مرضى التوحد" 

 غزة. -رياض حنونه

مصطفى جوهري وشفاء عزموطي وعبادة  -مبادرة " التعليم اإللكتروني للمكفوفين"  2012
 جنين. -خمايسة

سالم الهبيل  -مبادرة " من ال شيء نصنع كل شيء"   غزة.  -رنيم مدوخ وا 
 رام هللا. -شادي محمود -" تطوير قطاع الصبار في فلسطين"  مبادرة

 رام هللا. -صابرين عبد الرحمن  -مبادرة " جّواي بّراي" 
 نابلس. -حنين مليطات -مبادرة "مشتل نور الهدى" 

 مدارس متميزة لمستقبل مشرق" -جائزة نبيل هاني القدومي للتميز في التعليمجائزة مؤسسة التعاون للتعليم " 
http://www.bs-بيت ساحور  –المدرسة االنجيلية اللوثرية  2015

lutheranschool.com/  
 طمون الثانويةبنات 

 https://www.facebook.com/tammungirlschool 
مدرسة مغتربي بيرنباال الثانوية 

https://www.facebook.com/almughtaribeen 

  حيفا –ر المستقلة للتربية البديلة مدرسة حوا 2014
hewar.alternative@gmail.com 

   غزة –المشتركة للمكفوفين  مدرسة النور واألمل الثانوية
القدس  –مدرسة مؤسسة األميرة بسمة لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة 

centre.org-info@basma 

 ألجل غزة" -" جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا للمؤسسات المجتمعية في قطاع غزةجائزة مؤسسة التعاون لقطاع غزة 

 pal.ps-www.aishaجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل  2015
  www.tamerinst.orgلتعليم المجتمعيمؤسسة تامر ل

 www.atfaluna.netجمعية أطفالنا للصم  2014

 
  

http://www.welfareassociation.org/ar/awards
http://www.popularartcentre.org/
mailto:Sareyyet@sareyyet.ps
mailto:mada@mada-research.org
mailto:mada@mada-research.org
http://www.yestheatre.org/
http://www.ghassankanafani.org/
http://www.qsm.ac.il/
http://www.alnayzak.org/
http://www.alkamandjati.com/
http://www.alhaq.org/
http://www.pawl-lb.org/
http://www.aman-palestine.org/
http://www.pcc-jer.org/
http://www.wclac.org/
http://www.adalah.org/
http://www.muntada.org/
http://www.alsaraya-center.org/ar
mailto:info@palvision.ps
http://ncm.birzeit.edu/
http://www.burjalluqluq.org/
http://www.bs-lutheranschool.com/
http://www.bs-lutheranschool.com/
http://www.bs-lutheranschool.com/
https://www.facebook.com/tammungirlschool
https://www.facebook.com/almughtaribeen
https://www.facebook.com/almughtaribeen
mailto:hewar.alternative@gmail.com
mailto:info@basma-centre.org
mailto:info@basma-centre.org
http://www.aisha-pal.ps/
http://www.tamerinst.org/
http://www.atfaluna.net/
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 باقي ،الوية وطنية متيزها عن ا ققافة وهفلسطني هل الثقافة هي أساس منو وتطور كل دولة.... و "

 على هويتنا الفلسطينية" ةحافظلملنعمل سويا ل 

 
 مؤسسة التعاون  جوائزعن خلفية 

ن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، حيث اعتمدت نظام جائزة على مبادرة مجموعة م بناءً  2003مؤسسة التعاون منذ العام  جوائزظمت ن  
في مجاالت أعمالهم في سبيل منفعة  بإنجازاتهمهلية الفلسطينية، واألفراد الذين تميزوا سسات األالجهات المانحة، والمؤ سنوية لتكريم أبرز 

ئزة المرحوم عبد از وسميت الجائزة باسم "جاعائلة الشخشير أول من تبنت جائزة االنج ، كانت2007وفي العام المجتمع الفلسطيني. 
تبنت عائلة عبد الهادي الجائزة  2016، لتكون قد دعمت الجائزة لتسعة أعوام متتالية. وفي العام 2015حتى عام  العزيز الشخشير"

 وسميت باسم جائزة المرحوم نعيم عبد الهادي.

   
 جوائز مؤسسة التعاون 

 :وفق الفئات التالية ريةدو  جوائز خمس منح مؤسسة التعاون ت  
 األهلية: تمنح للمؤسسات " سنكون يوما  ما نريد"نعيم عبد الهاديجائزة المرحوم  -جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز 

 .في لبنان الالجئينومخيمات  1948المتميزة والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق المجتمعية 
 تمنح  لمرحوم راغب الكالوتي للتنمية المجتمعية في القدس " للقدس نعمل":جائزة ا -جائزة مؤسسة التعاون للقدس

 المقدسية التي قدمت خدمات مجتمعية متميزة للفلسطينيين المقدسيين. المجتمعيةاالهلية للمؤسسات 
 ح للشباب تمن ":جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي "لغٍد أفضل ... نبدع -جائزة مؤسسة التعاون للشباب

الفلسطيني أصحاب افكار األعمال الريادية واألفكار االجتماعية الريادية، وذلك لتشجيع الشباب نحو االبداع واالبتكار. والتي 
 ومخيمات الالجئين في لبنان.  1948تستهدف الشباب في مناطق عمل المؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 

 االهلية تمنح للمؤسسات ": جل غزةألالشوا للمؤسسات المجتمعية " كامل ئزة فلك وعبد الكريمجا -غزةجائزة مؤسسة التعاون ل
 المجتمعية في قطاع غزة التي قدمت خدمات متميزة للفلسطينيين في القطاع.

 للمدارس  : تمنح"لمستقبل مشرق للتميز في التعليم "مدارس متميزة جائزة نبيل هاني القدومي  -جائزة مؤسسة التعاون للتعليم
ومخيمات  1948في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق الفلسطينية باختالف أنواعها والتي حققت تميز في مجاالت مختلفة 

 .الالجئين في لبنان
 

ساهمت عبر السنين في تمكين المؤسسة من تحقيق  للمؤسسات التي جائزة العطاءوالتي منها  غير دوريةخاصة  جوائزهذا بجانب 
  .لألفراد المتميزين عالميا   وجائزة التميز، ورسالتها ومواصلة مسيرتهاأهدافها 

 

  www.taawon.org متابعة صفحتنا االلكترونيةلمزيد من المعلومات عن جوائز مؤسسة التعاون يرجى 
  

http://www.taawon.org/
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 "يوما  ما نريد سنكون " دينعيم عبد الهاجائزة المرحوم  - لإلنجازجائزة مؤسسة التعاون 
 

، قامت مؤسسة التعاون المدني المجتمعتحققه مؤسسات فلسطيني والذي ايمانًا منها بأهمية تقدير االنجاز واإلبداع والتميز المقدم للشعب ال
جتماعي واالقتصادي تمنح لمؤسسات أهلية حققت انجازات مميزة ومبدعة ساهمت في عملية النمو اال باإلنجازبتأسيس جائزة سنوية تهتم 

  والثقافي للشعب الفلسطيني وتميزت بإحداث تغييرات ايجابية مستدامة في مجال عملها ورسالتها.

 

بمختلف  تثني عليهنجاز واإلبداع و وج اإلهلية في مختلف قطاعات العمل، واستطاعت أن تتالجائزة تستهدف جميع المؤسسات األبدأت 
ليات والمعايير التي تقوم عليها سعيًا لتعميق المنافسة وتسليط الضوء على مواضيع الى تطوير اآلعملت لجنة الجائزة  وقد المجاالت.
قد قررت اللجنة أن و  .جنبًا الى جنب مع دراسة العوامل التي تضمن مشاركة أوسع من المؤسسات األهلية ،ة للشعب الفلسطينيويذات أول

تكريمًا للمؤسسات التي أحدثت دعما و العاملة في قطاع التعليم، وذلك لية هاألمخصصًا للمؤسسات  2012 - 2011 ينيكون العام
بداعات في قطاع التعليم الفلسطيني. ات األهلية العاملة في للمؤسس 2016 – 2013وخصصت الجائزة خالل االعوام من  انجازات وا 

 قافي.القطاع الث

 
 

 (1996 – 1912) سطور نعيم عبد الهادي فيالمرحوم 
 

، وفيها تلقى علومه االبتدائية 1912عبد الهادي في مدينة نابلس سنة  ولد نعيم
وتخرج من كلية النجاح الوطنية. حصل على بكالوريوس في الهندسة  والثانوية
 . 1934الجامعة األمريكية في بيروت سنة  من المدنية

 سنوات 3عمل بعد تخرجه في دائرة االشغال العامة زمن االنتداب البريطاني لمدة 
إلى اإلدارة كقائم مقام )حاكم إداري( واستمر في هذه الوظيفة  1938ثم انتقل عام 

ثم شغل وظيفة متصرف )محافظ( لواء الخليل ومن  .1948حتى نهاية االنتداب 
. وبعدها شغل 1951بعده لواء عجلون )إربد( وبقي متصرفا إلى أن استقال عام 

نابلس لمدة خمس سنوات حيث انتخب رئيسا لبلدية  ،عدة مناصب سياسية
ثم انتخب عضوا في مجلس م(، ثم ع ين وزيرا لألشغال العامة، 1955 – 1951)

، وتولى وزارة االقتصاد الوطني حتى منتصف عام 1956عام النواب األردني 
 1981غادر البالد وعاش في سورية ثم انتقل إلى مصر حتى عام  .1957

 .1996في عام فيها حتى تو حيث غادرها إلى عمان واستقر 

 

 
 فلسفة الجائزة:

وتحقيق انجازات متميزة قادت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في احداث تغير في المجتمع حول دور  نجازاإلتتمحور فلسفة جائزة 
.المؤسسة للتنافس على الجائزة ه، وتركز على نشاط مميز نفذتحداث أثر ايجابي على مجتمعاتهاالى إ  
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 نجاز إل سة التعاون لمؤسأهداف جائزة 

والتي عملت على بناء  التي حققتها،االنجازات المبدعة والمتميزة  لىعالفلسطينية  المجتمع المدنيسسات مؤ يم تكر  تهدف الجائزة إلى
 هداف الفرعية للجائزة ما يلي:ومن األ نقلة نوعية على مستويات عملها. بإحداثمل والصمود لمجتمعاتها، وبادرت جسور من األ

 والعمل على ضرورة دعمها. ،المجتمعفي تنمية وتطوير  المجتمع المدنيمؤسسات وعي المجتمعي ألهمية خلق ال -
 وكوادرها على تطوير أدائها. مؤسسات المجتمع المدنييع تشجإلهام و  -
 الرائدة. مؤسسات المجتمع المدنيمجتمعي الذي تقوم به االعتراف بالدور ال -
 .لتعميمها مؤسسات المجتمع المدنيالتي حققتها  يزةمتمالنجازات الاابراز  -

 
 المجاالت الثقافية التي تشجعها الجائزة

ومراكز ثقافية وبلديات ومجالس قروية(   في القطاع الثقافي )مؤسسات أهليةالعاملة  مؤسسات المجتمع المدنيتستهدف الجائزة 
على سبيل  اآلداب، الفنون األدائية، الفنون البصرية والنشاطات المختلفة، والتي تشمل والمجاالت الثقافيةالناشطة في جميع الحقول و 

ثقافية، المعارض الفنية واألدبية، عروض األفالم، التبادل الثقافي، الحمالت القراءة، المسابقات  المثال ال الحصر: مكتبات،
 ات ذات االهتمام باإلنتاج الثقافي والفكري.برامج حماية التراث والموروث الثقافي، والمبادر  ،المخيمات الصيفية الثقافية

 
 قيمة الجائزة
 .التعاون  مؤسسةيحمل اسم المؤسسة الفائزة وشعار  ، ودرع تكريميالف دوالر أمريكي 50قيمة الجائزة 

 
 دورية الجائزة
ؤسسة م تنظمه عام الفي احتف من العام الذي يليه آذار في شهر حتـ مني علن عنها خالل شهر تموز من كل عام و جائزة سنوية 

 المتنافسة على الجائزة.مؤسسة ال جميع دعى إليهتالتعاون و 
 

 العامة للتأهل الشروط
 وبلديات ثقافية ومراكز أهلية مؤسسات) في القطاع الثقافيومتخصصة عاملة  وغير ربحية مجتمع مدنيأن تكون مؤسسة  .1

 .، وتعمل بمختلف المجاالت والحقول الثقافية(قروية ومجالس
، أو مخيمات 1948القدس، أو غزة، أو مناطق  المؤسسة عاملة في مناطق عمل المؤسسة في الضفة الغربية بما فيها ن تكون أ .2

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
 منذ عامين على األقل.في فلسطين على المؤسسة المتقدمة أن تكون مسجلة  .3

   .م بإرفاق كل الوثائق المطلوبةاتز لواال موقع الجائزة على المتوفر ترشحبتعبئة طلب ال ةالمتقدمالمؤسسة  قومتأن  .4

 الجائزة.ب فوزهااال بعد خمس سنوات من موعد مرة أخرى  للمؤسسة الفائزة التقدم للجائزة ال يحق .5

 سنوات. 3ال يحق للمؤسسة الفائزة بأحد جوائز مؤسسة التعاون التقدم لجائزة أخرى اال بعد  .6

عام السابق مع ضرورة  تقديم أي معززات مطلوبة تم تحديثها دد تقديم طلبها الذي تقدمت به الجيحق للمؤسسة المتقدمة أن ت .7
 وغيرها.في حال تمت انتخابات جديدة في هذه الفترة وأعضاء مجلس اإلدارة  الجديد التقرير المالي المدقق وخصوصاً 

 .للجائزة طلبودعوتها للتقدم بصل معها يحق لمؤسسة أو أفراد ترشيح مؤسسة معينة، لتقوم مؤسسة التعاون بالتوا .8
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 االشراف على الجائزة

وتتولى اللجنة االشراف على  كل ثالث سنوات. اختيار األعضاءويتم  ،الجائزة التابعة لمجلس االدارة في المؤسسةلجنة  يهاتشرف عل
لجنة مستقلة  الخارجية والتي هيالتحكيم توصيات لجنة  ، والمصادقة علىدائرة ادارة المعرفة واالعالماجراءات تنفيذ الجائزة الذي تقوم به 

 الطلبات المتقدمة واختيار الفائزين وفق معايير وأسس محددة. ممحايدة وتطوعية والتي تقوم بتقيي
 

 مراحل تنفيذ الجائزة
 

 التحضير واالعالن .1

نجاز عبر وسائل اإلعالم المختلفة، عن جائزة اإللن مؤسسة التعاون تع)خالل شهر تموز من كل عام( في بداية كل دورة سنوية للجائزة 
بها، وفي بعض االحيان تقوم  بتنفيذ ورشة تعريفية بالجائزة وأهدافها، والمعايير المعتمدة وآلية التقييم واإلطار الزمني وفوائد المشاركة 

 باإلضافة الى التوعية حول أهمية االنجاز والتميز في العمل المؤسسي.
 

 الطلبات استقبال .2

رفاق  (،1)ملحق رقم  (طلب الجوائز(لكترونياإبتعبئة نموذج االشتراك االنجاز جائزة في المنافسة على باالشتراك قوم المؤسسات الراغبة ت وا 
جميع تقر و. رسالة توضح استالم طلباتهمالمتقدمة  يث يصل جميع المؤسساتح .للتقدم للجائزة الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد

تصّرح بشكل مبدئي لمؤسسة التعاون بالقيام بما تراه ضروريا بالتنسيق مع المؤسسة إلنجاح عملية للجائزة، بأنها  المؤسسات المتقدمة
 .التقييم

 
 االولي الفحص مرحلة .3

مؤسسة التعاون تنفيذ مرحلة الفحص األولى، حيث تتم مراجعة الطلبات والتحقق من توفر شروط في  دائرة ادارة المعرفة واالعالمتتولى 
العامة  الشروطومتطلبات التقدم للجائزة، ويتم استبعاد أي طلب لم يستوف جميع شروط ومعايير التقدم والمتطلبات المذكورة تحت بند 

 .والمرفقات المطلوبة في طلب الترشح للجائزة للتأهل

 

 الخارجي لتقييما .4

 مشهود لهم محايدة مشكلة من خبراء مختصينخارجية لجنة تحكيم  تتولىمبدأ الشفافية في العمل،  يخًا لنهج مؤسسة التعاون بتبنيترس
بتقييم  نويكون على عاتقها القيام باختيار الفائزي .سرية تامةبوتتم عملية التقييم  تقييم الطلبات المستوفية للشروط، ،بالكفاءة والمهنية

عقد  أعمال اللجنة كما قد تتطلب .عند الحاجة زيارة المؤسسات المتقدمة واالطالع على أوضاعها ووثائقها بشكل أعمقالطلبات و 
 ساليب المتبعة في عمليات التقييم.مجموعات بؤرية مع المنتفعين والموظفين، وغيرها من األ

 

  :ىجنة التقييم الخارجية في بحثها علييمات لتستند تق
  المؤسسة بحجم يرتبط ال والذيتقييم التزام المؤسسة بمعايير الحوكمة والحكم الرشيد. 

 تتنافس ، المستهدفين على ثرواأل باإلبداعحقق انجازات وتميز  ،فعليًا على أرض الواقع  منفذأو برنامج أو مشروع  نشاط
 .به على الجائزة المؤسسة

 

 

 
 وهي: تقييمهافي  التحكيمي تستند لها لجنة الت المعايير وفيما يلي استعراض ألهم

 :نقطة ( 40في المجاالت التالية ) الحوكمة والحكم الرشيد ( أ

http://crm.jwelfare.org/selfservice/ListAnonymousAwards.asp
http://crm.jwelfare.org/selfservice/ListAnonymousAwards.asp
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  االنتخابات، دور المرأة في المؤسسة، دور ذوي والشفافية االجراءات المالية واالداريةتميز ) االداري مستوى الالتميز على ،
 (....التركيز على حقوق االنسان،.. صة، صون البيئة والمحافظة عليها،االحتياجات الخا

  البيئة  المجتمع/ مؤثرة على وفعاليات رامجلديها ب) المجتمع على النشاطات المطروحة وأثرهاالبرامج و التميز على مستوى
 بشكل عام( المحيطة في المؤسسة

 .عناصر االستدامة في المؤسسة ونشاطاتها 

 60) وهو نشاط منفذ فعليا من قبل المؤسسة مقدمة الطلب نافس عليهالمتميز الذي تريد المؤسسة التالثقافي النشاط  ( ب
 :نقطة(

 الفئة المستهدفةو  هطبيعة النشاط والهدف من. 
 استدامتها(و  وتوسيعها وتكرارها ) الفكرة وتطويرها، واقعيتها، االحتياج لها، امكانية تطويرها التميز واالبداع في طبيعة النشاط. 
 ونة العمل، اشراك المجتمع )طبيعة االدوات المستخدمة في تطبيقها، االليات، ديناميكية ومر  طاليات وأدوات تنفيذ النشا

 .المحلي، اشراك الفئة المستهدفة،.....(
  وعلى عائلة المستفيدين، امكانية تعميم النشاط (المستفيدين)االثر المباشر على  على المستفيدين من النشاطااليجابي األثر ،. 
 البيئة المحيطة باختالف مكوناتها، ما )ما عائد النشاط على المؤسسة، وعلى  المحلي والمجتمع المؤسسة على االيجابي األثر

 هو التغيير الفردي أو المجتمعي أو المؤسسي الذي أحدثه هذا النشاط(.
 التقييم نقاطنتائج و  جنة الجائزة متضمنالمؤسسة التعاون وللالتقرير النهائي الخارجية  تعّد لجنة التحكيم، عملية التقييم االنتهاء من بعد

 .وتوصيات اللجنة
 

 االعالن عن المؤسسة الفائزة .5

 ات لجنة التحكيم ومن ثم اعتمادها.تتولى لجنة الجائزة مراجعة توصي 

  من العام التالي آذارتنظمه مؤسسة التعاون خالل شهر عام  االعالن عن النتائج في حفل. 
  يكون خالل  ةالفائز  اسم المؤسسة عالنا لمشاركة في حفل اإلعالن عن الفائز، و ؤسسات المترشحة  لجميع الم بدعوة ةتقوم المؤسس

 الحفل.
 

  مرفقات طلب التقدم للجائزة
 مكتملة(الغير )سيتم استبعاد الطلبات  :يجب أن يحتوي طلب الترشح للجائزة على المرفقات التالية 

 غير متوفر متوفر رفقات طلب التقدم للجائزةم
   .الكترونيا (تعبئة طلب الجائزة الخاص بالمؤسسات األهلية المتنافسة وااللتزام بعدد الكلمات المحدد ) -
   نسخة عن تسجيل المؤسسة الرسمي. -
   لكتروني له.أو الرابط اال 2015تقرير المؤسسة السنوي للعام  -
   .2015نسخة مصدقة عن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للعام  -
    قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة. -
    قائمة بأسماء مؤسسي المؤسسة. -
   هنا )اختياري(: اإلشارة لها الرجاءوثائق أو مواد داعمة للطلب  -
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 (عن كيفية تقديم الطلبشرح مصور ) خطوات تقديم طلب الجائزة
 

 (.طلب الجوائز( تقديم الطلب من خالل الرابط التالي .1
  .ةعربياختيار اللغة ال .2
 .لإلنجازاختيار جائزة مؤسسة التعاون   .3
 الضغط على مفتاح "تقديم الطلب". .4
 وجود على الصفحة وتعبئته وتخزينه والتأكد من توفر جميع المرفقات المطلوبة.طلب الجائزة الم انزال .5
 جائزة التي تظهر على الصفحة.تعبئة المعلومات األساسية لل  .6
 .المذكورة أعاله تحميل الطلب والمرفقات المطلوبة .7
 الطلب.  تقديمالضغط على   .8
 عصرا . 4في تمام الساعة   20/9/2016 الموافق الثالثاءيوم في موعد أقصاه يجب تقديم الطلب  .9

 
  جوائز مؤسسة التعاون لتالي: لمزيد من المعلومات حول جوائز مؤسسة التعاون يمكنكم الدخول على الرابط ا

 
 البريد االلكتروني للجائزةوالمرفقات الى الطلب  ارسال في حال واجهتكم أي صعوبة في تحميل الطلب على الرابط أعاله، يمكنكم

 tureaward@jwelfare.orgcul، عصرا . 4في تمام الساعة   20/9/2016 الموافق الثالثاءيوم  في موعد أقصاه 
 

  ضح أدناه.لرجاء االتصال مباشرة كما هو مو ا ها، وفي حال لم يصلكم اشعار باستالممباشرة طلبكم ستالملتأكيد ا اشعارسيتم ارسال 
 

يمكن االستعانة بمواقع التحميل المجاني مثل  (10MB )أكبر من كبير في حال كان حجم الملفات المرفقة :مالحظة
http://www.dropbox.com  ، .رسال رابط الملف وكلمات المرور ان وجدت من خالل البريد االلكتروني للجائزة  وا 

 لالستفسار:
البريد االلكتروني أو مراسلتنا على 2415130(2)970++ على هاتف رقم السيدة رشا مصلح،، ادارة المعرفة واالعالميرجى مراجعة دائرة 

 .أعالهالمذكور  للجائزة
 
 
 

  

https://www.dropbox.com/s/6brjpfmfa0xmx71/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2.pdf?dl=0
http://crm.jwelfare.org/selfservice/ListAnonymousAwards.asp
http://crm.jwelfare.org/selfservice/ListAnonymousAwards.asp
http://www.welfareassociation.org/ar/awards
mailto:cultureaward@jwelfare.org
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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 2016جائزة مؤسسة التعاون لإلنجاز لعام 

 نعيم عبد الهديالمرحوم  جائزة
 "سنكون يوما  ما نريد"

 رجى االطالع على دليل إرشادات الجائزة قبل تعبئة الطلب()ي نموذج طلب التقدم                                     
  :اسم المؤسسة المتقدمة بالعربية

  االنجليزية: باللغة اسم المؤسسة المتقدمة
  :اسم مدير/ة المؤسسة

  المؤسسة: /ةالبريد االلكتروني لمدير
  اسم الشخص المخّول بالمتابعة

  ة:البريد االلكتروني للشخص المخول للمتابع
  عنوان المؤسسة الكامل:

 الجوال:  الفاكس: الهاتف:                                                                 
 الموقع اإللكتروني للمؤسسة: البريد اإللكتروني:

  الرابط االلكتروني للتقرير السنوي ان وجد:
 

 %(40) الحوكمة والحكم الرشيد .1

 ةالتسجيل والحاكمي ( أ
 )يرجى إرفاق أسماء المؤسسين(:المؤسسين  عدد :وتسجيل المؤسسة تاريخ التأسيس

 )يرجى إرفاق األسماء(  عدد أعضاء الهيئة اإلدارية عدد أعضاء الجمعية العمومية:
  ذكر
  أنثى

  مدة دورة الهيئة اإلدارية: للهيئة اإلدارية: انتخاباتآخر 
عدد الموظفين بدوام جزئي عام   ذكر 2016 عام عدد الموظفين المتفرغين        

2016 
   ذكر

   أنثى  أنثى
  :حتى اآلن 2015عدد الموظفين المستقيلين أو الذين أنهيت خدماتهم خالل عام 

 :ذوي االحتياجات الخاصةالعاملين من أو  /عدد المتطوعين و :2016عدد المتطوعين عام 
  :الكلية بالدوالر الميزانية :عدد المشاريع الجارية 

مجتمعية        تنمية        تعليم     حقوق انسان         زراعة         صح     ثقافة مجاالت عمل المؤسسة الرئيسية:  
        )يمكن اختيار أكثر من قطاع(...........................................................................غيرها، حدد

 السنةذكر مع ، اذا نعم يرجى ذكرها  نعم                ال  خالل الثالث سنوات السابقة هل حصلت المؤسسة على جوائز سابقة
.................................................... 

 : طلب التقدم للجائزة1ملحق رقم 
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 على مستوى االدارة والمالية ( ب
 

 . كلمة( 300)ال تزيد عن  ة والمالية في مؤسستكمياإلدار األنظمة /ي ما الذي يميز صف .1
 ، صون البيئة والمحافظة عليهاخابات دوريةتقارير مالية مدققة ونظيفة سنويا، انظمة داخلية محدثة ومعتمدة وانت -على سبيل المثال ال الحصر 

، مدى مساهمة ، دور المرأة في المؤسسة، دور ذوي االحتياجات الخاصة والمبنى مناسب لهم)السياسة البيئية في المؤسسة ،الورق، التدخين،.....(
  ن.التركيز على حقوق االنساوومساهمتهم في صنع القرار، الموظفين في تعديل السياسات الداخلية 

...................................................................................................................................
.................................................................... 

........................................................................

........................................................................
.................................................................... 

........................................................................
........................................................................ 

 
 امثلة كحد اقصى. 3جكم؟ اذا كانت االجابة نعم، اعط هل هناك تنسيق وتشبيك مع مؤسسات اخرى ضمن برام .2

 السنة مجال التشبيك  واسم المشروع المشترك المؤسسة التي تم التشبيك معها
1.   
2.   
3.   

 

 .صف/ي وصول وانتشار برامجكم الى الفئات المختلفة مثل االطفال، كبار السن، النساء، الفتيات والفتيان... الخ.  .3
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................  

 ال نعم البند
نظام مالي  توفر     
   ت الماليةدليل لإلجراءاتوفر 
   دليل إلدارة الموارد البشريةتوفر 
خارجي حسابات مدقق وجود    
   والمشتريات للتوريدات دليل توفر

  المؤسسةالبرامج والنشاطات التي تنفذها  ( ت
 ستراتيجية متوفرة أو الرابط لها.ة عن آخر خطة ايرجى إرفاق نسخ نعم هل تتوفر خطة استراتيجية للمؤسسة ؟ في حال كانت اإلجابة  .1

 

 ال        نعم                             

 
 

 البرامج؟ لهذه المانحين ذكر مع مؤسستكم في حالية مشاريعو  برامج 3 أهم هي ما .2
 المانح قيمة المنحة الفترة الهدف الرئيسي / النشاطالبرنامج/المشروع #
1      
2      
3      
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 .كلمة( 100)ال تزيد عن  والتميز واالبتكار اإلبداعأمثلة عن  ذكر مع بشكل عام المؤسسة نشاطات يميز الذي ما/ي صف .3

................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 المؤسسية  االستدامة ( ث

 كلمة( 100صف/ي عناصر ورؤية االستدامة في المؤسسة ونشاطاتها ) ال تزيد عن 
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 %(60) نافس على الجائزةمال / المشروعنشاطال .2
للمنافسة على  ار هذا النشاط/ المشروع مبينة سبب اختي ......( صف/ي النشاط الثقافي )برنامج، نشاط او مشروع، خدمة مقدمة .1

 كلمة(. 600)ال يزيد عن كما هو موضح أدناه  الجائزة،

 
 أو البرنامج اسم المشروع أو النشاط :

.................................................................................................................................... 
 يصف المشروع ملخص: 

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 للمشروع  العام الهدف
.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 المباشرة وغير المباشرة(: الفئة المستهدفة(  ........................................................................................ 

................................................................................................................................... 
 :منطقة التنفيذ .................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 :آليات التنفيذ ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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 لي والمؤشرات لذلك:األثر على المؤسسة والمجتمع المح ........................................................................... 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

  كلمة( 100متميزا  من حيث تطوير الفكرة وواقعيتها واستدامتها )ال تزيد عن  / البرنامجع/ النشاطما الذي يجعل هذا المشرو 
................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

  ارفاق التالي:الرجاء 

  شعار(المؤسسةLogo.بجودة عالية ) 
 5 .صورة ألنشطة المؤسسة وأنشطة المشروع المنافس 

 .)روابط الكترونية تدعم هذا النشاط/ البرنامج/المشروع ان وجد )صور، أفالم، أو أي روابط أخرى 
 

1.......................................................................................... ................................ 
2......................................................................................................................... . 
3................................................................................................ .......................... 
 

  أهمية الجائزة .3
 كلمة( 100)ال تزيد عن  في حال تم حصولكم على الجائزة كيف سيتم استخدام قيمة الجائزة؟ 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 كلمة( 100)ال تزيد عن  لماذا في رأيكم يجب أن تحصلوا على الجائزة؟ 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

 
 قمع تمنياتنا لكم بالتوفيانتهت األسئلة 

.............................................................................................................. 
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 :في طلب التقدم إلى توفر التالي (Xبـوضع ) االشارة نرجو
 غير متوفر متوفر رفقات طلب التقدم للجائزةم
   .الكترونيا (هلية المتنافسة وااللتزام بعدد الكلمات المحدد )تعبئة طلب الجائزة الخاص بالمؤسسات األ -
   نسخة عن تسجيل المؤسسة الرسمي. -
   أو الرابط االلكتروني له. 2015تقرير المؤسسة السنوي للعام  -
   .2015نسخة مصدقة عن البيانات المالية المدققة للمؤسسة للعام  -
    قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة. -
    قائمة بأسماء مؤسسي المؤسسة. -
 هنا )اختياري(: اإلشارة لها الرجاءوثائق أو مواد داعمة للطلب  -
 

  

 
  سيتم استبعاد الطلبات غير المكتملةمالحظة: 

 
 


