مقدمة تمهيدية:
يعد برنامج «الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية «�أول برنامج بحثي متخ�ص�ص
يف العامل العربي  .حيث �سي�ساهم ب�إذن اهلل تعالى يف �إعداد باحثني متخ�ص�صني يف جمال امل�س�ؤولية
املجتمعية ،بغر�ض دعم م�ؤ�س�ساتنا العربية والإ�سالمية ب�أبحاث ودرا�سات علمية معمقة ،ت�ساعد
�صناع القرار يف هذه امل�ؤ�س�سات �،سواء كانت حكومية �أو خا�صة �أوجمتمعية لتبني ممار�سات
وتطبيقات امل�س�ؤولية املجتمعية ا�ستنادا �إلى مرجعيات علمية .

اإلسم العلمي للبرنامج باللغتين:
الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية

Professional Research Fellowship in the Field
of Social Responsibility
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التفاصيل العلمية للبرنامج:
يق�سم برنامج «الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية» �إلى م�ساقات تدريبية عديدة ،حيث ي�ستلزم
امتامها بنجاح للح�صول على الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية وفق الآتي:
�أو ًال :ور�ش العمل التدريبية لربنامج الزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية (يتم تنفيذ البـرنامج
وفــق نظـام التعليم عن بعد بــا�ستخدام تقـنيـات التعـليـم الإلكرتوين:).
 -1امل�س�ؤولية املجتمعية ....املبادئ والتطبيقات.
 -2الأ�س�س العلمية لتحديد الأولويات الوطنية لبحوث امل�س�ؤولية املجتمعية.
� -3أ�سا�سيات مناهج البحث العلمي.
 -4الأ�ساليب احلديثة واملتقدمة يف البحث العلمي يف حقل امل�س�ؤولية املجتمعية.
 -5ت�صميم �أدوات البحوث يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
 -6الأ�ساليب احلديثة واملتقدمة يف االح�صاء للبحوث العلمية يف حقل امل�س�ؤولية املجتمعية.
 -7الأ�ساليب الكيفية والكمية يف البحوث العلمية يف حقل امل�س�ؤولية املجتمعية.
� -8أخالقيات البحث العلمي يف حقل امل�س�ؤولية املجتمعية.
 -9منهجيات االبتكار االجتماعي والبحث العلمي.
 -10طرق و�أدوات متويل بحوث امل�س�ؤولية املجتمعية.
ثاني ًا :م�شروع التخرج البحثي حتت �إ�شراف م�شرف �أكادميي.
ثالث ًا :املناق�شة الأكادميية للبحوث العلمية.
رابع ًا :حفل التخرج والتقليد الر�سمي للزمالة البحثية املهنية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية.
خام�س ًا :الن�شر العلمي للبحوث التي متت اجازتها يف جملة علمية حمكمة.
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الهدف العام لبرنامج الزمالة البحثية المهنية:

خلق �شبكة بحثية من املخت�صني يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية يف العامل العربي وتبادل اخلربات معهم ،واال�ستفادة
من منتجاتهم البحثية يف تطوير ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية يف امل�ؤ�س�سات العربية.

مميزات
البرنامج:
 .3ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻣﺼـــﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎل
اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــــــﻲ ﻓـــﻲ ﺣﻘــــــــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔـ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة.
 .4ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴـﺬ أﺑﺤـــﺎث ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ
ﻣـــﺠـــﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴــــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــــــﺔ
ﺑﺈﺷﺮاف ﻓﺮﻳﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻲ وﺑﺤﺜﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.

 .9ﻳﻘــــﺎم ﺣﻔـــﻞ اﻟﺘـﺨـــﺮج واﻟﺘـﻘﻠـﻴــــﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ.
 .10ﺗــﻜـــﻮن ﻟﻬـــﻢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺒﻜــﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﻓﻌـــﺎﻟﻴـــﺎﺗــﻬـــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻓــﻲ ﺧﺎرﺟﻬـــﺎ
ﺣﺴــــﺐ اﺧﺘـــﺼـــﺎص ﻛﻞ ﻣﻨﻬــــﻢ
وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ.

مــدة تنفيــذ البرنــامــج:

 .1ﻳﺘــــﻢ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﻣﺴﺎﻗــﺎﺗــــﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴـــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔـ وﻣﻌﻬــﺪ
أﻛــــﺎدﻳﻤـــــﻲ ﺣﻜــﻮﻣـــــﻲ إﻗﻠﻴــﻤــــﻲ
ﻣﻌﺘﻤـــــﺪ.
 .2ﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ اﻟﺒــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ وﻓــﻖ ﻧﻈــــﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑــــﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘــﻨـــﻴـﺎت
اﻟﺘﻌـــﻠﻴـــــــــﻢ اﻹﻟﻜﺘـــــﺮوﻧـــــــﻲ.

 .5ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــــﺔ
ﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﻣﺤﻜﻤـــــــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻘﻮاﻋــــــﺪ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــــﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌـــﺔ.
 .6ﻳﺴﻌـــﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤـــﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳـــــﺮ
اﻟﻘــﺪرات واﻟﺨﺒﺮـــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ﻓـــﻲ
ﻣﺠـــﺎل اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓﻲ ﺣﻘـــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ.

 .11ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺴﺎﻗـﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴــﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴــﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳــﺎ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑـــﻲ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﺸﺒﻜـــﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 .7ﻳﺘــــﻢ إدراج أﺳﻤـــــﺎء ﻣـــﻦ أﺗﻤـــــﻮا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴـــــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣــﻮﻗـــــﻊ اﻟﺸﺒﻜـــــــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــــــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ؛ ﻣـــــﻦ
أﺟـﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ ﻣﻌﻬـــﻢ.
 .8ﻳﺘـــﻢ اﻻﻟﺘﺤـــﺎق ﺑـــﺪورات ﺗﺪرﻳﺒﻴـــﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ ﺑﺈﺷـﺮاف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗــﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
اﻟﺰﻣﺎﻟــــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ.

 .13ﻳﺸـــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ
اﻟﺒــــﺮﻧـــﺎﻣــــــــﺞ ﻫﻴﺌــــــــﺔ
اﺳﺘﺸـــﺎرﻳــــﺔ ﻋﻠـﻤــﻴـــــﺔ
وأﻛـــﺎدﻳﻤﻴـــﺔ ﻣﻌــﺘــﺒــــﺮة
ﻟﻀﻤـﺎن ﺟﻮدة ﻣﺨﺮﺟـﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ.

 .12ﺗﺼـــﺪر ﺷﻬــﺎدة اﻟﺰﻣــﺎﻟـــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ
اﻟﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴـــﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.

مدة تنفيذ الربنامج �أربعة �أ�شهر ،يتم تق�سيمهم �إلى ثالث م�ستويات تدريبية ،وذلك خالل الفرتة مابني
� 28أغ�سط�س  27 -دي�سمرب 2020م
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فرصة للحصول على منحة لاللتحاق بالبرنامج التدريبي

• �سيتم تخ�صي�ص منح مالية جزئية لعدد حمدد تخ�صم من الر�سوم املقررة ،و�ستتاح للجميع ممن تنطبق عليهم
�شروط التقدم لها.

اإلشـراف العــام على البرنــامـــج:

ي�شرف على الربنامج �أكادمييا ومهنيا هيئة ا�ست�شارية و�أكادميية من �شخ�صيات علمية معتربة.

رسـوم البرنــامــج التدريبـــي-:

�شاملة ر�سوم االلتحاق بالربنامج التدريبي وااللتحاق بور�ش العمل التدريبية
2500
دوالر والإ�شراف الأكادميي واملناق�شة العلمية للبحث العلمي وحتى نهاية الربنامج
أمريكي وامل�شاركة يف حفل التخرج.
• ميكن للراغبني ت�سديد الر�سوم املقررة على دفعتني .

تنفيــذ البرنــامـــج:

• من � 28أغ�سط�س �إلى � ٢٠سبتمرب ٢٠٢٠م  -تنفيذ برامج تدريبية عرب تقنية التعليم عن بعد.
• من � ١أكتــوبــــر �إلى  ١٠دي�سمبــر ٢٠٢٠م  -تنفيذ البحوث العلمية يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية من قبل
املتدربني ب�إ�شراف م�شرف �أكادميي من اجلامعة اال�سالمية العاملية ماليزيا (�إ�شراف �أكادميي عرب الغرف
والتوا�صل الإلكرتوين بني املتدرب وامل�شرف الأكادميي).
•  27دي�سمرب 2020م  -حفل التخرج.
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لغـــة البرنــامـــج:
اللغة العربية

�أن يكون املتقدم حامال لل�شهادة
اجلامعية .

شروط
االلتحــاق
بــالبـــرنــامــج
التـدريبــي

يقـــدم ال�سيـــرة الذاتيـــة.

يقوم بتعبئة ا�ستمارة التقدم
الإلكتــرونيـــة.
�آخر موعد للت�سجيل يف الربنامج
بتاريخ � ٢٢أغ�سط�س ٢٠٢٠م.
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شركاء التنفيذ واإلشراف على البرنامج التدريبي:

	-1اجلامعة الإ�سالمية العاملية ماليزيا
معتمدة من وزارة التعليم العايل املاليزية .وت�أ�س�ست اجلامعة بتاريخ  ١٠مايو 1983م ،بدعم من عدد من حكومات
الدول الإ�سالمية ،وتتبناها منظمة التعاون الإ�سالمي.

 -2املعهد العربي للتخطيط
املعهد العربي للتخطيط مقره دولة الكويت ،و�أن�ش�أته احلكومات العربية مبوجب اتفاقية خا�صة بينها .واملعهد
م�ؤ�س�سة تنموية عربية ذات �شخ�صية م�ستقلة ،تهدف �إلى دعم جهود و�إدارات التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف
الدول العربية ،من خالل �أن�شطته ومهامه التي ت�شمل بناء وتطوير القدرات الوطنية الب�شرية ،وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية والدعم امل�ؤ�س�سي ،و�إعداد البحوث والدرا�سات العامة واملتخ�ص�صة ،والندوات وامل�ؤمترات والأن�شطة
الثقافية والتوعية التنموية ،و�إ�صدار التقارير املتخ�ص�صة والن�شرات والكتب املتخ�ص�صة يف ق�ضايا التنمية .

 -3ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية االجتماعية
م�ؤ�س�سة مهنية دولية لها فروع ومكاتب متثيلية يف عدد من الدول العربية ويف خارجها ،ومت اطالقها وت�أ�سي�سها يف
عام 2007م ،حيث تعمل على تعزيز ممار�سات امل�س�ؤولية املجتمعية عرب برامج تدريبية وبحوث علمية وخدمات
ا�ست�شارية وفعاليات متخ�ص�صة.
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الشركاء والوكالء المعتمدين التمام إجراءات التسجيل لبرنامج
الزمالة البحثية والمهنية في مجال المسؤولية المجتمعية

معهد الشبكة اإلقليمية للتدريب
المملكة العربية السعودية
+966 552939009

المركز العالمي للتنمية المستدامة
مملكة البحرين
+973 38887662

رباط للمبادرات والمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان
+968 99799730

برنامج السودان للمسؤولية المجتمعية
جمهورية السودان
+249 912501857

مركز ماكسيمايز للتدريب
دولة قطر
+974 30557774

معهد اإلنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات
اإلدارية واالقتصادية والمالية
دولة الكويت
+965 99082686

مركز السالم لالبتكار االجتماعي
المملكة األردنية الهاشمية
+962 782121892

مؤسسة مخزومي
جمهورية لبنان
+961 3700167

أمانة سر برنامج الزمالة البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية
مملكة ماليزيا
+601 89886628

مالحظة :للراغبين في الحصول على حق التمثيل في البلدان التي اليوجد فيها شريك  /وكيل
معتمد إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني المعتمد للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

info@regionalcsr.com

