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مركز اإجالل »خلدمة كبار ال�شن واملتقاعدين« وهو اأحد املراكز التابع  لل�شبكة 
االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية.

ى َربَُّك اأَالاَّ َتْعُبُدوا اإِالاَّ  فالعناية بكبار ال�شن هي ت�شريع رباين  لقوله تعاىل »َوَق�شَ
ْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما  ���ا َيْبُلَغناَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَ اأََحُدُهَما اأَ ���اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َشاًنا اإِماَّ اإِياَّ
ْحَمِة  لِّ ِمَن الراَّ اأُفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَم���ا َوُقْل َلُهَما َقْواًل َكِرمًيا »23« َواْخِف�ْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
ِغرًيا»24«« �ش���ورة اال�شراء، ونهج حممدي َلقوله  َيايِن �شَ َوُق���ْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َرباَّ
ْيَبِة امْلُ�ْشِلِم« رواه اأبوداود« : اإِْكَراَم ِذي ال�شاَّ ِ ُ َعَلْيِه َو�َشلاََّم : »اإِناَّ ِمْن اإِْجاَلِل اللاَّ لاَّى اللاَّ �شَ
ف���كل ف���رد وكل موؤ�ش�ش���ة عليهم م�شوؤولي���ة جمتمعي���ة يف تقدمي اأوج���ه العناية 

والرعاية لكبار ال�شن �شواء نف�شيًا اأو اإجتماعيًا اأو اقت�شاديًا اأو دينيًا.
لذا كان البد من تبني فكرة جمع تلك اخلدمات وو�شعها يف مكان واحد ت�شهياًل 
لتل���ك الفئة الغالية علينا اأو من يعوله���م  للح�شول عليها ومعرفتها وكذلك اأخذنا 
عل���ى عاتقنا �شرورة توعي���ة املجتمع بكافة اأطيافه بطرق التعام���ل مع كبار ال�شن 

واملتقاعدين واآلية التكيف معهم للو�شول بهم نحو ال�شيخوخة املريحة.

مــن نـحــن
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الــر�ؤيـــــــة 
التميز والريادة  يف التوعية املجتمعية بحقوق كبار ال�شن واملتقاعدين. 

الـــر�سالـــــــــة 

ي�شعى مرك���ز اإجالل لتقدمي كاف���ة اخلدمات لكبار ال�ش���ن واملتقاعدين ون�شر 
ثقاف���ة وطرق التعامل معهم وفق ال�شريعة الربانية والهدي املحمدي يف العامل 
العرب���ي عن طري���ق امل�شاهمة املتمي���زة يف تاأهيل وتثقيف خمتل���ف الفئات يف 
املجتم���ع وذلك باال�شتعانة ب���ذوي اخلبات والتعاون م���ع املوؤ�ش�شات واجلهات 
احلكومية واالأهلية يف ح�شر تلك اخلدمات وت�شهل احل�شول عليها با�شتخدام 

جميع التقنيات احلديثة.
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الأهـــــداف 
1. ن�ش���ر ثقاف���ة امل�شوؤولية االجتماعية جتاه كبار ال�ش���ن واملتقاعدين يف الدول 

العربية.
2. تدريب وتطوير العاملني  يف دور رعاية كبار ال�شن.

3. تنظي���م الفعاليات واملوؤمت���رات واملعار�ض والندوات اخلا�ش���ة بكبار ال�شن 
والتي ت�شاهم بن�شر ثقافة العناية بهم.

4. اإ�ش���دار جملة دوري���ة متخ�ش�شة تهتم بن�شر البح���وث وكل ما يتعلق بكبار 
ال�شن واملتقاعدين.

5. اإع���داد الدرا�ش���ات والبح���وث املتخ�ش�شة م���ع اال�شتعان���ة باملتميزين من 
املتخ�ش�شني.

6. ترجمة بع�ض املعايري اخلا�شة بتقدمي اخلدمات لكبار ال�شن.
7. حتقيق التعاون والرتابط بني مراكز رعاية كبار ال�شن وجمعيات املتقاعدين 

بع�شهم ببع�ض يف الدول العربية.
8. ت�شميم برامج التدريب والتطوير اخلا�شة برعاية كبار ال�شن واملتقاعدين.
9. التن�شي���ق مع املهتم���ني بجانب كبار ال�ش���ن واملتقاعدين لتب���ادل املعلومات 

واخلبات.
10. اإن�شاء جلنة متخ�ش�شة تهتم بحقوق كبار ال�شن.



دلــــيل عضـــــويات مركز إجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين
التابع للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

7

يق���دم مرك���ز اإجالل خلدمة كبار ال�ش���ن واملتقاعدين برام���ج تدريبية تاأهيلية 
متخ�ش�ش���ة واحرتافية للموؤ�ش�شات واالأفراد عل���ى اأيدي مدربات ومدربني خباء 

يف جمالهم.
اأ�ًل: الدبلومات:

1. دبلوم االإدارة ملوؤ�ش�شات رعاية امل�شنني.
2. الدبلوم التخ�ش�شي للعاملني بدور رعاية امل�شنني.

3. الدبلوم االإ�شرايف للعاملني بدور رعاية امل�شنني.
4. دبلوم تاأهيل مقدمي الرعاية لكبار ال�شن »جل�شاء امل�شنني«.

5. دبلوم فنون ومهارات التعامل مع كبار ال�شن للعاملني بدور رعاية امل�شنني.
ثانيــًا: الــد�ارات �الربامــج »للمهتمــن, اأ�ســر امل�ســنن, العاملــن مــع 

امل�سنن«:
1. فنون ومهارات التعامل مع كبار ال�شن.

2. دورة ف���ن اإع���داد االأن�شطة الرتويحي���ة واالإجتماعية لكبار ال�ش���ن وفق مقيا�ض 
هريمان العاملي.

3. فنون ومهارات يف اإدارة املقابلة مع كبار ال�شن.
4. دورة »نحو حوار هادف« فنون ومهارات التحاور مع كبار ال�شن.

5.  االإبداع يف التعامل مع كبار ال�شن »لفئة ال�شباب«.
6. يف بيتنا كبري »لفئة ال�شغار من 12- 15 �شنة«. 



دلــــيل عضـــــويات مركز إجالل لخدمات كبار السن والمتقاعدين
التابع للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية

8

ثالثًا: د�رات املتقاعدين: 
 1. ا�شتثمر تقاعدك. 

 2. القاعدات الع�شر للو�شول اإىل التقاعد 
االآمن.

ثالثًا: الـد�ارات الإداريـة:
1. دورة تطوي���ر مهارات احل�ض الوظيفي 

للعاملني يف دور رعاية امل�شنني. 
رعاي���ة  دور  يف  املهن����ة  اأخالقي���ات   .2

امل�شنني.
3. »كي���ف نتوا�شل بنجاح مع كبار ال�شن« 

مهارات االت�شال الفّعال.
4. الذكاء الوج���داين ودوره يف التوا�شل 

مع كبار ال�شن..
5. تنمي���ة مه���ارات املديري���ن يف تقيي���م 
االأداء الوظيف���ي يف موؤ�ش�ش���ات رعاية 

امل�شنني.
رابعًا: د�رات اإعداد مدربن:

يف  املح���رتف  امل���درب  اإع���داد  1.  دورة 
برنامج فن���ون ومه���ارات التعامل مع 

كبار ال�شن.
يف  اجتماعي���ة  م�شوؤولي���ة  اأخ�شائ���ي   .2

موؤ�ش�شات رعاية امل�شنني .
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ع�سوية اإجالل
ع�شوي���ة اإجالل تق���دم للقائمني حاليًا ملراكز املتقاعدي���ن وكبار ال�شن وكل 
م���ن يهتم بتلك الفئة ويطمح���ون اىل حتقيق متيز واحرتافية من خالل معرفة 
ثقافي���ة ومهنية ومعايري موح���دة ومقننة ذات جودة عالي���ة للخدمات املقدمة 
لكب���ار ال�شن واملتقاعدي���ن. اإن ع�شوية اإج���الل ع�شوية تخ�ش�شي���ة للقائمني 

واملهتمني بهذه الفئتني الغاليتني وملن تثبت اأهليتهم لذلك.
فئــات الع�سويــات 

يقــدم مركــز اإجــالل م�ساريــن للع�سويــة:
االأول: ع�شوية املراكز و املوؤ�ش�شات ومدتها �شنة.

الثاين: ع�شوية اأفراد ومدتها �شنة.
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ع�سويــــة الـمراكز � املوؤ�س�سات
الر�سوم الـمزايــا الـمتطلبنوع الع�سوية

املوؤ�ش�شات 
اخلريية   

اأن تكون غري ربحية  •
تخ���دم املتقاعدي���ن اأو كبار   •

ال�شن
ال�شرية الذاتية للموؤ�ش�شة.  •

ترخي����ض  ع���ن  �ش���ورة   •
املوؤ�ش�شة.

ال�ش���رية الذاتي���ة ل�شاحبها   •
واح���د  الع���ام  مديره���ا  اأو 
ال�شخ�شية  املوظفني+�شورت���ه 
+ �ش���ورة الهوي���ة +ارفاق بيان 
با�شم���اء املوظف���ني املر�شحني 
وامل�شمى الوظيفي لكل مر�شح.

تعبئة طلب الع�شوية  •
تعبئة ا�شتمارة الع�شوية .  •

دفع الر�شوم املطلوبة.  •

• حت�شل على دورتني جمانية خالل 
العام الثنني من موظفيها.

• يح���ق له���ا امل�شارك���ة يف ملتقي���ات 
ومهرجانات  مركز اإجالل.

اداء  لتح�شني  تنفيذية  • اعداد خطة 
املوظفني بتكلفة ب�شيطة.

اأو ب���ر الك���رتوين ب�شفح���ة   • �شع���ار 
مركز اجالل. 

• احل�ش���ول على ن�شخ الكرتونية من 
تقارير ومطبوعات املركز.

�شه���ادة  عل���ى  املوؤ�ش�ش���ة  • حت�ش���ل 
ملديره���ا  ع�شوي���ة  وبطاق���ة  ع�شوي���ة 

واثنني من موظفيها.
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 املوؤ�ش�شات 
التجارية

• ربحية
املتقاعدي���ن اأو كبار  • تخ���دم 

ال�شن.
للموؤ�ش�شة. الذاتية  • ال�شرية 

ترخي����ض  ع���ن  �ش���ورة   •
املوؤ�ش�شة.

ملديره���ا  الذاتي���ة  • ال�ش���رية 
+ �شورت���ه ال�شخ�ش���ي+ �شورة 
الهوية، + ارف���اق بيان باأ�شماء 
وامل�شمى  املر�شح���ني  املوظفني 

الوظيفي لكل مر�شح .
ال�شخ�شي���ة ل�12  • ال�ش���ورة 

موظف + �شورة الهوية.
الع�شوية طلب  • تعبئة 

الع�شوية . ا�شتمارة  • تعبئة 
املطلوبة. الر�شوم  • دفع 

• حت�ش���ل عل دبل���وم ودورة جمانية 
الثنني من موظفيها خالل العام .

 • احل�شول عل خ�شم 30%على كافة 
االن�شطة وال���دورات واملتم���رات لعدد 

ع�شر موظفني.
• يح���ق له���ا امل�شارك���ة يف ملتقي���ات 

ومهرجانات  مركز اإجالل . 
اداء  لتح�شني  تنفيذية  • اعداد خطة 
املوظف���ني وج���داول متابع���ة واع���داد 

تقرير �شنوي بتكلفة ب�شيطة.
وايقون���ة  الك���رتوين   ب���ر  و  • �شع���ار 

اخبار ب�شفحة مركز اجالل.
• احل�شول على ن�شخة الكرتونية من 

تقارير ومطبوعات املركز .
�شه���ادة  عل���ى   املوؤ�ش�ش���ة  • حت�ش���ل 
ملديره���ا  ع�شوي���ة  وبطاق���ة  ع�شوي���ة 

و12من موظفيها.
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ع�سويــــة اأفــــراد
الر�سوم الـمزايــا الـمتطلب   نوع الع�سوية

ع�شو منت�شب

• )ال ي�ش���رتط موؤه���ل مع���ني( 
يك���ون متقاع���د او قائم على 
رعاي���ة م�ش���ن او حا�شل على 
�شهادة متخ�ش�شة يف جمال 
كب���ار ال�ش���ن  جامعي���ة او ما 

يعادلها.
• اأن يتمك���ن م���ن اإثب���ات جميع 
ما �شبق بال�شهادات والوثائق 

املعتمدة.
• ال�شرية الذاتية للمتقدم .

• �شورت���ه ال�شخ�شية + �شورة 
الهوية.

• تعبئة ا�شتمارة الع�شوية .
املطلوبة. الر�شوم  • دفع 

• يح�شل على دورة  جمانية وخ�شم 
10%على الدبلومات.

• ادراج ا�شم���ه و�شورت���ه وبياناته  يف 
�شفحة االع�شاء )مبركز اإجالل(

يح�ش���ل  الع�شوي���ة  جتدي���د  عن���د   •
عل���ى خ�شم عل���ى ر�ش���وم الع�شوية 

بن�شبة%10
• احل�شول على ن�شخة  الكرتونية من 

تقارير ومطبوعات املركز.
• يح�ش���ل الفرد عل���ى بطاقة و�شهادة 

ع�شوية.
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ع�شو فّعال
متكن الفرد من 
امل�شاركة بتقدمي 
برنامج تدريبي 
�شمن فعاليات 
مركز اجالل 

�شه���ادة  لدي���ه  اأو  •متقاع���د 
كب���ار  جم���ال  يف  متخ�ش�ش���ة 

ال�شن  جامعية او ما يعادلها.
•تك���ون لديه خ���بة مهنية يف 
جم���ا ل  رعاي���ة كب���ار ال�شن اأو 
خدمات املتقاعدين ال تقل عن 
�شنه اأو �شنت���ني + ماال يقل عن 

3دورات.
•حا�شل على �شهادة يف اإعداد 
املدرب���ني املحرتف���ني من جهة 
معروفة ورائدة يف هذا املجال.
جميع  اإثبات  م���ن  يتمكن  •اأن 
م���ا �شبق بال�شه���ادات والوثائق 

املعتمدة
. للمتقدم  الذاتية  •ال�شرية 

•�شورت���ه ال�شخ�شية + �شورة 
الهوية.

. الع�شوية  ا�شتمارة  •تعبئة 
دفع الر�شوم املطلوبة

•يف ح���ال كان الع�ش���و متمي���ز وموؤهل 
الثالث���ة  لل�شن���ة  اال�ش���رتاك  وج���دد 
اال�ش���دار  احقي���ة  عل���ى  يح�ش���ل 
5�شهادات جماني���ة  واخرى بر�شوم 

رمزية لدوراته ااخلا�شة.
•يح�شل على 3دورات جمانية وخ�شم 

40% عل الدبلومات .
ا�شم���ه و�شورت���ه وبيانات���ه  يف  •ادراج 

�شفحة االع�شاء مبركز  اجالل 
يح�ش���ل  الع�شوي���ة  جتدي���د  •عن���د 
عل���ى خ�شم عل���ى ر�ش���وم الع�شوية 

بن�شبة%15
اأو القائم  املتقاع���د  الع�شو  •يح�ش���ل 
على امل�ش���ن على ا�شت�ش���ارة جمانية 
لتحديد منط���ه واال�شلوب  ال�شتثمار 

مهارته االمثل لرعايته .
•احل�شول على ن�شخة  الكرتونية من 

تقارير ومطبوعات املركز .
•يح�ش���ل الفرد عل���ى بطاقة و�شهادة 

ع�شوية.
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ع�سو عامـــل )اأفـــــراد(

ع�سويــــة اأفــــراد
الر�سوم الـمزايــا الـمتطلب   نوع الع�سوية

ع�شو خبري
يتمكن الفرد 

من تقدمي 
برامج تدريبية 
و ا�شت�شارات  
�شمن مركز 

اجالل 

• يك���ون متقاعد لديه ماال يقل عن 
خم����ض دورات تخدم املج���ال  اأو  
متخ�ش�ض لديه خ���بة مهنية 
يف جم���ا ل  رعاية كب���ار ال�شن او 
خدم���ات املتقاعدين ماب���ني 3و 
خم�ض �شنوات + 10 دورات تخدم 

املجال .
•حا�شل عل���ى �شهادة يف اإعداد 
املدرب���ني املحرتفني من جهة 
ه���ذا  يف  ورائ���دة  معروف���ة 

املجال
•خبة يف التدريب .

•اإجراء تقييم القبول.
•اأن يتمك���ن من اإثبات جميع ما 
�شب���ق بال�شه���ادات والوثائ���ق 

املعتمدة
•ال�شرية الذاتية للمتقدم .

•�شورت���ه ال�شخ�شي���ة + �شورة 
الهوية.

•تعبئة طلب الع�شوية
•تعبئة ا�شتمارة الع�شوية.

•دفع الر�شوم املطلوبة.

•يح�شل عل���ى دورات جمانية وخ�شم 
40% على الدبلومات .

ادراج ا�شم���ه و�شورته و�شريته او اأي   •
خ���ب يرغب يف ن�شره يف موقع مركز 

اجالل 
يح�ش���ل  الع�شوي���ة  جتدي���د  •عن���د 
عل���ى خ�شم عل���ى ر�ش���وم الع�شوية 

بن�شبة%20
•يف ح���ال كان الع�ش���و متمي���ز وموؤهل 
وجدد اال�شرتاك لل�شنة الثالثة  على  
احقية ا�شدار 10�شه���ادات جمانية  
لدورات���ه  رمزي���ة  بر�ش���وم  واخ���رى 

اخلا�شة  بكبار ال�شن 
رخ�ش���ة  بطاق���ة  يح�ش���ل  •كم���ا 
ا�شت�شارات من خالل مركز اجالل 

•يح�ش���ل الع�ش���و املتقاع���د اأو القائم 
على امل�ش���ن على ا�شت�ش���ارة جمانية 
لتحديد منط���ه واال�شلوب  ال�شتثمار 

مهارته االمثل لرعايته .
احل�شول على ن�شخة  الكرتونية من   •

تقارير ومطبوعات املركز .
•يح�شل الف���رد على بطاق���ة و�شهادة 

ع�شوية.

400 دوالر  
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�سر�ط احل�سول على الع�سوية
• اأن يك���ون حا�شل على �شهادة جامعية متخ�ش�شة اأو ما يعادلها، وح�شن ال�شرية 

وال�شلوك، وال ي�شرتط ذا لك للع�شو املنت�شب.
• املوافقة على ميثاق واأهداف ال�شبكة واالإلتزام بها. 

• التوقيع واملوافقة على االإمتثال ل�شروط واإتفاقية الع�شوية .
•يجب على االأع�شاء املوافقة على االإلتزام باأي لوائح ت�شدرها ال�شبكة. 

•ار�ش���ال �ش���ورة االإيداع على مرك���ز الع�شويات بع���د املوافقة عل���ى الع�شوية من 
جمل�ض االإدارة.

طرق احل�سول على الع�سوية
• عل���ى الراغب يف احل�ش���ول على ع�شوية مركز اإجالل التق���دم وتعبئة النموذج 
املخ�ش�ض لذلك واملوجود عل���ى املوقع االإلكرتوين، واملرفق ن�شخة منه يف هذا 

الدليل.
• يف اأول كل �شهر ميالدي ينعقد اإجتماع جلنة الع�شوية بال�شبكة يف مقره الرئي�شي 

وتقوم جلنة الع�شوية ببحث الطلب، والرد على املتقدم باملوافقة اأو الرف�ض.
• من ح���ق جلنة الع�شوية يف ال�شبكة االإقليمي���ة للم�شوؤولية االإجتماعية عدم منح 

الع�شوية الأي فرد دون الرجوع اإىل اأى جهة اأو االإعرتا�ض عليه.
• ال ت�شبح الع�شوية �شارية اإال بعد اإعتمادها من جمل�ض االإدارة.
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استمارة طلب عضوية بمركز إجالل لخدمات كبار 
السن والمتقاعدين »للشركات والمؤسسات«

: كامال  املوؤ�ش�شة  اأو  ال�شركة   • ا�شم 
• الدولة        

اأو املوؤ�ش�شة ال�شركة  ن�شاط  • جمال 
ال�شركةاواملوؤ�ش�شة  • جمال 

قطاع خا�ض  قطاع حكومي      
قطاع خريي/جمتمعي/ غري ربحي قطاع خمتلط اأو م�شاهمة عامة اأو خا�شة     

املرفقات املطلوبة:
ال�شرية الذاتية للموؤ�ش�شة �شورة من ال�شجل التجاري اأو ترخي�ض الت�شغيل  •   •

ال�شرية الذاتية ل�شاحبها اأو مديرها العام واملوظف املر�شح + �شورته ال�شخ�شية + �شورة الهوية  •
اأن�سطتها �جمالتهاا�سم الـمدينةا�سم الد�لـةفرع ال�سركـة اأ� الـموؤ�س�سةت
1
2
3

بيانات امل�سوؤ�ل املبا�سر بالتوا�سل مع مركز الع�سويات املهنية بال�سبكة :
بالتوا�شل:  املفو�ض  اأو  املبا�شر  للم�شوؤول  واللقب   كامل  • اال�شم 

الوظيفي: • امل�شمى 
جوال:          : الفاك�ض                      : • الهاتف 

البيدي: الرمز  البيد:                    �شندوق  الكرتوين:                  • بريد 
اأقر ب باأن جميع البيانات التي قدمتها �شحيحة و اأنني اطلعت على كافة ال�شروط واالأحكام املذكورة  يف دليل 
الع�شوي���ة و اأوافق عليه���ا، وعليه تود �شركتنا - موؤ�ش�شتنا اأن تكون ع�ش���وا يف مركز اجالل خلدمة كبار ال�شن 
واملتقاعدين بال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولية االإجتماعية»ع�شوية موؤ�ش�شات« وت�شديد مبلغ االإ�شرتاك البالغ قدره 

)........ دوالر اأمريكي( مبوجب التحويل البنكي على ح�شاب ال�شبكة االإقليمية لالإ�شت�شارات.

للفرتة  من :            /         /      2014               لغاية :          /         /     201 
ا�شم امل�شوؤول:                           التوقيع : 

ا�شم وتوقيع املوظف:           التاريخ :      /       /2014م



واللقب: الكامل  • االإ�شم 
Full Name And Surname

امليالد         وحمل  • تاريخ 
 Date and place of birth
 Nationality • اجلن�شية                                  

نــــوع الع�سويــــة:              ع�شو  خبري                  فعال         منت�شب 
الـمرفقات املطلوبــة:       ال�شرية الذاتية للمتقدم           �شورته ال�شخ�شية   �شورة الهوية

احلالة الجتماعية:        خريج               موظف      متقاعد 
الدرا�سية: • الـموؤهالت 

التخ�س�ص�سنوات اخلربة�سهادات اخلربةال�سنةاجلامعةال�سهاداتت
1
2
3

احلالية:  املهنة  اأو  • الوظيفة 
العمل: • عنوان 

جوال:          : الفاك�ض                      : • الهاتف 
البيدي: الرمز  البيد:                    �شندوق  الكرتوين:                  • بريد 

اأقر باأن جميع البيانات التي قدمتها �شحيحة واأين اطلعت على كافة ال�شروط واالأحكام املذكورة واأوافق عليها 
جميع���ا وعلي���ه اأود اأن اأكون ع�شوًا يف ال�شبكة االإقليمية للم�شوؤولي���ة االإجتماعية وت�شديد مبلغ االإ�شرتاك البالغ 

قدرة )        ( مبوجب الو�شل املرقم       يف   /   / 201 اأو مرفق �شورة ال�شند البنكي.

للفرتة  من :            /         /      2014               لغاية :          /         /     201 
ا�شم امل�شرتك  : 

التاريخ :      /      /2014 التوقيع :      
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استمـارة طلب عضويـة بمركـز إجالل 
لخدمـات كبــار الســن والمتقاعديـن

�شورة �شخ�شية




