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نبذة تعريفية عن املجل�س العام:
املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هو منظمة دولية تابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي
ت�أ�س�س يف عام  2001ومقره الرئي�سي يف مملكة البحرين.
وميثل املجل�س العام املظلة الر�سمية لل�صناعة املالية الإ�سالمية على م�ستوى العامل ،ويهدف �إىل
دعم وتطوير �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية وحمايتها ،ودعم التعاون بني �أع�ضاء املجل�س العام
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ذات االهتمام والأهداف امل�شرتكة.
وي�ضم املجل�س العام يف ع�ضويته �أكرث من  130م�ؤ�س�سة مالية ،موزعة على  34دولة حول العامل ،ت�ضم
�أهم الفاعلني يف ال�سوق املالية الإ�سالمية ،وم�ؤ�س�سات دولية متعددة الأطراف ،وم�ؤ�س�سات وجمعيات
مهنية يف ال�صناعة ويعرف ب�أنه �أحد املنظمات واللبنات الرئي�سة يف بنية املالية الإ�سالمية.
ويهدف املجل�س العام �إىل دعم �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها فيما
يخ�ص ال�سيا�سات الرقابية واملالية واالقت�صادية التي ت�صب يف امل�صلحة العامة لأع�ضائه ودعم تطوير
�صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل تعزيز �أف�ضل املمار�سات .وعليه ،ت�ستند �أعمال املجل�س
العام على �أهدافه اال�سرتاتيجية وهي  )1دعم القيمة امل�ضافة لل�صريفة الإ�سالمية وال�سيا�سات والنظم
الرقابية )2 ،ت�شجيع البحث واالبتكار  )3الت�أهيل والتمكني املهني.
نبذة عن الربنامج:
املدرب املتميز بحاجة دائمة لتنمية مهاراته ب�شكل دوري لتتنا�سق مع التطورات وامل�ستجدات يف جمال
التدريب ،فهو بحاجة �إىل تبادل اخلربات و�إثراء املعلومات يف جمال التدريب وتطبيقاته ونظريات
التعلم وتطبيقاتها ،ال�سيما �أن التدريب يتطور بتطور احتياجات العمالء واملنظمات واملتغريات املحيطة.
�أهداف الربنامج:
1 .1تعريف امل�شاركني ب�أهمية التدريب كمتطلب تنموي هام.
2 .2تعريف امل�شاركني بالأمناط التدريبية و�أنواعها والفرق بينها وبني التعليم النمطي.
3 .3تعلیم امل�شاركنی التدریب من اجلانب النظري والعملي.
4 .4تطبیق اال�سرتاتيجيات الدولیة مبقایی�س التدریب العاملي.
�5 .5إك�ساب امل�شاركنی مهارات �إعداد العنا�صر الإحدى ع�شر يف احلقائب التدریبیة املتكاملة
ومهارات اخلطابة والعر�ض والإلقاء.
6 .6تعریف امل�شاركنی مبهارة قراءة لغة اجل�سد ومهارات االت�صال والتوا�صل التدریبي.
7 .7تدریب امل�شاركنی على �إعداد اخلطط التدریبیة.
8 .8تدریب امل�شاركنی على �إعداد مناذج التقییم والتمارین التطبیقیة والعرو�ض ال�سمعیة
والب�صریة.
9 .9تطبیق �أ�سالیب التدریب الذكي والتعرف على مقومات االحرتاف يف التدریب.
1010تدریب امل�شاركنی على طرق تنفیذ القیا�س القبلي والبعدي.

اليوم الأول:الثالثاء � 15أكتوبر 2019
08:30 - 08:00

الت�سجيل وقهوة ال�صباح

10:30 - 08:30

املقدمة والتقدمي
اجلل�سة الأوىل :مدخل �إىل العملیة التدریبیة
1 .1مفهوم التدریب و�أهمیته.
2 .2العالقة بنی التعلیم والتدریب.
3 .3مكونات النظام التدریبي.
�4 .4أ�س�س التدریب الف ّعال ومبادئه.
�5 .5أنواع التدریب ومهاراته.

11:00 - 10:30

13:00 - 11:00

14:00 - 13:00

ا�سرتاحة
اجلل�سة الثانية :متطلبات دخول جمال التدريب (املدرب الناجح)
1 .1املهارات الأ�سا�سية للمدرب.
2 .2كيف تكون مدرب ًا ناجح ًا؟
3 .3الأخطاء الأثنى ع�شر للمدرب.
�4 .4شخ�صيات و�أمناط املدربني و�أثرها على املتدربني.
5 .5الوزن الن�سبي للمدرب.
ا�سرتاحة الغداء

15:00 - 14:00

اجلل�سة الثالثة :مناذج ت�صميم التدريب
1 .1منوذج  ADDIEيف ت�صميم التدريب.
2 .2مفهوم االحتياجات التدريبية.
3 .3حتديد االحتياجات التدريبية.
�4 .4أنواع االحتياجات التدريبية.
5 .5حتليل الفجوات التدريبية.
6 .6ت�صميم الربنامج التدريبي.
7 .7خطوات بناء املحتوى التدريبي.

16:30 - 15:00

اجلل�سة الرابعة :حتديد منوذج ت�صميم التدريب

االنتهاء من اليوم الأول

يحق للمجل�س العام تعديل الربنامج ح�سب ما يراه منا�سب ًا

اليوم الثاين:الأربعاء � 16أكتوبر 2019

10:30 - 08:30

11:00 - 10:30

13:00 - 11:00

14:00 - 13:00

15:00 - 14:00

16:00 - 15:00

اجلل�سة الأوىل:تطوير الربنامج التدريبي
1 .1بناء الن�شاط التدريبي.
2 .2عنا�صر الن�شاط التدريبي.
3 .3خطوات بناء الن�شاط التدريبي.
�4 .4أنواع الأن�شطة التدريبية.
5 .5الت�صميم واملراجعة الفنية للأن�شطة.
ا�سرتاحة
اجلل�سة الثانية� :إعداد العر�ض التقدميي
1 .1مزايا العرو�ض التقدميية.
2 .2ا�ستخدامات العرو�ض التقدميية يف التدريب.
3 .3مبادئ ت�صميم العرو�ض التقدميية.
4 .4املهارات العملية لإعداد العرو�ض التقدميية.
ا�سرتاحة الغداء
اجلل�سة الثالثة :مرحلة تنفيذ التدريب
�1 .1أ�ساليب التدريب.
�2 .2أنواع و�أ�ساليب التدريب.
3 .3معايري اختيار �أ�سلوب التدريب.
4 .4امل�ؤ�شرات النوعية لأ�سلوب التدريب املبا�شر.
اجلل�سة الرابعة :ا�سرتاتيجيات التدريب الفاعلة

االنتهاء من اليوم الثاين

يحق للمجل�س العام تعديل الربنامج ح�سب ما يراه منا�سب ًا

اليوم الثالث:اخلمي�س � 17أكتوبر 2019

10:30 - 08:30

اجلل�سة الأوىل:مرحلة تنفيذ التدريب
1 .1الأدوات واملعينات التدريبية.
2 .2مفهوم �أدوات ومعينات التدريب.
�3 .3أهمية �أدوات ومعينات التدريب.
4 .4الأو�ضاع التي حتتاج �إىل معينات التدريب.
5 .5عوامل ومبادئ اختيار معينات التدريب.
�6 .6أنواع املعينات التدريبية.

11:00 - 10:30
ا�سرتاحة
اجلل�سة الثانية :تقييم التدريب
1 .1مفهوم و�أهمية تقييم التدريب.
13:00 - 11:00
�2 .2أ�ساليب التقييم.
3 .3م�ستويات تقييم �أثر التدريب.
4 .4ا�ستمارات تقييم الربنامج التدريبي.
14:00 - 13:00
ا�سرتاحة الغداء
اجلل�سة الثالثة :املهارات العامة لإدارة التدريب
1 .1منهاج  LEASTيف �إدارة قاعة التدريب.
2 .2دخول قاعة التدريب يف اليوم الأول من التدريب ،واحلركة �أثناء التدريب.
15:00 - 14:00
�3 .3إغالق الن�شاط التدريبي.
�4 .4إعداد بيئة التدريب وجلو�س املتدربني.
5 .5التدريب كعملية ات�صال وتوا�صل.
16:00 - 15:00
اجلل�سة الرابعة :مبادئ الإلقاء والعر�ض والتقدمي ومبادئ تعلم الكبار
16:15 - 16:00
توزيع �شهادات احل�ضور و�صورة جماعية
االنتهاء من اليوم الثالث والأخري

يحق للمجل�س العام تعديل الربنامج ح�سب ما يراه منا�سب ًا
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ا�ستمارة الت�سجيل
اال�سم------------------------------------------------------------------------------------ :
اجلن�سية---------------------------------------------------------------------------------- :
امل�ؤ�س�سة----------------------------------------------------------------------------------- :
امل�سمىالوظيفي------------------------------------------------------------------------------:
الق�سم------------------------------------------------------------------------------------ :
الربيد االلكرتوين--------------------------------------------------------------------------- :
الهاتف----------------------------------------------------------------------------------- :
الفاك�س----------------------------------------------------------------------------------- :
اجلوال------------------------------------------------------------------------------------:
العنوان----------------------------------------------------------------------------------- :
الدولة------------------------------------------------------------------------------------ :

ر�سوم الت�سجيل وامل�شاركة يف الربنامج 1200 :دوالر �أمريكي
عر�ض ر�سوم الت�سجيل املبكر يف الربنامج 1000 :دوالر �أمريكي (حتى تاريخ � 29أغ�سط�س )2019

يرجى �إر�سال ا�ستمارة الت�سجيل �إىل املجل�س العام:
هاتف | +97317357300 :الفاك�س+97317324902 :
الربيد االلكرتوينevents@cibafi.org :

