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أهــــداف البــرنـــامــــج:
االحترافية في  المجتمعية وممارساتها  المسؤولية  قادرة على فهم  كوادر  تأهيل    •

المؤسسات.
معرفيا  مصدرا  لهم  تكون  شاملة  مرجعية  تدريبية  بحقيبة  المتدربين  تزويد    •

لممارسات المسؤولية المجتمعية وتدريبهم على فهم محتوياتها.
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المسؤولية المجتمـعية.. تـحـريـر 
المفهـوم والـتـطـور الـتـاريـخـي.

مـبـادئ بـرنـامـج األمـم المتحـدة 
لالتفـاق العالمـي وآلـيـات تـطبيقـهـا.

مواصفات ومعايير المسؤولية 
المجتمعية وأدواتها

تطبيقات وممارسات دولية في مجال 
المسؤولية المجتمعية

موجهات السياسات واإلجراءات 
لتطبيـق مبادئ المسؤولية 
المجتمعية في المؤسسات.

االبـتـكـار فـي تـصـمـيـم الـمبـادرات 
ذات الـعـائـد األكـبـر مـجـتـمـعـيـا.

أدوات تسويق المبادرات المجتمعية 
لمواءمتها مع أوليات المانح والمجتمع.

تقارير المسـؤولية المجتمعية ودورهـا فـي تحقيـق جـودة 
األعـمـال فـي المـؤسسـات والعطـاء المجتمعـي.

ممارسات المسؤولية المجتمعية 
ومخرجاتها لتحقيق التنمية المستدامة.

محــاور الـبــرنــامــج الـتـدريــبــي

مخــرجـــات التعــلــم:
تـــأهيــل كـــوادر قــــادرة على فهـــم المسؤولية المجتمعية 

وممارساتها االحترافية في المؤسسات.

إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تعزيز ممارسات الشراكة 
المجتمعية وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات.
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البرنامج يقدم باللغة العربية

مـــدة الـبـــرنـــامـــج:
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ســاعــة، تدريـــب مــبــاشـــر.
ساعات، تصميم مبادرة مجتمعية.
ســـاعــــة، اختبار الكفاءة المهنية.

الفئـــات المستهــدفـــة:
ممــن  والعليـــا،  الوسطــى  القيــادات  مــن  للعامليــن  متــاح  البـرنــامــج    •

يحمــل مــؤهـــل جــامعــي أو مــايعادلـــه.

سيحصــل المشاركــون بعد إتمام البرنــامـج على شهــادات من:-

الفئـــة الثانيـــة
شهادة دولية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

بطـاقـــة الــرخصـــة الدولـيـــة للمسؤوليــة المجـتـمـعــيـــة.

الفئــة األولــــى
الــجـــامــعــــة اإلســالمــيـــــة الــعــالمــيـــــة مـــــالــيـــزيــــــــا.

مؤسســـة اعتـمــاد معايــيـــر المسؤوليــة المجتمعـيــة CSR-A (بريطانيــا).

.(The Institute Of Administrative Management) معهد اإلدارة البريطاني
بطـاقـــة الــرخصـــة الدولـيـــة للمسؤوليــة المجـتـمـعــيـــة.
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تم  للربح  هادفة  غير  دولية  مهنية  مؤسسة  هي  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة    •
تأسيسها في عام 2007م. كما حصلت على عضوية منظمة األمم المتحدة في عام 4102م. ولها 

فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في داخل العديد من الدول العربية وفي خارجها.
المسؤولية  حول  الوعي  مستوى  رفع  إلى  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تهدف     •
للشركات  المجتمعية  المسؤولية  تعزيز  على  والعمل  والمؤسسات،  للشركات  المجتمعية 

والمؤسسات، والقطاعات الحكومية واألهلية والخاصة. 
الخدمات  تقديم  خالل  من  أهدافها  لتحقيق  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تسعى    •
الملتقيات  تنظيم  وكذلك  المتخصصة،  العمل  وورش  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  االستشارية، 
والمؤتمرات المتخصصة في مجاالت المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة وأخالقيات 

األعمال والخدمة المجتمعية والتطوع المؤسسي.
مسؤولة  وأنشطتها  وأعمالها  ممارساتها  تصبح  أن  على  والمؤسسات  الشركات  مساعدة    •

ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة.
تعمل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، اضافة    •
إلى اصدار دوريات ومطبوعات متنوعة لتثقيف قطاعات األعمال والمؤسسات األخرى بممارسات 

المسؤولية المجتمعية وفقًا للمقاييس العالمية المعتمدة. 
المسؤولية  لممارسات  لتوفير مرصد مهني  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تسعى    •

المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية.
والممارسات  بالمبادرات  التعريف  على  االجتماعية،  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تعمل    •
المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، واألهلية، وكذلك منظمات المجتمع 

المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خالل فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة.

معتمدة من وزارة التعليم العالي الماليزية. وتأسست الجامعة بتاريخ ١٠ مايو ١٩٦٥م، بدعم من عدد 
من حكومات الدول اإلسالمية، وتبنتها منظمة التعاون اإلسالمي.
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 CSR-A مؤسسة اعتماد معايير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات
المملكة  المجتمعية، ويقع مقرها في  المسؤولية  دولية عريقة ومتخصصة في معايير  مؤسسة 
المسؤولية  اعتماد  شهادات  تصدر  التي  بريطانيا  في  والوحيدة  األولى  المؤسسة  وتعد  المتحدة. 

المجتمعية للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

CSR-A تسعى مؤسسة
التطبيقات  لتعزيز أهمية ممارسات المسؤولية المجتمعية من خالل تشجيع االبتكار وأفضل    .1

وتعزيزها.
المسؤولية  تطبيقات  من  اإليجابية  العوائد  حول  المصلحة  وأصحاب  المنظمات  لتثقيف    .2

المجتمعية على األفراد والمجتمعات.
إللهام المنظمات لتكون قوة إيجابية في جميع تفاعالتها مع أصحاب المصلحة.   .3

معهد اإلدارة البريطاني ،هو واحد من أقدم معاهد اإلدارة في المملكة المتحدة والعالم ، وقد ألهم 
مديري األعمال واإلداريين المحترفين في العديد من دول العالم منذ عام 1915. وينصب تركيزه على 
تطوير اإلداريين المحترفين والمديرين اإلداريين وقادة األعمال، من خالل خدمات العضوية وبرامج 
العريقة،  الدولية  المهنية  الفعاليات  وكذلك  والمؤسسات،  لألفراد  الموجهة   اإلحترافية  التأهيل 

والتي تساعد على تطوير المهارات والمعارف.

معهد اإلدارة البريطاني
(The Institute Of Administrative Management)
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