
 جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية

 
 إطار تقرير عن أفضل البحوث يف جمال اإلدارة البيئة

 
 

  :اسم الباحث/ الجهة.............................................................…… 
  جهة العمل الحالية....................................................................: 

 ....:العنوان البريدي لجهة العمل.................................................... 
 ................................................................: العنوان اإللكتروني 
  : فاكس : ……………………. هاتف العمل....................……………… 

  :معلومات خلفية عن الباحث/الجهة.................................................... 

...................................................................... 
 :معلومات عن البحث 

 ......................................................................:عنوان البحث 
 .................................................:تاريـخ نشره..................... 
  جـهة النشر ....................................................………………: 

 )تذكر التفاصيل الخاصة بالمؤتمر أو المجلة العلمية التي تم النشر من خاللها(
   المطلصصوب بيصصان  وجصصي الاميصصه والمسصصا مات   -كلمصصة   0022ملخصصا البحصصث حدصص  حصص و

   موضوع البحث:الفري ة والج ي ة د
 ( 052موضوع البحث )كلمة 
 (522استراتيجية البحث ومنهجيته )كلمة 
 ( 052اإلطار النظري واالستعراض المرجعي )كلمة 
 ( 522النتائج والخالصة والتوصيات )كلمة 

 ( 052المجاالت التي قد تفيد فيها نتائج الدراسة واستخالصاتها العامة )كلمة 
  كلمة(052)أي مزايا أخرى ذات صبغة خاصة 

 . يردق البحث األصل  والمسان ات واإلحصاءات والوثائق الخاصة بالبحث 

 
 بع  إعالن الفائه.من البحث ال اسار  النسخة الورقية  و اإللكارونية  -: انبيي  ام
بمكابصة المنممصة  إااحصة النسصخة الورقيصة مصن البحصثوادقة على اعبئة  ذا اإلطار اعن  الم -            

"إبصص اع"  للمعلومصصات اإل اريصصةالبوابصصة العربيصصة موقصصا الجصصائهة و العربيصصةو والموادقصصة علصصى اهويصص  
 .من نفس البحث بالنسخة اإللكارونية

 



 جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية

 
 إطار تقرير عن أفضل املمارسات الريادية يف جمال 

 اإلدارة البيئية جلمعيات النفع العام واجلمعيات األهلية
 

  :اسم الممارسة.................................................................…… 
 اسم جهة العمل.......................................................:............. 

 ........................................................:العنوان البريدي لجهة العمل 
 ................................................................: العنوان اإللكتروني 
  : فاكس : ……………………. هاتف العمل....................……………… 

 الجهة:  معلومات خلفية عن............................................................ 

          

 :معلومات عن الممارسة 
 ......................................................................:عنوان الممارسة 
 .......................................................:تاريـخ تنفيذها................ 
  جهة التمويل وقدره ....................................................……………: 
  المطلدو  ييدان جوجدل الزميدل والمسدا مات   -كلمدة   0022ملخص الممارسة )في حدووو

 الفريوة والجويوة في الممارسة:
 ( 053آثار الممارسة على الصحة )كلمة 
 ( 053آثار الممارسة على سبل ترزق المواطنين )كلمة 
 ( 053دور المواطنين المحليين في الممارسة )كلمة 
 ( 053آثار الممارسة على اإلدارة المحلية وصناعة القرار )كلمة 

 ( 053آثار الممارسة على قضايا البيئة العالمية )كلمة 

 ( 053إمكانية تكرارها في منطقة أخرى )كلمة 

 كلمة( 033رى ذات صبغة خاصة )أي مزايا أخ 

 . يرفق ملف الممارسة مشفوعًا يالمسزنوات واإلحصاءات والوثائق والصور ما وجو 

 يعو إعالن الفائل.من األوراق المقومة ال زسزرو النسخة الورقية جو اإللكزرونية  -: زنييل  ام
يمكزيدة المقومدة  إزاحة النسدخة الورقيدة مدن األوراقزعيئة  ذا اإلطار زعني الموافقة على  -            

 للمعلومددات اإلواريددةاليوايددة العرييدة موقد  الجددائلة و المنظمدة العرييددةا والموافقدة علددى زلويددو 
 .من نفس األوراق "إيواع" يالنسخة اإللكزرونية

 



 جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية

 
 إطار تقرير عن أفضل تطبيقات اإلدارة البيئية

 يف األجهزة احلكومية بالدول العربية 
 

  :اسم المبادرة....................................................................…… 
  اسم الجهة الحكومية..................................................................: 

 ........................................................................:العنوان البريدي 
 ....................................................................: العنوان اإللكتروني 
  :فاكس : …………….....………. الهاتف....................……….....……… 

 الجهة:  معلومات خلفية عن............................................................ 

              

 : معلومات عن المبادرة 
 .......................................................................:عنوان المبادرة 
 .................................................:تاريـخ تنفيذها...................... 
  جهة التمويل وقدره ..............................................…………………: 
  المطلصصوب بيصصان  وجصصي الاميصصه والمسصصا مات   -كلمصصة   0022ملخصصا المبصصادرة حدصص  حصصدود

 الفريدة والجديدة د  موضوع المبادرة:
 ( 053آثار تطبيقات المبادرة على الصحة )كلمة 
 ( 053آثار تطبيقات المبادرة على النمو االقتصادي )كلمة 
 ( 053آثار تطبيقات المبادرة على حماية الموارد الطبيعية من االستنزاف والتلوث )كلمة 
 ( 053آثار تطبيقات المبادرة على الكفاءة االقتصادية ومكافحة الفقر وتامين الدخل )كلمة 

 (053ة )آثار تطبيقات المبادرة على األطر المؤسسي 

 ( 053المجاالت التي قد تفيد فيها نتائج الدراسة واستخالصاتها العامة )كلمة 
 ( 033أي مزايا أخرى ذات صبغة خاصة )كلمة 
 .يردق ملف المبادرة مشفوعًا بالمساندات واإلحصاءات والوثائق والصور ما وجد 

 بعد إعالن الفائه.من األوراق المقدمة ال اسارد النسخة الورقية  و اإللكارونية  -: ي  امانبي
بمكابصة المقدمصة  إااحة النسصخة الورقيصة مصن األوراقاعبئة  ذا اإلطار اعن  الموادقة على  -            

 ت اإلداريصصةللمعلومصصاالبوابصصة العربيصة موقص  الجصصائهة و المنظمصة العربيصصةا والموادقصة علصصى اهويصصد 
 .من نفس األوراق "إبداع" بالنسخة اإللكارونية

 



 جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية

 
 إطار تقرير عن أفضل تطبيقات اإلدارة البيئية

 يف القطاع اخلاص بالدول العربية 
 

  :اسم التطبيق.................................................................…… 
 اسم الجهة.........................................................................: 

  يدي:....................................................................العنوان البر 
 ................................................................: العنوان اإللكتروني 
  :فاكس : …….....………………. الهاتف....................…….………… 

  :معلومات خلفية عن الجهة............................................................ 

 :معلومات عن التطبيق 
 ........................................................................:عنوان التطبيق 
 .........................................................................:تاريـخ تنفيذه 
  ه جهة التمويل وقدر ..........................................................………: 
   المطلصصوب بيصصان  وجصصي التميصصه والمسصصا مات   -كلمصصة   0222ملخصصا التطبيصصق حدصص   صص و

 الفري ة والج ي ة د  موضوع الب ث:
 ( 022آثار التطبيق على الصحة )كلمة 
 ( 022آثار التطبيق على النمو االقتصادي )كلمة 
 ( 022آثار التطبيق على حماية الموارد الطبيعية من االستنزاف والتلوث )كلمة 
 ( 022آثار التطبيق على المبادرة على تسويق منتجات المؤسسة )كلمة 

 ( 022آثار التطبيق على القدرة التنافسية للمؤسسة )كلمة 

 ( 022مدى رضا المستهلك بعد التطبيق  )كلمة 

 كلمة ( 022د التطبيق )مدى رضا العاملون بالمؤسسة بع 

 ( 022أي مزايا أخرى ذات صبغة خاصة )كلمة 

 .  يردق ملف التطبيق مشفوعا بالمستن ات واإل صاءات والوثائق والصور ما وج 

 .الفائه إعالن بع  المق مة األوراق من اإللكترونية  و الورقية النسخة تستر  ال -:  ام تنبيي
 بمكتبصة المق مصة األوراق مصن الورقيصة النسصخة إتا ة على الموادقة تعن  اإلطار  ذا تعبئة -            

 اإل اريصصة للمعلومصصات العربيصة البوابصصةو  الجصصائهة موقص  تهويصص  علصصى والموادقصة العربيصصة  المنظمصة
 .األوراق نفس من اإللكترونية بالنسخة" إب اع"
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