تابعنا

معلومات اإلتصال

نبذة عن جامعة فارديناند بورشيه بفرين نويشتات
جامعة فارديناند بورشيه بفرين نويشتات هي جامعة منساوية رائدة يف مجال التعلم عن
بعد .فهي متخصصة يف التعليم اإلفرتايض وذلك عرب استخدام الوسائل الحديثة مع
املحارضات التعليمية اإللزامية.
جميع الربامج التعليمية والتدريبية يتم تجهيزها حسب احتياجات املهنيني العاملني إن
جامعة فارديناند بورشيه بفرين نويشتات معتمدة من قبل وكالة ضامن الجودة واالعتامد
النمساوية.

"مقدمي الدورات هم متخصصون يف نقل املعرفة
األكادميية التقليدية فضال عن تصميم دراسة
تكاملية وتجارب تعليمية"

اكسل جونجويرث
الرئيس التنفيذي لجامعة فارديناند بورشيه
بفرين نويشتات
جامعة التعليم اإلفرتايض يف العلوم التطبيقية

مدخل إىل املسئولية
املجتمعيةللرشكات

مدخل إىل املسئولية املجتمعية للرشكات
فهم املسئولية املجتمعية
نظرية املساهمني واملامرسة
القيادة األ ال ية

القيادة

املنهج اإلداري للمسئولية املجتمعية للرشكة -أيزو 2600
اإلدارة االسرتاتيجية ،دار ة جة للمسئولية املجتمعية للرشكة
مسئوليات الرشكات
تطور القيادة
تغيري القيم
ريادة األعامل املستدامة بني النظرية والتطبيق – دراسات حالة

املواد الرئيسية للمسئولية
املجتمعية

حوكمة الرشكات
حقوق نسان
سائ عاملة
بيئة
امرسات تشغي عادلة
ضايا املستهلك
رشاكة وتطوير املجتمع

إطار عمل للمسئولية
املجتمعيةللرشكة

إطار عمل للمسئولية املجتمعية للرشكات
املادية والنسبية
النسبية واألهمية
املسئولية املجتمعيةللرشكات /أ فض املامراسات ال ولية
تكا املسئولية املجتمعية املشرتكة

االتصاالت الخاصة باملسئولية
املجتمعيةللرشكات

القيادة عرب اتصاالت القيادة العليا واملساهمني
االتصاالت الداخلية والخارجية
تقرير عميل للمسئولية املجتمعية للرشكة
تقرير املسئولية املجتمعية للرشكات حسب مبادرة التقرير العاملي

املسئولية االجتامعية
للرشكات يف املؤسسات
الصغرية ومتوسطة الحجم

االستثامرات املسؤولة
املسئولية املجتمعية للرشكات يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة الحجم
اإلدارة االبتكارية عرب املسئولية املجتمعية للرشكات
النواحي القانونية للمسئولية املجتمعية للرشكة

إدارة سلسلة التوريد

دارة سلسلة التوري
املسئولية املجتمعية للرشكات وإدارة املخاطر

البحث العلمي

البحث العلمي
ندوة يف موضوع رسالة ماجستري
موضوع رسالة املاجستري

املجموع

* تخضع ملوافقة املجلس األكادميي

املنهج

التعلم عن بعد
محارضات عبد اإلنرتنت
يرشف عليها مجموعة من املعلمني
اختبارات عرب اإلنرتنت

التعلم عن بعد
محارضات عبد اإلنرتنت
يرشف عليها مجموعة من املعلمني
اختبارات عرب اإلنرتنت

أوالً:
محارضات تعليمية
 ٥أيام ،النمسا
محاظرات
ورض عمل
بناء فريق

ثانياً:
محارضات تعليمية
 ٥أيام  ،دولية
اختبارات
محارضات
ورش عمل

ثالثاً:
محارضات تعليمية
 ٥ - ٣أيام  ،النمسا
اختبارات
ورش عمل

املحارضات عرب اإلنرتنت الفريدة من نوعها:

من خالل طرق تعليم وتدريس ابتكارية يف مجال التعلم عن بعد ،أخذت جامعة
فارديناند بورشيه بفرين نويشتات دو ًرا رياديًا يف التعلم عن بعد .ويف قلب النموذج
يوجد املحارضات عرب اإلنرتنت ،وهي منصة مركزية للتعليم والتعلم.

املرونة يف املحارضات عرب اإلنرتنت:
تتوفر دامئًا املحارضات عرب اإلنرتنت وميكن للطالب استخدامها للوصول لدورات عرب
الهاتف املحمول )أو الحاسوب املحمول ،أو الجهاز اللوحي ،أو الهواتف الذكية( فضال
عن املحارضات والوثائق يف أي وقت من الليل والنهار .وهذا يوفر مستوى من املرونة
فريد من نوعه أثناء دراستك.

املحتويات
صممت محتويات هذا الربنامج بالتطابق مع مبادئ األيزو  26000بشكل يغطي أساسيات املسئولية املجتمعية
للمؤسسات وهي :املسئوليات ,الشفافية ,السلوك األخالقي ,البناء الشبيك واالتصاالت بني حملة األسهم من
املشاركني.
يف أحدث املناهج الدراسية يتعلم املشاركون كيف ميكن تنفيذ االتجاه املستقبيل للحياة اإلقتصادية فيام يتعلق
باملسئولية املجتمعية للمؤسسات وعوامل اإلستدامة.

للمزيمممت:ولعملامن°
هاتف:م+800-32600-800
اصتنا :الربيمماإللكرتوين:م csr-mba@fernfh.ac.at
للمزيمممنماملعلوماتممممبزيارةممومعمالربنامجم
www.fernfh.ac.at/en/csr-mba

ملف الرشكة
وتستكمل الكفاءات األساسية للمسؤولية املجتمعيةللرشكات
بتواجد املهارات يف مجاالت القيادة والعمل العلمي.

تبنى املجاالت األساسية
للدراسة عىل السبعة محاور
األساسية لأليزو .26000

النهج الشامل

املشاركة والتنمية املجتمعية

قضايا املستهلك

حقوق اإلنسان

املنظمة

الحوكمة التنظيمية
)ادارة املنظمة(

مامرسات التشغيل الحرة /
العادلة

مامرسات العمل

البيئة

الرتابط

الربنامج
يضفي برنامج ماجستري إدارة األعامل "ادارة املسئولية املجتمعية للمؤسسات الدولية"
األساسيات الرضورية إلدارة املسئولية املجتمعية للمؤسسات مبا يف ذلك املواصفات يف
املجموعات املحددة.
يقوم برنامج ادارة األعامل املعرتف به دولياً بتعليم أحدث األدوات الالزمة إلدارة
املسئولية املجتمعية وميكن الخريجني من اجراء تقييم نقدي للقضايا املتعلقة
باملشاريع التجارية من خالل ادارة األعامل اإلسترياتيجية املستدامة ,يستطيع خريجو
الربنامج وضع إجراءات وحلول مناسبة وتنفيذها يف سياق الرشكات وتويل تنفيذ
اسرتاتيجيات األعامل الخاصة برشكاتهم أو مؤسساتهم عىل املستوى الدويل ملعايري
االستدامة "أيزو  ,"26000باإلضافة إىل ذلك يتم تحليل الحاالت الدراسية الخاصة
باملسئولية املجتمعية للمؤسسات حيث تعد كأمثلة عىل أفضل املامرسات.

يهدف الربنامج إىل تقديم األدوات واملبادئ التوجيهية لالسرتاتيجيات واالتجاهات
خصيصا لالحتياجات العاملية.
الناجحة املصممة
ً
إن الرؤية الشاملة " 360درجة" هي رضورة إلزامية للتنمية العضوية واملستدامة والتي
سوف تساعد يف الوقت املناسب تجنب األزمات مهام كانت طبيعتها.
تقع اثنتان من الثالثة جلسات عرب الحرم الجامعي اإللزامية يف النمسا )فيينا ,فرين
نويشتات(.

مهامنا
مهارات جديدة يف
ادارة األعامل عىل أعىل
املستويات

اعتبارك  /تأثريك

نجاحك

خمسة أسباب تدعوك الختيار مثل هذا الربنامج
فريق تطوير املناهج الدولية :تم تطوير برنامج ماجستري إدارة األعامل املعرتف به
عاملياً من قبل فريق خرباء املسؤولية املجتمعيةللرشكات الدولية برئاسة مارتن نيورتر.
يرأس الخبري املتجدد الرشكة النشطة دولياً "رشكة املسئولية املجتمعية للمؤسسات"
ومعهد املسئولية املجتمعية للمؤسسات يف معهد سانت جالني اإلداري يف جامعة
سانت جالن .وترسد مسئولياته كمدير يف تنفيذ "األيزو  "26000وقام بنرش أعامل
أكادميية رئيسية بخصوص موضوعات تتعلق باملسئولية املجتمعية للرشكات.
محتوى الربنامج بالتطابق مع األيزو  :26000تم صياغة برنامج املسئولية املجتمعية
للمؤسسات عىل أساس أعىل معايري دولية للجودة املطروحة بواسطة "جمعيات
ماجستري ادارة األعامل" ).(www.mbaworld.com
يبنى محتوى الربنامج عىل املعايري الدولية لأليزو  ,26000تباعاً فإن خريجي الربنامج
ميكنهم استخدام خرباتهم املتعلقة باملسئولية املجتمعية للمؤسسات دولياً ووفقاً
ملعايري املسئولية املجتمعية.

ادارة العملية بامتياز :فقط خرباء املسئولية املجتمعية الدولية املعتمدين والقادمني
مبارشة من مجال العمل ميكنهم املشاركة يف الربنامج كمحارضين ,فهم يقومون بتوفري
املعرفة السليمة املقرتنة بأحدث األدوات.
الشبكة الدولية الخاصة باملسئولية املجتمعية للمؤسسات :ميكن لهؤالء املتحدثني
الدوليني ذوي الخربة أن يقوموا بجلب النجاح بداية من املشاركني يف الربنامج وحتى
الرشكات واملعاهد يف كافة أنحاء العامل.
الصيغة املرنة للدراسة :تم توجيه التصميم املرن واملستقل للربنامج لالحتياجات املهنية
فيام يتعلق باملسئولية املجتمعية للرشكات كام يسمح الرتكيب املعياري املرن
للمحتوى بالتزامن مع مراحل الحضور اإللزامية الثالثة باستكامل تعليم أكادميي
مستمر ملئ بالتحديات باإلضافة إىل الحياة املهنية.

التخرج
بعد النجاح بإجتياز االمتحانات الجزئية ,وبعد املشاركة يف حضور الثالث جلسات
اإللزامية ,وبعد الحصول عىل تقييم

اإليجايب لرسالة املاجستري يقوم الخريجون باستالم الدرجة املتعارف عليها دولياً باسم
"ماجستري ادارة األعامل".

إدارة املسئولية املجتمعية للمؤسسات الدولية  /ماجستري إدارة األعامل:
املسئولية املجتمعية للمؤسسات – تعترب املسئولية املجتمعية للمؤسسات أداة

وتقدم ادارة املسئولية املجتمعية للمؤسسات النهج الصحيح األمثل ,بصفتي مدير

إدارة إسرتاتيجية أصبحت ال غنى عنها يف العديد من الرشكات واملؤسسات ,تتناول

الربنامج أرى مسؤوليتي تكمن يف تزويد املشاركني باملهارات الالزمة للحفاظ عىل

املسئولية املجتمعية للمؤسسات األثر الذي ترتكه املؤسسات عىل البيئة ,املجتمع

مستقبل عامل األعامل لدينا :لذلك نقوم بتدريب القادة عىل املستوى األكادميي حتى

واإلقتصاد ,وكل هذا ميكن ادارته بطريقة مستهدفة.

يتمكنوا من الترصف عىل مستوى املشاريع واالستدامة وعىل أساس معيار املسئولية
املجتمعيةالدولية )أيزو .(26000

لقد خلق النمو االقتصادي الرسيع يف العقود األخرية قدرا كبريا من الفرص لكثري من
الناس يف جميع أنحاء العامل  -كام أثر سلبيًا عىل نظامنا البيئي  ،ولهذا السبب نحتاج إىل
قادة قادرين عىل اإلدارة اإلحرتافية الحتياجات الناس واالقتصاد يف حني يتم التوفيق
بينهم يف األجيال املستقبلية.
إن بناء عمل وشخصية مهنية قوية ينطوى عىل التزام عايل وخربة وافرة يف مجال
املسئولية املجتمعية ,فإذا كنت تريد التعجيل ببدء حياتك املهنية فإن تعلم العلوم
التطبيقية عن بعد من خالل جامعة فارديناند بورشيه فرين نويشتات يعد هو االختيار
األمثل.
مدير الربنامج – مارتن نيورتر
الرئيس واملدير التنفيذي
الرشكة الدولية إلدارة املسئولية
املجتمعية للمؤسسات

الدرجة :ماجستري يف إدارة األعامل.
نظام "تحويل الرصيد األورويب".90:

نوعية الدراسة :التعلم من خالل الحرم الجامعي عرب االنرتنت باإلضافة إىل ثالث جلسات إلزامية يف

املدة :ثالثة فصول دراسية  /عام ونصف العام.

الحرم الجامعي )اثنان يف النمسا و واحدة دولياً(.

تاريخ بدء الربنامج :الفصل الدرايس الخريفي.

املجموعات املستهدفة :املديرين ,املديرين املستقبليني إلدارة املسئوليات املجتمعية ,مديري

لغة التدريس :اإلنجليزية.

االتصاالت واستشاريني األعامل ومديري املشاريع.

الرسوم الدراسية 16,800 :يورو )ال يشمل
تكاليف السفر أو النفقات املعيشية(.

ملزيد من املعلوماتwww.fernfh.ac.at/en/csr-mba :

اإلبداع

التنمية
استدامة
األعامل

البيئة
علم البيئة

اإلدارة

دراسة ميرسة

MBA
إدارة املسئولية املجتمعية للمؤسسات الدولية

