املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ينظم

برنامج تدريب املدربني يف املالية الإ�سالمية
 16 - 12مار�س 2017م
املنامة  -مملكة البحرين

نبذة تعريفية عن املجل�س العام
املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية م�ؤ�س�سة دولية غري هادفة للربح ويعترب املظلة
الر�سمية للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل .وقد مت تا�سي�س املجل�س مببادرة
من البنك الإ�سالمي للتنمية وبالتعاون مع جمموعة من البنوك وامل�ؤ�س�سات الرائدة يف �صناعة
اخلدمات املالية الإ�سالمية بتاريخ  16مايو  2001يف املنامة ،مملكة البحرين ،وهو م�ؤ�س�سة منتمية
�إىل منظمة التعاون الإ�سالمي.
ي�ضم املجل�س العام  120ع�ضوا من  30دولة حول العامل ،وهو �أحد املنظمات واللبنات الرئي�سة يف بنية
املالية الإ�سالمية ،ويهدف �إىل دعم �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية ومتثيلها والدفاع عنها ودعم
ال�سيا�سات والنظم الرقابية واملالية واالقت�صادية التي ت�صب يف امل�صلحة العامة للأع�ضاء ،و تطوير
�صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية بتعزيز �أف�ضل املمار�سات املهنية يف ال�صناعة .وقد ر�سم املجل�س
العام خارطة طريق متثل اخلطة اال�سرتاتيجية للفرتة من  2018-2015تت�ضمن الأهداف التالية:
 )1دعم ال�سيا�سات والنظم الرقابية  )2البحوث واملن�شورات  )3ن�شر الوعي وتبادل املعلومات )4
دعم التطوير املهني.
التدريب �أحد �أدوات التغيري والتطوير يف املجتمع
ُيع ُّد التدريب عملية تعليم ّية تت�ضمن م�ساعدة املتدربني على اكت�ساب ما ينق�صهم من املعلومات،
�أو �إدارة معلوماتهم ،و�شحذ املهارات والقدرات� ،أو /وبناء املفاهيم واملعارف� ،أو /وتغيري ال�سلوك
ِهني.
والت�صرفات لتح�سني �أداء املوظفني مما ي�ؤدي �إىل تطورهم امل ّ
وقد �أ�صبحت دورات تدريب املد ِّربني من ال�ضرورات يف الوقت الراهن ،ليت�سنى ملقدمي الدورات
من حتقيق جميع النتاجات املرجوة .ولهذا ي�شرتط على املد ِّرب �أن يكون �صاحب كفاءة متجددة
وعالية ،ويتم ّيز بالقدرة على �إعداد حمتوى معر ّيف ذي جودة عالية يف جمال تخ�ص�صه ،ليتمكن من
نقل اخلربات النظرية والعملية واملهن ّية للمتدربني .ولي�س هذا فح�سب بل ويجب �أن ميتلك املعرفة
الكافية ّ
بالطرقِ والأ�ساليب العملية واملهارات التفاعل ّية لتقدمي مو�ضوعه يف قاعة التدريب ،وللتعامل
مع امل�شاركني مبختلف �شخ�صياتهم واملواقف ال�صعبة التي قد تطر�أ يف قاعات التدريب.
وقد ُع ِّرف التدريب ب�أنه عملية تزويد الأفراد  -ب�شكل �إيجابي و َب ّناء  -بخربات تع ّلم� ،أو باملعلومات
واملعارف ال�ضرورية ل�ضمان �إملامهم بدقائق العمل لإحداث تغيري يف ال�سلوك ،واملهارة ،والقدرة �أو
تطوير مهارة التفكري واتخاذ القرارات مما ي�ؤدي �إىل رفع قدراتهم لأداء عمل معينّ لتحقيق نتاجات
و�أهداف املنظمة بكفاءة وفاعل ّية.
ّ
ويدل التدريب الناجح على امتالك املد ِّرب مهارات الإدارة اال�سرتاتيج ّية ،وعمليات التخطيط على
م�ستوى متقدم ،والقدرة على الت�أثري يف تغيري �سلوك الآخرين ومعارفهم �إيجاب ًيا ،فلي�س كل من وقف
ناجحا وحمرت ًفا.
�أمام امل�شاركني وق َّدم ميكن �أن ُيع ُّد مد ِّربا ً
لذا �ستالحظ �أيها املد ِّرب �أن هذا الدليل جاء ب�شكل ِبنائي ليعمل على �إر�شاد املد ِّرب خطوة بخطوة
لعملية التدريب الناجحة ،ولتح�ضري حمتوى معر ّيف وملخ�ص تدريب يتنا�سب ومو�ضوع التدريب،
و�إعداد حقيبة تدريب ّية على م�ستوى يليق بلقب مد ِّرب حمرتف.
الفئة امل�ستهدفة لهذا الربنامج التدريبي
•كل موظف يتطلب عمله �أو جزء من مهامه تقدمي معلومات و�شرحها عن العمل
•كل موظف يحتاج �إىل تقدمي معلومات للآخرين داخل ال�شركة �أو خارجها
•كل �شخ�ص م�س�ؤول عن حت�ضري حمتوى معريف ملوا�ضيع التدريب
•كل من يرغب ب�أن ي�صبح مدر ًبا حمرت ًفا
•موظف املوارد الب�شرية  -املخت�ص ب�أمور التطوير والتدريب -ملعرفة كيفية حت�ضري املواد
التدريبية وقراءة ملخ�صات التدريب وا ُ
حلكم على املدربني.

اليوم الأول :الأحد 12 ،مار�س 2017م
8:30 - 8:00
10:30-8:30

الت�سجيل وقهوة ال�صباح
املقدمة والتقدمي
اجلل�سة الأوىل
•التعارف بني الأفراد
•مناق�شة �أهمية ح�ضور املدرب باك ًرا
•التخطيط اال�سرتاتيجي لأول ن�صف �ساعة من التدريب
•ترك االنطباع االحرتايف منذ اللحظات الأوىل عند احل�ضور

12:00-10:30

اجلل�سة الثانية
•البداية القوية وترك �أثر يدوم
•مناق�شة حاالت وحتديد النتاجات
دعوة غداء و�صالة
اجلل�سة الثالثة
•التفريق بني املحا�ضرة والتدريب
•تطبيق ومقارنة

16:00- 14:30

اجلل�سة الرابعة
•خ�صائ�ص تع ّلم الكبار

13:00-12:00
14:30-13:00

اليوم الثاين :الأثنني 13 ،مار�س 2017م
10:30-8:30

اجلل�سة الأوىل
•�أمناط �سلوك التع ّلم لدى الكبار واملتعلمني والتمييز بينهم
•درا�سة حاالت وتطبيق

12:00-10:30

اجلل�سة الثانية
•خطوات دورة التع ّلم عند الكبار
•�إعطاء �إر�شادات وقواعد ب�سيطة متعلقة بتعلم الكبار
•درا�سة حاالت وتطبيق
دعوة غداء و�صالة
اجلل�سة الثالثة
•�أمناط التع ّلم  VAKواملقارنة
•درا�سة حاالت وتطبيق الن�شاط

16:00- 14:30

اجلل�سة الرابعة
•حت�ضري املخطط العام للدورة التدريبية 5WH Q
•تقدمي عر�ض
•مناق�شة عامة

13:00-12:00
14:30-13:00

اليوم الثالث :الثالثاء 14 ،مار�س 2017م
10:30-8:30

12:00-10:30

اجلل�سة الأوىل
•مراحل دورة التدريب العامة
•توزيع امل�س�ؤولية يف كل مرحلة من مراحل دورة التدريب ما بني الإدارة واملد ِّرب
•طرق لقيا�س �أو حتديد احتياجات التدريب
•درا�سة حاالت وتطبيق عملي
اجلل�سة الثانية
•كتابة الهدف العام (الغاية) ،ونتاجات التدريب املنا�سبة
•تطبيق عملي لكتابة هدف ونتاجات التدريب
•مناق�شة وت�صويب وت�صحيح

13:00-12:00
14:30-13:00

دعوة غداء و�صالة
اجلل�سة الثالثة
• ّ
ملخ�ص التدريب الكامل ()Training Outline
•تطبيق عملي لكتابة التدريب الكامل

16:00- 14:30

اجلل�سة الرابعة
•�أمناط الأن�شطة امل�ستخدمة يف التدريب واملقارنة
•متابعة بناء ّ
ملخ�ص التدريب
•مناق�شة منوذج جاهز مللخ�ص دورة تدريبية
•حتديد مقومات وركائز التدريب الناجح

اليوم الرابع :الأربعاء 15 ،مار�س 2017م
10:30-8:30

اجلل�سة الأوىل
•بناء حمتوى معر ّيف منا�سب ،بهيكل يتوافق و�أهداف التدريب العامة والنتاجات اخلا�صة
• بناء حمتوى معر ّيف  -امل�سودة الأوىل

12:00-10:30

اجلل�سة الثانية
•املُ�ساعدات الب�صرية الفع ّالة لدعم العملية التدريبية.
•العمليات واملفاهيم املرتبطة مبهارة التدريب ،واهميتها عند بناء احلقيبة التدريبية

13:00-12:00
14:30-13:00

دعوة غداء و�صالة
اجلل�سة الثالثة
•بناء حقيبة تدريبية
•تطبيق عملي ودرا�سة حاالت

16:00- 14:30

اجلل�سة الرابعة
•تلخي�ص عام لكل م�ضمون من حمتويات احلقيبة التدريبية
•درا�سة مكونات حقيبة تدريبية كاملة

اليوم اخلام�س :اخلمي�س 16 ،مار�س 2017م
10:30-8:30

اجلل�سة الأوىل
•التعامل مع القاعة التدريبية وحت�ضريها بفعال ّية
•تطبيق قانون موريف

12:00-10:30

اجلل�سة الثانية
•تقييم فعالية التدريب بالن�سبة للمخرجات املحددة م�سب ًقا
•حتديد مراحل التقييم و�أهميته
•حتديد �أهمية التقييم القبلي والبعدي واملبني على النتاجات
•حت�ضري قائمة تقييم عامة للتدريب ،وقائمة تقييم خا�صة باملحتوى
•تطبيق عملي وبناء منوذج تقييم
دعوة غداء و�صالة
اجلل�سة الثالثة
•ت�شجيع م�شاركة ّ
وتدخل املتدربني وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على التفاعل
•التعامل مع املواقف ال�صعبة والطارئة التي حتدث يف قاعة التدريب وتخطيها

16:00- 14:30

اجلل�سة الرابعة
•املهارات الواجب توفرها لدى املد ِّرب الناجح
•تطوير قدرة املد ّرب على تقدمي حمتوى الدورة التدريب ّية بثقة وب�أعلى املعايري
اجلل�سة اخلام�سة
•عمل تلخي�ص عام
•تقييم الور�شة التدريبية
•مالحظات ختامية
•توزيع ال�شهادات و�صورة جماعية
•تبادل بطاقات العمل و�إعالن انتهاء الور�شة التدريبية

13:00-12:00
14:30-13:00

17:00- 16:00
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