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العضوية بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتامعية
املمثل الحرصي للشبكة – جامعة عاّمن العربية

الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتامعية مؤسسة مهنية غري هادفة للربح، تم تأسيسها 
عام 2007م، مقرها يف مملكة البحرين ولها فروع ومكاتب واتفاقيات متثيلية يف (دولة 
الجمهورية  العربية،  مرص  جمهورية  السعودية،  العربية  اململكة  الكويت،  دولة  قطر، 
هولندا،  مملكة  الرتكية،  الجمهورية  السودان،  جمهورية  اليمنية،  الجمهورية  التونسية، 
الجزائرية  الجمهورية  عامن،  سلطنة  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة  بريطانيا،  مملكة 
الدميقراطية الشعبية، اململكة املغربية، جمهورية الصومال، الواليات املتحدة االمريكية 
، وجامعة عاّمن العربية هي املمثل الحرصي للشبكة اإلقليمية  والجمهورية الفرنسية) 

للمسؤولية اإلجتامعية يف األردن.
حول  الوعي  مستوى  رفع  اىل  اإلجتامعية  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تهدف 

املسؤولية اإلجتامعية للرشكات واملؤسسات، والعمل عىل تعزيزها.
تتيح الشبكة االلتحاق بها من خالل اشرتاك العضويات (األفراد، املؤسسات، الرشكات)، حيث 
تعد عضوية الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتامعية إحدى العضويات املهنية املتميزة 
التي ميكن للخرباء واملستشارين واإلقتصاديني واإلداريني واملهنيني املهتمني باملجاالت 
اإلقتصادية واإلدارية واإلجتامعية والبيئية، وكذلك املتخصصني يف علوم الطاقة، والخرباء 
او املتخصصني يف مجاالت اإلعاقة واأليتام وكبار السن واملتقاعدين ومنظامت املجتمع 

املدين واملعنني بقضايا االستدامة واملامرسات او الحلول للصديقة للبيئة.

ويرسنا يف جامعة عاّمن العربية وبالتنسيق مع الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتامعية 
ان نعلن عن فتح باب اإلشرتاك يف عضوية الشبكة ملؤسسات املجتمع املدين، الجمعيات 

الخريية، الرشكات والشخصيات يف اململكة األردنية الهاشمية. 

 فئات
العضوية

عضوية الرشكاتعضوية املؤسساتعضو عامل (أفراد)



أنواع العضويات

عضو عامل (أفراد) 

يحق لكل متخصص ىف املجال االقتصادي، أو اإلداري، أو التجاري، أو املجتمعي أو الثقايف، أو اإلجتامعي، 

أو البيئي الحصول عىل العضوية طبقاً للرشوط التى يجب أن يتمتع بها، وبعد الحصول عىل موافقة لجنة 

العضوية للشبكة، عىل أن يتم إنتسابه لعضوية إحدى املراكز أو الوحدات اإلدارية التابعة للشبكة يف دول 

القارة  يف  العربية  الدول  وكذلك  العريب،  املغرب  ودول  االوسط،  الرشق  أو  الخليجي  التعاون  مجلس 

الوحدة  أو  املركز  رئيس  ومصادقة  ترصيح  بعد  ذلك  ويتم  األم،  للشبكة  مبارشة  اإلنتساب  أو  األفريقية، 

اإلدارية، أو مدير عام مركز العضويات املهنية، أو من ينوب عنه عىل طلب الحصول عىل العضوية.

عضوية املؤسسات

يحق لكل مؤسسة حكومية، أو خاصة، أو أهلية أن تحصل عىل العضوية املؤسسية للشبكة طبقا للرشوط 

التى يجب أن تتمتع بها، وبعد إعتامد لجنة العضوية بكل مركز مهني أو وحدة إدارية، عىل أن يكون انتساب 

املؤسسة الراغبة يف العضوية من خالل إنتسابها إلحدى ااملراكز أو الوحدات اإلدارية التابعة للشبكة، أو 

اإلنتساب مبارشة للشبكة األم.

عضوية الرشكات

يحق لكل رشكة ان تحصل عىل العضوية طبقاً للرشوط التي يجب ان تتمتع بها، وبعد إعتامد لجنة العضوية 

انتسابها  الراغبة يف العضوية من خالل  إنتساب الرشكة  ادارية، عىل ان يكون  بكل مركز مهني او وحدة 

إلحدى املراكز او اوحدات اإلدارية التابعة للشبكة، أو اإلنتساب مبارشة للشبكة األم.



رشوط العضوية

مزايا عضوية الشبكة واملراكز والوحدات اإلدارية 
التابعه لها

مينح العضو بطاقة عضوية دولية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتامعية
ينمح العضو حق املشاركة يف كافة أنشطة الشبكة من ً دورات، برامج تدريبية، ندوات 

ومؤمترات، مجانا أو برسوم رمزية
يحصل العضو عىل كافة النرشات املطبوعة وااللكرتونية والدورات التي تصدرها الشبكة.
تساعد الشبكة االعضاء يف الحصول عىل بيانات االتصال بالخرباء واملستشارين واصحاب 
املغرب  ودول  االوسط  والرشق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مستو  عىل  االختصاص 
العريب وكذلك الدول العربية يف القارة االفريقية يف مجاالت املسؤولية اإلجتامعية 

والتنمية املستدامة واالقتصاد االخرض.
مينح العضو حق االطالع عىل نتائج الدراسات والبحوث واالحصائيات العلمية التي تصدرها 

الشبكة بشكل دوري والتي ال تكون متاحة لغري االعضاء.
تكون  فيها  املشاركة  وأسبقية  وانشطتها  الشبكة  وفعاليات  بربامج  العضو  تزويد 

لالعضاء اوال.
ذات  املهنية  اهتامماته  مبجاالت  املتعلقة  والتطورات  املعلومات  بآخر  العضو  تزويد 

الصلة من خالل انتسابه الحد مراكز والوحدات االدراية املتخصصة والتابعة للشبكة.
يحصل العضو عىل تخفيضات من العديد من املؤسسات االكادميية والتدريبية والبحثية 

واالقتصادية والتجارية املتحالفة مع الشبكة.
التأهيل  التدربيبة وبرامج  الدورات  30% عىل  العامل عىل خصم يصل اىل  العضو  يحص 

التي تقدمها الشبكة.

أن يكون حاصل عىل شهادة جامعية أو ما يعادلها، وحسن السرية والسلوك. 
اإلدارية  والوحدات  املراكز  أو  الشبكة  عمل  مجاالت  يف  مهنية  خربة  لديه  تكون  أو 

التابعة للشبكة ال تقل عن سنتني.
املوافقة عىل ميثاق وأهداف الشبكة واإللتزام بها.

التوقيع واملوافقة عىل اإلمتثال لرشوط وإتفاقية العضوية.
يجب عىل األعضاء املوافقة عىل اإللتزام بأي لوائح تصدرها الشبكة.

رشوط العضو العامل

عضو عامل
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-
-

-

-

-

-

-



رسوم العضويات

مزايا عضوية الشبكة واملراكز والوحدات اإلدارية 
التابعه لها

املحيل  املستوى  عىل  تقيمها  التي  الشبكة  فعاليات  يف  املؤسسة  تشارك 
واالقليمي والدويل.

املوقع  يف  االعضاء  قامئة  اىل  االلكرتوين  موقعها  ورابط  املؤسسة  اسم  اضافة 
الرسمي للشبكة.

واملعارض  الفعاليات  يف  للمشاركة  االمتيازات  العروض  افضل  عىل  املؤسسة  حصول 
واملهرجانات واملؤمترات التي تنظمها الشبكة سواء يف دول مجلس التعاون الخليجي 
ووحداتها  مراكزها  خالل  من  للشبكة  متثيل  فيها  يتواجد  التي  العربية  الدول  باقي  او 

االدارية.
والتمتع  الشبكة  لعضوية  موظفيها  من  اعضاء  خمسة  ترشيح  حق  املؤسسة  متنح 

مبميزات عضوية االفراد.
دعم املؤسسة يف الرتويج والتسويق لحمالتها وبرامجها املجتمعية ورعايتها اعالميا 

برسوم رمزية.
خصم يصل اىل 30% عىل الدورات التدريبية وبرامج التأهيل التي تنظمها الشبكة ل 15 

فردا من موظفي املؤسسة كل عام.

عضوية املؤسسات والرشكات

-
-

-

-

-

-

العضو العامل 
(األفراد) / 300 $ 

سنوياً

عضو املؤسسات 
/ 1000 $ سنوياً

عضو الرشكات
/ 3000 $ سنوياً



طرق الحصول عىل العضوية:
عىل الراغبني يف الحصول عىل عضوية الشبكة اإلقليمية او املراكز او الوحدات 

التابعة لها، التقدم عىل تعبئة النموذج املخصص املوجود عىل الرابط أسفل 

الصفحة:

0102

0406 05

03

يتم تعبئة النموذج 
املخصص لذلك 

واملوجود عىل الرابط 
االلكرتوين    

يف اول كل شهر ميالدي 
يتم عقد اجتامع لجنة 

العضوية يف الشبكة يف 
مقره الرئييس وتقوم 

لجنة العضوية ببحث الطلب 
والرد عىل املتقدم 
باملوافقة او الرفض.

من حق اللجنة عدم منح 
العضوية ألي فرد دون 
الرجوع اىل اي جهة او 

االعرتاض عليه.

ال تصبح العضوية سارية 
اال بعد اعتامدها من 
مجلس االداره.      

يف حال التاخر بالرد يرسل 
خطاب ملدير مركز 

العضويات املهنية.

يعترب الطلب الغيا يف حال 
عدم دفع الرسوم خالل 
اسبوعني من تاريخ الرد 
باملوافقة عىل الطلب.

الربيد االلكرتوين:
 s.r.development@aau.edu.jo

رابط تقديم الطلبات لألفراد
https://forms.gle/i1G8cQVunWPWws4t8

رابط تقديم الطلبات للمؤسسات والرشكات
  https://forms.gle/hbpvyLuWFykYzWUy5

فرعي األريض (264)


