تدريب عن بعد عبر القاعة اإللكترونية

اطالق المبادرات
المجتمعية وإدارتها

تدريب عن بعد
 4أيام تدريبية
 12ساعة تدريبية

البرنامج األمثل لتصميم وصناعة المبادرات النوعية في برامج المسؤولية المجتمعية

وسنتعلم خالل البرنامج  10مفاهيم للمسؤولية المجتمعية
وسنطبق  10معايير لتصميم مبادرة نوعية ناجحة

“

الخبير والمدرب في
برامج المسؤولية المجتمعية

تبدأ
الدورة في
25/09/2016

مدير مبادرة ريالي

“

الدكتور /كمال شعبان عبد ا لعال

استثمر في نفسك 300 $ :دوالر أمريكي  /تعادل  1125ريال سعودي فقط
تشمل حضور البرنامج  + Liveالشهادات الدولية
لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا

تركيا0090 50 70 70 4155 :
السعودية05 37 07 8019 :

+902 12 809 06 55
ivorytraining.com
Ivorytraining

الفئة الم ستهدفة


أخصائي المسئولية المجتمعية



القائمين على المبادرات المجتمعية وبرامج خدمة المجتمع



المهتمين والراغبين في تطوير مهاراتم في صناعة المبادرات .

أهداف للدورة
سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادرا على:
 .1إدراك الفروق بين العمل الخيري والتطوع والمسئولية المجتمعية

 .2معرفة مفاهيم وأركان وخصائص المسئولية المجتمعية
 .3تصميم مبادرة مجتمعية بمعايير واضحة
 .4معرفة طرق ومعايير التحول الى مؤسسات مسئولة مجتمعيا
 .5المقارنة بالمتميز وتقييم المبادرات المجتمعية .

المحاور األ سا سية للدورة
مفهوم المسئولية المجتمعية
الفرق بين المسئولية المجتمعية والعمل الخيري والتطوع

تاريخ اللقاء  :األحد 2016 / 9 / 25م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساءا بتوقيت الرياض

على ماذا تعتمد الشركات في نجاح أعمالها ؟
خصائص المسئولية المجتمعية
أركان وأبعاد المسئولية المجتمعية:

تاريخ اللقاء  :اإلثنين 2016 / 9 /26م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساءا بتوقيت الرياض

دراسات وأرقام واحصاءات
الميزة التنافسية competitive advantage
التحول إلى مؤسسات مسئولة مجتمعيا

تاريخ اللقاء  :الثالثاء 2016 /9 /27م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساءا بتوقيت الرياض

تجارب ومبادرات منوعة ورائدة
تصميم وصناعة المبادرات  /ورشة العمل الرئيسية
المعايير العشر للمبادرات المجتمعية الرائدة

تاريخ اللقاء  :األربعاء 2016 / 9 /28م
زمن اللقاء  11 – 8 :مساءا بتوقيت الرياض

منهجية الدبلوم
مدة الدبلوم 4 :أيام تدريبية  12 /ساعة تدريبية  4 +ساعات تطبيقية (المجموع  16ساعة تدريبية)

التدريب العملي :حضور اللقاءات االلكترونية لجميع األيام التدريبية مباشرة مع المدرب
(تعادل  12ساعة تدريبية عملية)

التطبيق العملي :تنفيذ مشروع عملي ومراسلة المدرب للتوجيه الشخصي.
(تعادل  23ساعة تدريبية تطبيقية)

مكان انعقاد الدورة :قاعة آيفوري االلكترونية (بإمكانك الحضور من مكتبك أو منزلك)
في حال غيابك عن أي لقاء يتم إرساله لك مسجال بالفيديو والصوت لحضوره في أي وقت.
الشهادات :يحصل كل مشارك بعد حضور كامل ساعات البرنامج وتسليم المشروع
على شهادة "اطالق المبادرات المجتمعية وإدارته"
الصادرة من أكاديمية ماستري للتدريب والتطوير  -بريطانيا ،وشهادة حضور من شركة آيفوري  -تركيا.

الو سائل التدريبية

شرح المنهجية والنماذج
التطبيق العملي لألفراد والمجموعات
الحاالت العملية والمناقشة التحليلية
ورش العمل وجلسات التخطيط
المهام التطبيقية من واقع مؤسسة المشارك
إختبارات القدرات والمهارات
PowerPoint & Flip Chart

السيرة العلمية
دكتوراه في إدارة الموارد البشرية والتدريب
عنوان الرسالة ( تدريب المديرين في إدارة األعمال واالنطالق نحو التميز ).
ماجستير إدارة األعمال ( إدارة الموارد البشرية والتدريب )
عنوان الرسالة ( أثر سياسات التدريب على األداء التسويقي ).
بكالوريوس إدارة األعمال.
شهادة جامعية من كلية االتصاالت بجدة

السيرة العملية :
مدير مركز التطوير والتقنية ووحدة التخطيط والتطوير بالندوة العالمية بالطائف سابقا .
عضو مجلس إدارة مؤسسة المشروع الجديد لالستشارات اإلدارية والتدريب.
ليه سابقا.
مدير عام الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بوادي ّ
رئيس قسم التنمية االجتماعية والتأهيل بشركة سدكو القابضة بجدة .
مدير المسئولية االجتماعية بشركة سدكو القابضة حاليا
ومدير برنامج ريالي للوعي المالي .

العضويات :
عضو الجمعية السعودية لإلدارة ،
عضو األكاديمية العالمية للتدريب واالستشارات في بريطانيا.
عضو الجمعية العربية للموارد البشرية .
عضو االكاديمية العربية الدولية بالواليات المتحدة االمريكية

التدريب :
الدكتور /كمال شعبان عبد ا لعال
((المدرب والخبير في التنمية البشرية والتطوير اإلداري )).
مدرب دولي معتمد من األكاديمية العالمية للتدريب واالستشارات ببريطانيا
مدرب بمركز التطوير والتقنية  .مستشار تطوير وتدريب في كثير من الجمعيات
مدرب متعاون مع مجموعة من المراكز التدريبية .
مدرب معتمد من األكاديمية األوربية .
مدرب معتمد في تحليل االحتياجات التدريبية
مدرب معتمد من األكاديمية العربية الدولية بأمريكا .
مدرب في المهارات اإلدارية والعالقات اإلنسانية وتطوير الذات
محلل معتمد في االحتياجات التدريبية
ألقى الكثير من الدورات في القطاعات الحكومية واألهلية
والجمعيات الخيرية واألنشطة الطالبية
في الجامعات والكليات والمدارس والمراكز التدريبية .

