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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

بداية يسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير منتصف عام ٢٢0٢ م إلنجازات الجمعية خالل الفترة األولى 
والتي لم يكن لها أن تكون بعد الله لوال دعمكم وتوجيهكم واهتمامكم الكريم ..

ونتطلع بحول الله لتقديم ما يسركم وينال استحسانكم الفترة القادمة.

والله ولي التوفيق

عبد الله بن سعد السليمان
                                                                          

المديــر التنفيــذي للجمعيــة

المقدمة
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قامت جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية االجتماعية باستقطاب مجموعة من األسماء لالنضمام للجمعية العمومية 
حيث بلغ عدد األعضاء المنضمين 11 عضو وهم

يوسف بن عبدالغني الخريجيايمن بن اسماعيل ابو داود

عمر بن عبدالعزيز الغامدي

عبدالله بن عبدالرحمن الجميح

محمد بن عبدالرحمن الغامدي

محمد بن عبود العمودي

د. سليمان بن أحمد موصلي

عبدالعزيز بن ناصر السريع
صاحبة السمو الملكي 

األميرة /منال بنت مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز آل سعود

محمد بن وجيه بن حسن 
عباس شربتلي

أعضاء الجمعية العمومية
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جمعيــة 1.  إدارة  بيــن  للعمــل  منظمــة  وثيقــة  عمــل  تــم 
االجتماعيــة  المســؤولية  فــي  المتميــزة  المبــادرات 
جــدة،  بمحافظــة  للتعليــم  العامــة  اإلدارة  وبيــن 
منظمــة  لتكــون  والصالحيــة  العمــل  مفاتيــح  مــع 
التاســعة.  نســختها  فــي  الجائــزة  ســير   لعمــل 

تم تطوير الموقع االلكتروني الخاص بالجائزة حيث يكون ٢. 
العمــل مــن خاللــه فــي جميــع فــروع الجائــزة وتفاصيلهــا 
الكترونيــة. لتكــون  والفــرز  التحكيــم  أدوات   وتطويــر 
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تــم تطويــر األدلــة والمعاييــر الخاصــة بالجائــزة فــي 3. 
وذلــك  شــمولية  أكثــر  لتكــون  التاســعة  نســختها 
العامــة  لــإدارة  التابــع  التميــز  مركــز  مــع  بالتعــاون 
 للتعليــم بمحافظــة جــدة وتم ترجمتــه باللغة اإلنجليزية.

النســخة 4.  تدشــين  وتوفيقــه  اللــه  بفضــل  تــم 
ســمو  جــدة  محافــظ  خــالل  مــن  للجائــزة  التاســعة 
المديــر  وبمشــاركة  جلــوي  بــن  ســعود   / األميــر 
الجمعيــة. وأعضــاء  جــدة  بمحافظــة  للتعليــم   العــام 
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جــدة 5.  أهالــي  لجائــزة  األول  الملتقــى  إطــالق  تــم 
جامعــة  فــي  التاســعة  بنســختها  المتميــز  للمعلــم 
ــور  ــم ســعادة الدكت ــام التعلي ــر ع عفــت بمشــاركة مدي
جامعــة  ورئيســة  المســعودي  بركــي  بــن  ســعد   /
والمشــرف  الليــل  جمــل  هيفــاء   / الدكتــورة  عفــت 
عبــد  بــن  أســامة   / األســتاذ  الجائــزة  علــى  العــام 
التعليــم. مكاتــب  مــدراء  وحضــور  الخريجــي   اللــه 

تــم إقامــة دورة محكــم معتمــد لجائــزة أهالــي جــدة 6. 
بالتعــاون  التاســعة  بنســختها  المتميــز  للمعلــم 
التعليــم  مكاتــب  لمنســوبي  التميــز  مركــز  مــع 
جــدة. بمحافظــة  للتعليــم  العامــة  لــإدارة   التابعــة 

تطوير هوية الجائزة وشعارها للنسخة التاسعة.7. 

 جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز النسخة التاسعة



8

معلم ومعلمة على مستوى المحافظة

المتقدمين للجائزة في نسختها التاسعة
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الرعاة االستراتيجيين                                    

الرعاة المتميزين

 الرعايات لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها التاسعة
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الجوائز والنجاحات
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العالم التقني

 موقع جمعية المبادرات المتميزة

موقع جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

تويــتر

الجائزةالجمعية

اليوتيوب

برنامج الواتساب

انستغرام

عدد زوار موقع جمعية المبادرات المتميزة

 عدد زوار موقع جائزة أهالي جدة للمعلم
المتميز النسخة التاسعة

 مجموع مشاهدات
اليوتيوب زائر 10.000

زائر 40.000

مشاهدة 50.000
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لقاء تلفزيوني على قناة الرسالة 
شــاركت جمعيــة المبــادرات المتميــزة فــي برنامــج ق وهــو برنامــج مهتــم بالقطــاع الثالــث  
حيــث تــم التعريــف بجهــود الجمعيــة فــي المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا بالشــراكة مــع 
كافــة قطاعــات المجتمــع المختلفــة  بمحافظــة جــدة لدعــم رؤية المملكــة 0302 و النهوض 

بالقطــاع الثالــث علــى مســتوى المحافظــة 

نشر عدد 01 أخبار صحفية متنوعةلقاء تلفزيوني على قناة اإلخبارية  المشاركة في ديوانية
 الراجحي األسبوعية 

 إعالميـــــًا
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نشكر لكم اهتمامكم الكريم ونتطلع لتقديم ما يرتقي لطموحكم مستلهمين من رؤية المملكة ٢030 

ما يدفعنا للعطاء والبناء ألنه وباختصار طموحنا عنان السماء

إدارة

جمعية المبادرات المتميزة

في المسؤولية االجتماعية

ختـــامـــــًا




