
إدارة المنح المالية وفقاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية

البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة  16

مدة 

البرنامج                    

إعداد كوادر متخصصة في مجال إعداد  ملف تسويق المشروعات التنموية

ولية والمبادرات المجتمعية  لتقديمه للمانحين والداعمين وفق مبادئ المسؤ

.  المجتمعية والمعايير العالمية

اهداف 

البرنامج          

.مدخل عام الى مفاهيم المسؤولية المجتميعة وعالقتها بمجال إدارة المنح-

ا ، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة طرق2600المواصفة العالمية أيزو -

.إلعداد مبادرات للحصول على منح مالية

لتمويل التعريف بالمرحلة التمهيدية لدراسة قدرات المنظمة ووضع أولويات ا-

.و المنح للمبادرات والمشروعات

.كالتعريف بمصادر تمويل المنح و اإلجتماعات المبدئية في سبيل ذل-

التعريف بمراحل وضع خطة الحصول على منحة مالية من جهات مانحة -

.دولياً و عناصر الخطة/محليا  

التعريف بمراحل و عناصر و كيفية كتابة طلب الحصول على منحة-

PROPOSALو إتقان مهارات الطلب الجيد، و تجنب األخطاء الشائعة، و ،

.نموذج للخطاب المرفق

مويلها و المبادرة  المطلوب ت/المشروع/التعريف بأسس وضع ميزانية النشاط -

يم بنود مكوناتها حتى تدخل في مقترح طلب الحصول على منحة وكيفية تقس

.المصروفات و أسس تقدير التكلفة المتوقعة

ول لتعريف بمهارات عرض المشروع و المتابعة و التفاوض حتى الحص-

ة التعريف بمكونات و كيفي.على المنحة و كيفية التصرف في حالة الرفض

ع نظام بناء القدرة المؤسسية بعناصرها الموضحة في الغرض العام، ووض

.إدارة المنحة بعد الموافقةحتى إنتهاء نطاقها الزمني

لمناسبة مراجعة الجهود والوثائق السابقة و تطويرها طبقاً لمعايير الجودة ا-

.لنشاط الجهه المتقدمة للحصول على منحة مالية

محتويات 

البرنامج      
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: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

تأهيل كوادر قادرة على إعداد مقترح لتسويق مشروعات ومبادرات للمانحين 

.باحترافية عالية

.توعية الكوادر بأدوات بناء القدرات المؤسسية إلدارة فاعلة للمنحة

مخرجات التعلم 

سات البرنامج متاح للعاملين من القيادات الوسطى والعليا في الشركات والمؤس

التجارية والجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية من الممارسين في مجاالت 

.المسؤولية المجتمعية وتصميم وإدارة المشاريع والمبادرات

وممارسات األكاديميون والباحثون وطلبة الدراسات العليا من المهتمين بتطبيقات-

..المسؤولية المجتمعية وفق المعايير األممية

دعم الباحثون عن فرص للحصول على منح من الجهات المانحة محليا أو دوليا ل-

.مشروعاتهم ومبادراتهم

الفئة المستهدفة 

األستاذ الدكتور علي عبدهللا آل إبراهيم

خبير في مجاالت المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير 2000

للتسجيل والدفع االلكتروني% 15خصم  رسوم البرنامج 
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