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مقدمة تمهيدية:
يعد برنامج »�لزمالة �لبحثية �ملهنية يف جمال �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية »�أول برنامج بحثي متخ�ص�ص 
يف �لعامل �لعربي . حيث �صي�صاهم باإذن �هلل تعالى يف �إعد�د باحثني متخ�ص�صني يف جمال �مل�ص�ؤولية 
�ملجتمعية، بغر�ص دعم م�ؤ�ص�صاتنا �لعربية و�لإ�صالمية باأبحاث ودر��صات علمية معمقة ،ت�صاعد 
ممار�صات  لتبني  �أوجمتمعية  خا�صة  �أو  حك�مية  كانت  ،�ص��ء  �مل�ؤ�ص�صات  هذه  يف  �لقر�ر  �صناع 

وتطبيقات �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية ��صتناد� �إلى مرجعيات علمية .

اإلسم العلمي للبرنامج باللغتين:

 �لزمالة �لبحثية �ملهنية يف جمال �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية
 Professional Research Fellowship in the Field

of Social Responsibility
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التفاصيل العلمية للبرنامج:
�إلى   �إ�ضافة  عديدة،  تدريبية  م�ضاقات  �إلى  �ملجتمعية«  �مل�ض�ؤولية  جمال  يف  �ملهنية  �لبحثية  »�لزمالة  برنامج  يق�ضم 
�ملتخ�ض�ضة وكذلك مكتبات معتربة  �لأبحاث  �ملعتمدة ومر�كز  �إلى عدد من �جلامعات  زيار�ت وم�ضاركات بحثية 
على  للح�ض�ل  بنجاح  �متامها  ي�ضتلزم  �لك�يت، حيث  دولة  �لتدريبي يف  �لربنامج  تنفيذ  �لأولى من  �ملرحلة  خالل 

�لزمالة �لبحثية �ملهنية يف جمال �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية وفق �لآتي:
�أوًل: ور�ش �لعمل �لتدريبية لربنامج �لزمالة �لبحثية �ملهنية يف جمال �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية 

1- �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.... �ملبادئ و�لتطبيقات.

2- �لأ�ص�ص �لعلمية لتحديد �لأول�يات �ل�طنية لبح�ث �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

3- �أ�صا�صيات مناهج �لبحث �لعلمي.

4- �لأ�صاليب �حلديثة و�ملتقدمة يف �لبحث �لعلمي يف حقل �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

5- ت�صميم �أدو�ت �لبح�ث يف جمال �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

6- �لأ�صاليب �حلديثة و�ملتقدمة يف �لح�صاء للبح�ث �لعلمية يف حقل �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

7- �لأ�صاليب �لكيفية و�لكمية يف �لبح�ث �لعلمية يف حقل �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

8- �أخالقيات �لبحث �لعلمي يف حقل �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

9- منهجيات �لبتكار �لجتماعي و�لبحث �لعلمي.

10- طرق و�أدو�ت مت�يل بح�ث �مل�ص�ؤولية �ملجتمعية.

ثانيًا: م�ضروع �لتخرج �لبحثي حتت �إ�ضر�ف م�ضرف �أكادميي.

ثالثًا: زيار�ت علمية �إلى معاهد ومر�كز �أبحاث ، ومكتبات جامعية .

�أ�ضاتذة جامعيني يف مقر �ملعهد �لعربي  باإ�ضر�ف جلنة مناق�ضة من  �لعلمية  ر�بعًا: �ملناق�ضة �لأكادميية للبح�ث 
للتخطيط بدولة �لك�يت.

خام�صًا: حفل �لتخرج و�لتقليد �لر�ضمي للزمالة �لبحثية �ملهنية يف جمال �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية مبقر �ملعهد �لعربي 
للتخطيط بدولة �لك�يت.

�صاد�صًا: �لن�ضر �لعلمي للبح�ث �لتي متت �جازتها يف جملة علمية حمكمة.
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1. يتــــم تنفيــــذ مساقــاتــــه التدريبيـــة 
بالتعاون مع جامعة عالميةـ ومعهــد 
أكــــاديمـــــي حكــومـــــي إقليــمــــي 

معتمـــــد.
2. يتــم تنفيــــذ البــرنـــامـــج وفــق نظــــام 
التعليم التقليـــــدي في مقر المعهـــد 
العربــــي للتخطيط بدولـــة الكويــــت 
والمدمـــــج بــــاستخــــدام تقــنـــيـــــــات 

التعـــليـــــــــم اإللكتـــــرونـــــــي.

5. يتم نشر البحوث العلمية في مجلــــة 
علميـــة محكمـــــــة حســب القواعــــــد 

األكاديميــــة المتبعـــة.
6. يسعـــى للمساهمـــة في تطويـــــر 
القــدرات والخبرـــات العربيــــة فـــي 
مجـــال البحــث العلمــي في حقـــل 

المسؤوليـــة المجتمعيــة. 

9. يقــــام حفـــل التـخـــرج والتـقلـيــــد 
الرسمي لشهادة الزمالة البحثيـة 
المهنيـة في مجــال المسؤوليــة 

المجتمعيـــة.
10. تــكـــون لهـــم األولـــويـــة فــــي 
المشاركة في نشاطات الشبكــة 
اإلقليميـــة وفعـــاليـــاتــهـــا فــي 
المنطقة العربيــة وفــي خارجهـــا 
حســــب اختـــصـــاص كل منهــــم 

ومؤهالته.

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

التدريب.

11. سيتم تنفيذ المساقـات التدريبيـة 
بالتنسيــق مع الجامعة اإلسالميــة 
العالمية ماليزيــا والمعهد العربـــي 
للتخطيط بدولة الكويــت والشبكـــة 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

12. تصـــدر شهــادة الزمــالـــة البحثيـــة 
المهنيــة فــي مجـــال المسؤوليـــة 
المجتمعية من الجامعة اإلسالمية 

العالمية ماليزيا.

7. يتــــم إدراج أسمـــــاء مـــن أتمـــــوا 
البرنامج وسيرتـــه الذاتيـــــة علــى 
مــوقـــــع الشبكـــــــة اإلقليميــــــة 
للمسؤوليــة االجتماعيــــة؛ مـــــن 
أجـل التعريف بهم وإتاحة تواصل 

األكاديميين والباحثيــن معهـــم.
8. يتـــم االلتحـــاق بـــدورات تدريبيـــة 
متقدمــة بإشـراف جامعة عالمية 
مرموقــة ضمن فعاليات برنامــج 

الزمالــــة البحثيـــة.

3. يتم االستفادة من قوعد البيانات 
ومصـــادر المعلومات في مجـــال 
البحــث العلمـــــــي فـــي حقــــــــل 
المسؤوليــة المجتمعيةـ بالشراكة 

مع مكتبات عالمية معتبرة.
4. يتم تنفيـذ أبحـــاث متخصصةـــ فــي 
مـــجـــال المسؤوليــــة المجتمعيـــــــة 
بإشراف فريق أكاديمي وبحثي من 
الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا.

مــدة تنفيــذ البرنــامــج:
مدة تنفيذ �لربنامج ثالثة �أ�ضهر، يتم تق�ضيمهم �إلى ثالث م�ضت�يات تدريبية، وذلك خالل �لفرتة مابني

 28 ن�فمبــــر 2019م - 27 فبــر�يــــر 2020م

الهدف العام لبرنامج الزمالة البحثية المهنية:
 خلق �ضبكة بحثية من �ملخت�ضني يف جمال �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية يف �لعامل �لعربي وتبادل �خلرب�ت معهم ، و�ل�ضتفادة 

من منتجاتهم �لبحثية يف تط�ير ممار�ضات �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية يف �مل�ؤ�ض�ضات �لعربية.

مميزات 
البرنامج:
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فرصة للحصول على منحة لاللتحاق بالبرنامج التدريبي
•  �ضيتم تخ�ضي�ش منح مالية جزئية لعدد حمدد تخ�ضم من �لر�ض�م �ملقررة، و�ضتتاح للجميع ممن تنطبق عليهم 

�ضروط �لتقدم لها.

اإلشـراف العــام على البرنــامـــج:
ي�ضرف على �لربنامج �أكادمييا ومهنيا هيئة ��ضت�ضارية و�أكادميية من �ضخ�ضيات علمية معتربة.

�صاملة ر�ص�م �للتحاق بالربنامج �لتدريبي و�للتحاق ب�ر�ص �لعمل �لتدريبية 
و�لزيار�ت مل�ؤ�ص�صات جامعية ومر�كز �أبحاث و�ل�صر�ف �لأكادميي و�ملناق�صة 
�لعلمي وحتى نهاية �لربنامج وكذلك �لقامة �لفندقية يف  �لعلمية للبحث 

دولة �لك�يت �أثناء �لتدريب وخالل ح�ص�ر حفل �لتخرج.

�صاملة ر�ص�م �للتحاق بالربنامج �لتدريبي و�للتحاق ب�ر�ص �لعمل �لتدريبية 
و�ملناق�صة  �لأكادميي  و�ل�صر�ف  �أبحاث،  ومر�كز  جامعية  مل�ؤ�ص�صات  و�لزيار�ت 
�لعلمية للبحث �لعلمي وحتى نهاية �لربنامج فقط، ول ي�صمل �لقامة �لفندقية.

• ميكن للر�غبني ت�صديد �لر�ص�م �ملقررة على دفعتني .

مقــر تنفيــذ البرنــامـــج:
• من 28 ن�فمرب �إلى 7 دي�صمرب 2019م - يف مقر �ملعهد �لعربي للتخطيط بدولة �لك�يت )يتطلب ذلك تفرغا 

كامال- على فرتتني(.
• من 12 دي�صمرب �إلى 28 دي�صمرب 2019م  - تدريب عرب تقنية �لتدريب عن بعد )�لتعليم �لرقمي/�ملدمج(.
• من 2يناير �إلى 22 فرب�ير 2020م - تنفيذ �لبح�ث �لعلمية يف جمال �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية من قبل �ملتدربني 
باإ�ضر�ف م�ضرف �أكادميي من �جلامعة �ل�ضالمية �لعاملية ماليزيا )�إ�ضر�ف  �أكادميي عرب �لغرف  و�لت���ضل 

�لإلكرتوين بني �ملتدرب و�مل�ضرف �لأكادميي(.
• 27 فرب�ير 2020م - حفل �لتخرج يف مقر �ملعهد �لعربي للتخطيط بدولة �لك�يت.

3500
دوالر
أمريكي

2500
دوالر
أمريكي

رسـوم البرنــامــج التدريبـــي:-
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لغـــة البرنــامـــج:
�للغة �لعربية

01

02

03

04

شروط 
االلتحــاق 

بــالبـــرنــامــج 
التـدريبــي

�أن يك�ن �ملتقدم حامال لل�صهادة 
�جلامعية .

يقـــدم �ل�صيـــرة �لذ�تيـــة.

يق�م بتعبئة ��صتمارة �لتقدم 
�لإلكتــرونيـــة.

�آخر م�عد للت�صجيل يف �لربنامج بتاريخ  
20 ن�فمرب 2019م، كما تقبل طلبات 

�لتاأ�صري�ت حتى تاريخ 5 ن�فمرب 2019م.
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شركاء التنفيذ واإلشراف على البرنامج التدريبي: 

3- �ل�صبكة �لإقليمية للم�ص�ؤولية �لجتماعية
م�ؤ�ض�ضة مهنية دولية لها فروع ومكاتب متثيلية يف عدد من �لدول �لعربية ويف خارجها، ومت �طالقها وتاأ�ضي�ضها يف 
عام 2007م، حيث تعمل على تعزيز ممار�ضات �مل�ض�ؤولية �ملجتمعية عرب بر�مج تدريبية وبح�ث علمية وخدمات 

��ضت�ضارية وفعاليات متخ�ض�ضة.

2- �ملعهد �لعربي للتخطيط
و�أن�ضاأته �حلك�مات �لعربية مب�جب �تفاقية خا�ضة بينها. و�ملعهد  �ملعهد �لعربي للتخطيط مقره دولة �لك�يت، 
م�ؤ�ض�ضة تنم�ية عربية ذ�ت �ضخ�ضية م�ضتقلة، تهدف �إلى دعم جه�د و�إد�ر�ت �لتنمية �لقت�ضادية و�لجتماعية يف 
�لدول �لعربية، من خالل �أن�ضطته ومهامه �لتي ت�ضمل بناء وتط�ير �لقدر�ت �ل�طنية �لب�ضرية، وتقدمي �خلدمات 
�ل�ضت�ضارية و�لدعم �مل�ؤ�ض�ضي، و�إعد�د �لبح�ث و�لدر��ضات �لعامة و�ملتخ�ض�ضة، و�لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت و�لأن�ضطة 

�لثقافية و�لت�عية �لتنم�ية، و�إ�ضد�ر �لتقارير �ملتخ�ض�ضة و�لن�ضر�ت و�لكتب �ملتخ�ض�ضة يف ق�ضايا �لتنمية .

1-  �جلامعة �لإ�صالمية �لعاملية ماليزيا
معتمدة من وز�رة �لتعليم �لعايل �ملاليزية. وتاأ�ض�ضت �جلامعة بتاريخ 10 ماي� 1983م، بدعم من عدد من حك�مات 

�لدول �لإ�ضالمية، وتتبناها منظمة �لتعاون �لإ�ضالمي.



الشركاء والوكالء المعتمدين التمام إجراءات التسجيل لبرنامج 
الزمالة البحثية والمهنية في مجال المسؤولية المجتمعية

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

معهد اإلنجاز المتفوق للتدريب واالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية والمالية 

دولة الكويت
+965 99082686

رباط للمبادرات والمسؤولية المجتمعية
سلطنة عمان

+968 99799730

مركز السالم لالبتكار االجتماعي
المملكة األردنية الهاشمية

+962 782121892  

مركز حرف
المملكة المغربية

+212 661791639

مركز ماكسيمايز للتدريب
دولة قطر

+974 30557774

معهد الشبكة اإلقليمية للتدريب
المملكة العربية السعودية

+966 552939009

المركز العالمي للتنمية المستدامة
مملكة البحرين

+973 38887662

مؤسسة مخزومي
جمهورية لبنان

+961 3700167

برنامج السودان للمسؤولية المجتمعية
جمهورية السودان
+249 900900080

أمانة سر برنامج الزمالة البحثية المهنية 
في مجال المسؤولية المجتمعية

مملكة  ماليزيا
+601 89886628

i n f o @ r e g i o n a l c s r . c o m


