
لمن يسجل قبل 30 يوماً من تاريخ التدريب

االرتباط

االستدامة

السمعة

العمل الخيري
 االستراتيجي

نمو على المدى الطويل

22-24 ديسمبر ، 2020، دبي

التدريبية  الدورة  نبذة عن 
 

دورة تدريبية عن إستراتيجية و قيادة
للمؤسسات اإلجتماعية  المسؤولية 

عبر االتصال المرئي عن بعد

تتطلب المسؤولية االجتماعية للمؤسسات أبطاال لرسم مسارها، 
و تضافر الجهود بالطريقة المثلى للمضي قدما في طريقها. غالباً 
ما يكون البعد القيادي هو مفتاح التميز في مجال االستدامة، حيث 
تتعثر العديد من الشركات في رحلتها لالستدامة بسبب عدم وجود 
رؤية قيادية و طموح لتكون األفضل. سوف تقدم هذه الدورة فهًما 
االستدامة  و  االجتماعية  المسؤولية  ضمن  القيادي  للبعد  عميًقا 

المؤسسية.

سوف يحظى المشاركون من خالل التدريب بمفاهيم و أساليب و 
الفاعلة   القيادة  تساعد  أن  يمكن  كيف  إلثبات  مختلفة  عينات 
في  التقدم  من  جديدة  مستويات  على  الحصول  في  المنظمة 
لدى  يكون  أن  يتوقع  و  االستدامة.  و  االجتماعية  المسؤولية 
حول  المنطقي  النهج  و  االستدامة،  عن  مسبقة  دراية  المشاركين 
للتخطيط  واضح  فهم  مع  االستدامة  و  االجتماعية  المسؤولية 

االستراتيجي و اإلدارة.

تفاصيل الدورة
ستحتوي الدورة التي ستلتئم على مدار ثالثة ايام على ثماني جلسات، و 

مناقشات و تمارين داخلية. و ستركز الجلسات على المواضيع التالية:

خذ مهاراتك إلى مستوى أعلى

شهادة التدريب
يحصل جميع المشاركين على شهادة مشاركة عند إنتهاء التدريب.

• االمتثال لخلق القيمة
• استراتيجيات االستدامة لمختلف األسواق

• محفظة القيمة المستدامة
• ما وراء االستراتيجية الخضراء

• القدرات السبعة للقيادة
• القيادة للمسؤولية االجتماعية و االستدامة

• قياس أداء المسؤولية االجتماعية للمؤسسات و مقاييس األداء
• التحديات المستقبلية و طرق التعامل معها

• تقييم البيئة االجتماعية و البيئية المتغيرة 

• وضع تدابير لتحسين استراتيجية االستدامة

و  الداخلية  المعنية  الجهات  مع  العالقات  رعاية   •
الخارجية

• التعامل مع اآلثار المترتبة عن االزمة االقتصادية 
و المالية و كذلك االتجاهات المستجدة في قاعدة 

الهرم 

زيادة  و  التحديات  إلدارة  جديدة  أساليب  صياغة   •
الفرص

رسوم التدريب لكل متدرب

2,300
1,725

بعد خصم %25

بعد خصم %30

دو�ر أمريكي (لمدة 3 أيام)

دو�ر أمريكي1,610

سوف تكون مستعًدا بشكل أفضل لاللتزام 
باالستراتيجيات الجديدة و جني ثمار القيادة من خالل:

الحوكمة

اإلدارة

الرشيدة

Tel: +971 4 3448622 | +971 4 3448120
Email: admin@arabiacsrnetwork.com أو  trainings@arabiacsrnetwork.com

للتسجيل في هذه الدورة، يرجى االتصال بالشبكة العربية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:

arabiacsr


