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لمحة عن التدريب 
ان المسؤولية ا�جتماعية للمؤسسات و ا�ستدامة الضروري تعمل 

استجابة الى القوة التي تغير و تعيد تشكيل السوق العالمي. من الضروري 
ان يكون لدى المؤسسات فم عميق  و متطور للمسؤولية ا�جتماعية و 

ا�ستدامة  لتطوير النج الصحيح لدمج سيناريوهات التسويق. 

ية و العملية  سيوفر هذا التدريب نظرة شاملة و ممنهجة للمبادئ النظر
للمسؤولية ا�جتماعية و ا�ستدامة. و سوف يأخذ المشاركين خ�ل مراحل 

تطور مفوم المسؤولية ا�جتماعية، و نج و استراتيجية المسؤولية 
ا�جتماعية و كيفية قياسها با�ضافة الى امثلة عن افضل الممارسات في 

هذا المجال.

هذه الدورة مخصصة ل»شخاص الذين لديم دراية عن المفاهيم  
و المصطلحات ا¯ساسية للمسؤولية ا�جتماعية و ا�ستدامة و كذلك 

اساسيات تخطيط المشاريع و ادارتها.

شهادة تحصيل 
ياتي هذا التدريب بقيمة اضافية – اذ يتسنى للمشاركين الحصول على 

شهادة تحصيل عقب نجاحم في ا�ختبار في نهاية التدريب.
تثبت هذه الشهادة حصول المشارك على المعلومات الكافية حسب 

نموذج التدريب لممارسة مهامه في هذا المجال.

من الذي ينبغي أن يشارك؟ 
 المدراء التنفيذيين

 مديري ا�قسام المعنية بالمسؤولية ا�جتماعية و ا�ستدامة
 ا�شخاص المعنين  بشكل اساسي با�ستدامة 

 المتخصصون الداخليين و الخارجيين
 المتخصصون من ا¯قسام اºستراتيجية والتخطيط والجودة والتواصل  

     المؤسس من الصحة والس�مة والبيئة وغيرها 
 المؤسسات غير الحكومية و ا¯كاديميين و الباحثين

يبية  محتوى الدورة التدر
ستحتوي الدورة، التي ستلتئم على مدار ث�ثة ايام،على جلسات و 

ين و ستركز الجلسات على المواضيع التالية: مناقشات و تمار

 تقييم البيئة الداخلية و الخارجية
 نج المسؤولية ا�جتماعية للمؤسسات و ا�ستدامة

 تحليل اصحاب المصلحة و النسبية
 تطور استراتيجية المسؤولية ا�جتماعية للمؤسسات -  إطار العمل

 رصد و تقييم ا¯داء
ير ا�ستدامة)  المسؤولية ا�جتماعية للمؤسسات (من التنفيذ إلى تقار

 امثلة على افضل الممارسات

رسوم التدريب لكل متدرب

2,550
1,915

بعد خصم %25

خصم %30

دو�ر أمريكي (لمدة 3 أيام)

دو�ر أمريكي1,785
في حالة التسجيل قبل شر من التدريب 

يبية يبية و المواد التدر سيشمل ذلك رسوم الدورة التدر
و النشرات و الشهادة.
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