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 األسئلة الشائعة لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

 جميع حقوق هذا النموذج محفوظة لمركز التطوع الصح  

 األسئلة الشائعة

 م 2021أكتوبر   10يفتح مجال المشاركة في الجائزة يوم  متى يبدأ التسجيل في الجائزة؟ 

متى ينتهي استقبال المشاركات في  

 الجائزة؟ 

أسابيع من تاريخ فتح  3عد يغلق باب استقبال المشاركات ب

)ويحق إلدارة الجائزة تمديد الموعد حسب ما    باب المشاركة

تراه مناسبًا وسيتم اإلعالن عنه في القنوات الرسمية لمركز 

 . التطوع الصحي(

 ما هي مجاالت الجائزة؟ 

   ثالث مجاالت كالتالي:لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 

عنى بكل المبادرات التطوعية  ت)و المبادرات المتميزة

 المتميزة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع(.الصحية 

عنى بكل األفكار التطوعية الصحية وال ت )و األفكار اإلبداعية

 . يشترط تنفيذها على أرض الواقع(

)وهذا المجال ال يتم التقديم   جائزة وزير الصحة التقديرية

فيه وإنما يتم اختيار وترشيح األفراد والجهات من األمانة  

 في التطوع الصحي(. المتميزة مقابل جهودهم العامة للجائزة  

ما هي الفئات التي يحق لها المشاركة  

 في الجائزة؟ 

 هما:  فئات 3الجائزة تستهدف 

)المنظمات الصحية، منظمات القطاع غير الربحي،   الجهات

 الشركات والمؤسسات الخاصة، الفرق التطوعية الرسمية( 

 . )المتطوعون والمتطوعات، الممارسون الصحيون( األفراد

رشح لها المبادرات واألفكار  ت  ) الجوائز التقديرية في مجال 

والتقييم  المتميزة التي تستحق التكريم من قبل لجنة التحكيم 

 ( وفق معاييرها الخاصة 

كيف يمكن التحقق من الفريق التطوعي  

 بشكل رسمي 

يلزم أي فريق تطوعي يرغب بالمشاركة في الجائزة إرفاق  

 لجهة الرسمية الذي يتبع لها. من ا خطاب رسمي 

هل يلزم أن يكون تخصص الفريق  

التطوعي هو نفس تخصص الجهة  

 الرسمية التابع لها؟ 

عالقة الفريق مع الجهة الرسمية التابع  م  يتم تقيوسي يلزم،ال 

 لجنة التحكيم. لها عن طريق 

 كيف يتم استقبال المشاركات؟ 

الرسمية للجائزة   الصفحةيتم استقبال المشاركات عبر 

-.sa/Ministry/Projects/Pages/healthhttps://www.moh.gov

volunteer.aspx 

 من هم الفائزين في الجائزة؟ 

في كل مجال من المجاالت مراكز لكل فئة   3سيتم تكريم 

 كالتالي:  الثالثة

 مجال المبادرات المتميزة المجال األول: 

 األفراد )األول، الثاني، الثالث( 

 الجهات )األول، الثاني، الثالث(

 

 مجال األفكار اإلبداعية المجال الثاني: 

 األفراد )األول، الثاني، الثالث( 

 الجهات )األول، الثاني، الثالث(

 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/health-volunteer.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/health-volunteer.aspx
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 األسئلة الشائعة لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

 جميع حقوق هذا النموذج محفوظة لمركز التطوع الصح  

   جائزة وزير الصحة التقديريةالمجال الثالث: 

 األفراد )األول، الثاني، الثالث( 

 الجهات )األول، الثاني، الثالث(

 ما هي مراحل الجائزة 

 رئيسية وهي:للجائزة أربع مراحل  

 المرحلة األولى: مرحلة استقبال المشاركات 

 المرحلة الثانية: مرحلة الفرز  

 المرحلة الثالثة: مرحلة التحكيم 

 التقييم  مرحلةالمرحلة الرابعة: 

 المرحلة الخامسة: مرحلة التكريم 

 متى يقام حفل الجائزة؟ 

م  2021ديسمبر   5يوم في مدينة الرياض  سيقام حفل الجائزة 

بالتزامن مع يوم العالمي للتطوع وسيتم دعوة الفائزين  

 لحضور الحفل واستالم الجوائز

 ما هي جوائز الجائزة؟ 

 يحمل اسم وشعار المنظمة أو اسم  درعيتم تقديم 

وأيضا   وتاريخ منحهالفائز في موضوع الجائزة ومجالها 

و الشخص أوشعارها  تحمل اسم المنظمة تقدير شهادة

وتوقيع   موضوع الجائزة ومجالها وتاريخ منحهافي  الفائز

 .أخرى تقررها أمانة الجائزة  معالي وزير الصحة وأي معلومات

 كيف تتم ترشيح وتقييم المشاركات؟ 

من لجنة الفرز ومراجعتها  يتم العمل على فرز المشاركات 

المشاركات المستوفية لكافة المعايير ترشح اللجنة بحيث 

الثانية تعمل لجنة التحكيم على تقييم  وفي المرحلة المطلوبة 

المبادرات ورصد الدرجات وتحدد المشاركات الفائزة وترفعها  

وتقييم نتائج لجنة التقييم التي بدورها ستقوم بمراجعة إلى 

ألمانة العامة للجائزة  التحكيم بشكل نهائي قبل رفعها ل

 العتمادها.  

هل تحصل المشاركات غير الفائزة على  

 ؟ وتقدير  شكرشهادة 

نعم سوف يتم إرسال شهادة شكر وتقدير )نسخة إلكترونية  

  ترشيحهمعلى اإليميل( لكافة المشاركين في الجائزة ولم يتم 

 ضمن الفائزين. 

هل يحق للجهة/الفرد المشاركة بأكثر  

 من مجال؟ 

نعم يحق للجهة/الفرد المشاركة في أكثر من مجال لكن ال 

 من مشاركة في نفس المجال.يحق لهـ/ــا المشاركة بأكثر  

ما هي قنوات التواصل الرسمية  

 للجائزة؟ 

يتم التواصل معنا في الجائزة من خالل اإليميل الرسمي  

hv.award@moh.gov.sa  أو من خالل قناة الواتس آب على

 0532574880جوال رقم 

كيف يمكن إرفاق الشواهد المطلوبة  

 ضمن نموذج المشاركة 

الشواهد المطلوبة والموضحة في نموذج  إرفاق  يتم 

نموذج المشاركة وأيضا لإلرفاقات المشاركة بوضعها في 

ملف واحد وتحميلها في المنصة  اإلضافية يمكن وضعها 

 (RARبصيغة )ملف مضغوط 

 متى سيتم اإلعالن عن الفائزين؟ 

 نوفمبر 25سيتم اإلعالن عن الفائزين في حفل الجائزة يوم 

م وسيتم التواصل مع المرشحين لحضور الحفل قبل  2021

 الموعد بوقت كاف. 

كيف يتم ترشيح الفائزين في مجال  

 الجائزة التقديرية؟ 

يتم ترشيح الفائزين في المجال الثالث )الجائزة التقديرية(  

 مانة العامة للجائزة. وفق سياسات ومعايير خاصة لدى األ



  

4 
 

 األسئلة الشائعة لجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي

 جميع حقوق هذا النموذج محفوظة لمركز التطوع الصح  

 كيف يتم طلب الزيارات الميدانية؟ 
يتم طلب الزيارة الميدانية من قبل لجنة التحكيم في حال 

 وجود توصية منهم على تنفيذ هذه الزيارة. 

هل يلزم أن تكون المبادرات في نفس  

 سنة الجائزة؟ 

يحق المشاركة في مجال المبادرات المتميزة المنفذة خالل 

 م 2021-2020  السنتين

 بتكريم الفائزين  معالي وزير الصحةسيقوم   من سيقوم بتكريم الفائزين في الحفل؟ 

 كيف وأين سيتم اإلعالن عن الفائزين؟ 
يتم عن طريق القنوات الرسمية للجائزة )تويتر، مؤتمر رسمي، 

 متحدث رسمي( 

هل يحق للمشارك خارج السعودية  

   المشاركة في الجائزة؟

استقبال المشاركات من المشاركين السعوديين  ب  يسمح

 فقط المتواجدين خارج المملكة.



 

 
 
 
 


