
- حدث افتراضي -
مشاركة أفضل الممارسات

7 إ 23 يونيو 2022
نهائيات أفضل الممارسات

21 يوليو - 11 أغسطس 2022

كل مؤسسة جيدة  شيء ما
كل مؤسسة لديها نقاط قوة ونقاط ضعف

يارة: يد من المعلومات يرجى  لم
BestPrac ceCompe on.com

GlobalBenchmarkingAward.com

الدورة الثامنة للجائزة الدولية ألفضل الممارسات
الدورة الرابعة لجائزة اإلبداع المؤسسي

الدورة السابعة للجائزة الدولية للمقارنة المرجعية
الدورة األو لجائزة التميز البيئي واالجتماعي والحوكمة

؟  هل ستكون مؤسستك هي الفائز التا

يد أن نعرفه هو ما الذي تقوم به مؤسستك  ما ن
بشكل جيد؟

ما الذي يساعد مؤسستك ع النجاح ولماذا؟

هل هي إدارة األزمات، أو العمل عن بعد، أو رفاهية الموظف، أو 
االستدامة، أو وقت االستجابة، أو الذكاء االصطناعي، أو التحول الرقمي، أو 

ية، أو المسؤولية  العمل الجماعي، أو خدمة العمالء، أو العالمات التجا
االجتماعية، أو الحوكمة، أو استشراف المستقبل، أو إدارة المعرفة، أو 

تطوير المنتجات، أو التركيز ع العمالء، أو عالقات الموردين؟

موعد استالم المشاركات: االثنين 31 مارس 2022
العروض التقديمية للمشاركات المتأهلة (عبر اإلنترنت): من 7 إ 23 يونيو 2022

الشركاءالمنظمون
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المنظمون الشركاء

الداعمون

الخط الزمني 
للجائزة

– 31 مارس –
الموعد النها إلرسال 
استمارات االشتراك

يل – – 21 أب
ير  الرد بقبول الطلب والتق

المبد للمراجعين 

يل – – 28 أب
موعد دفع رسوم االشتراك 

للممارسات المقبولة

– 9 مايو –
إرسال الجدول الزمني للندوات 

وأوقات العروض التقديمية

– 1 يونيو –
موعد ارسال الفرق لعروضها 
التقديمية المسجلة مسبقاً

– 7 إ 23 يونيو –
فعاليات الجائزة، الندوات 

والعروض التقديمية

– 21 يوليو إ 11 أغسطس –
التصفيات النهائية للجائزة 

– 20 أغسطس –
ارسال الشهادات مع التقييم 

للممارسات المشاركة
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