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نبذة تعريفية عن املجل�س العام
املظلة  ويعترب  للربح  هادفة  دولية غري  م�ؤ�س�سة  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س 
الر�سمية للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف جميع اأنحاء العامل. وقد مت تا�سي�س املجل�س مببادرة 
�سناعة  يف  الرائدة  وامل�ؤ�س�سات  البن�ك  من  جمم�عة  مع  وبالتعاون  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  من 
اخلدمات املالية الإ�سالمية بتاريخ 16 ماي� 2001 يف املنامة، مملكة البحرين، وه� م�ؤ�س�سة منتمية 

اإىل منظمة التعاون الإ�سالمي.

ي�سم املجل�س العام 120 ع�س�ا من 30 دولة ح�ل العامل، وه� اأحد املنظمات واللبنات الرئي�سة  يف بنية 
املالية الإ�سالمية، ويهدف اإىل دعم �سناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية ومتثيلها والدفاع عنها ودعم 
ال�سيا�سات والنظم الرقابية واملالية والقت�سادية التي ت�سب يف امل�سلحة العامة لالأع�ساء، و تط�ير 
�سناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية بتعزيز اأف�سل املمار�سات املهنية يف ال�سناعة. وقد ر�سم املجل�س 
العام خارطة طريق متثل اخلطة ال�سرتاتيجية للفرتة من 2015-2018 تت�سمن الأهداف التالية:  
1( دعم ال�سيا�سات والنظم الرقابية 2( البح�ث واملن�س�رات 3( ن�سر ال�عي وتبادل املعل�مات 4( 

دعم التط�ير املهني.

التدريب اأحد اأدوات التغيري والتط�ير يف املجتمع

املعل�مات،  من  ينق�سهم  ما  اكت�ساب  على  املتدربني  م�ساعدة  تت�سمن  تعليمّية  عملية  التدريب  ُيعدُّ 
ال�سل�ك  اأو/ وتغيري  اأو/ وبناء املفاهيم واملعارف،  اإدارة معل�ماتهم، و�سحذ املهارات والقدرات،  اأو 

والت�سرفات لتح�سني اأداء امل�ظفني مما ي�ؤدي اإىل تط�رهم امِلهنّي. 

الدورات  ملقدمي  ليت�سنى  الراهن،  ال�قت  يف  ال�سرورات  من  بني  املدرِّ تدريب  دورات  اأ�سبحت  وقد 
متجددة  كفاءة  �ساحب  يك�ن  اأن  ب  املدرِّ على  ي�سرتط  ولهذا  املرج�ة.  النتاجات  جميع  حتقيق  من 
وعالية، ويتمّيز بالقدرة على اإعداد حمت�ى معريّف ذي ج�دة عالية يف جمال تخ�س�سه، ليتمكن من 
نقل اخلربات النظرية والعملية واملهنّية للمتدربني. ولي�س هذا فح�سب بل ويجب اأن ميتلك املعرفة 
الكافية بالّطرِق والأ�ساليب العملية واملهارات التفاعلّية لتقدمي م��س�عه يف قاعة التدريب، وللتعامل 

مع امل�ساركني مبختلف �سخ�سياتهم وامل�اقف ال�سعبة التي قد تطراأ يف قاعات التدريب.

ف التدريب باأنه عملية تزويد الأفراد - ب�سكل اإيجابي وَبّناء - بخربات تعّلم، اأو باملعل�مات  وقد ُعرِّ
اأو  واملعارف ال�سرورية ل�سمان اإملامهم بدقائق العمل لإحداث تغيري يف ال�سل�ك، واملهارة، والقدرة 
تط�ير مهارة التفكري واتخاذ القرارات مما ي�ؤدي اإىل رفع قدراتهم لأداء عمل معنّي لتحقيق نتاجات 

واأهداف املنظمة بكفاءة وفاعلّية. 

ب مهارات الإدارة ال�سرتاتيجّية، وعمليات التخطيط على  ويدّل التدريب الناجح على امتالك املدرِّ
م�ست�ى متقدم، والقدرة على التاأثري يف تغيري �سل�ك الآخرين ومعارفهم اإيجابًيا، فلي�س كل من وقف 

با ناجًحا وحمرتًفا. م ميكن اأن ُيعدُّ مدرِّ اأمام امل�ساركني وقدَّ

ب خط�ة بخط�ة  ب اأن هذا الدليل جاء ب�سكل ِبنائي ليعمل على اإر�ساد املدرِّ لذا �ستالحظ اأيها املدرِّ
التدريب،  وم��س�ع  يتنا�سب  تدريب  وملخ�س  معريّف  حمت�ى  ولتح�سري  الناجحة،  التدريب  لعملية 

ب حمرتف. واإعداد حقيبة تدريبّية على م�ست�ى يليق بلقب مدرِّ

الفئة امل�ستهدفة لهذا الربنامج التدريبي
• كل م�ظف يتطلب عمله اأو جزء من مهامه تقدمي معل�مات و�سرحها عن العمل	
• كل م�ظف يحتاج اإىل تقدمي معل�مات لالآخرين داخل ال�سركة اأو خارجها	
• كل �سخ�س م�س�ؤول عن حت�سري حمت�ى معريف مل�ا�سيع التدريب	
• كل من يرغب باأن ي�سبح مدرًبا حمرتًفا	
• م�ظف امل�ارد الب�سرية - املخت�س باأم�ر التط�ير والتدريب-  ملعرفة كيفية حت�سري امل�اد 	

التدريبية وقراءة ملخ�سات التدريب واحُلكم على املدربني.
 



الت�سجيل وقه�ة ال�سباح 8:00 - 8:30
املقدمة والتقدمي 10:30-8:30

 اجلل�سة الأوىل 
• التعارف بني الأفراد 	
• مناق�سة اأهمية ح�س�ر املدرب باكًرا	
• التخطيط ال�سرتاتيجي لأول ن�سف �ساعة من التدريب	
• ترك النطباع الحرتايف منذ اللحظات الأوىل عند احل�س�ر	

اجلل�سة الثانية 12:00-10:30
• البداية الق�ية وترك اأثر يدوم	
• مناق�سة حالت وحتديد النتاجات	

دع�ة غداء و�سالة13:00-12:00
اجلل�سة الثالثة14:30-13:00

• التفريق بني املحا�سرة والتدريب 	
• تطبيق ومقارنة	

اجلل�سة الرابعة14:30 -16:00 
• خ�سائ�س تعّلم الكبار	

 اجلل�سة الأوىل 10:30-8:30
• اأمناط �سل�ك التعّلم لدى الكبار واملتعلمني والتمييز بينهم	
• درا�سة حالت وتطبيق	

اجلل�سة الثانية 12:00-10:30
• خط�ات دورة التعّلم عند الكبار 	
• اإعطاء اإر�سادات وق�اعد ب�سيطة متعلقة بتعلم الكبار	
• درا�سة حالت وتطبيق	

دع�ة غداء و�سالة13:00-12:00
اجلل�سة الثالثة14:30-13:00

• اأمناط التعّلم VAK واملقارنة	
• درا�سة حالت وتطبيق الن�ساط	

اجلل�سة الرابعة14:30 -16:00 
• 	5WH Q حت�سري املخطط العام للدورة التدريبية
• تقدمي عر�س	
• مناق�سة عامة	

الي�م الأول: الأحد، 12 مار�س 2017م

الي�م الثاين: الأثنني، 13 مار�س 2017م 



 اجلل�سة الأوىل 10:30-8:30
• مراحل دورة التدريب العامة	
• ب 	 ت�زيع امل�س�ؤولية يف كل مرحلة من مراحل دورة التدريب ما بني الإدارة واملدرِّ
• طرق لقيا�س اأو حتديد احتياجات التدريب	
• درا�سة حالت وتطبيق عملي	

اجلل�سة الثانية 12:00-10:30
• كتابة الهدف العام )الغاية(، ونتاجات التدريب املنا�سبة	
• تطبيق عملي لكتابة هدف ونتاجات التدريب 	
• مناق�سة وت�س�يب وت�سحيح 	

دع�ة غداء و�سالة13:00-12:00
اجلل�سة الثالثة14:30-13:00

• 	)Training Outline( ملّخ�س التدريب الكامل
• تطبيق عملي لكتابة التدريب الكامل	

اجلل�سة الرابعة14:30 -16:00 
• اأمناط الأن�سطة امل�ستخدمة يف التدريب واملقارنة	
• متابعة بناء ملّخ�س التدريب 	
• مناق�سة من�ذج جاهز مللخ�س دورة تدريبية 	
• حتديد مق�مات وركائز التدريب الناجح	

 اجلل�سة الأوىل 10:30-8:30
• بناء حمت�ى معريّف منا�سب، بهيكل يت�افق واأهداف التدريب العامة والنتاجات اخلا�سة	
•  بناء حمت�ى معريّف - امل�س�دة الأوىل	

اجلل�سة الثانية 12:00-10:30
• املُ�ساعدات الب�سرية الفعّالة لدعم العملية التدريبية.	
• العمليات واملفاهيم املرتبطة مبهارة التدريب، واهميتها عند بناء احلقيبة التدريبية 	

دع�ة غداء و�سالة13:00-12:00
اجلل�سة الثالثة14:30-13:00

• بناء حقيبة تدريبية 	
• تطبيق عملي ودرا�سة حالت	

اجلل�سة الرابعة14:30 -16:00 
• تلخي�س عام لكل م�سم�ن من حمت�يات احلقيبة التدريبية	
• درا�سة مك�نات حقيبة تدريبية كاملة	

الي�م الثالث: الثالثاء، 14 مار�س 2017م

الي�م الرابع: الأربعاء، 15 مار�س 2017م



 اجلل�سة الأوىل 10:30-8:30
• التعامل مع القاعة التدريبية وحت�سريها بفعالّية	
• تطبيق قان�ن م�ريف	

اجلل�سة الثانية 12:00-10:30
• تقييم فعالية التدريب بالن�سبة للمخرجات املحددة م�سبًقا	
• حتديد مراحل التقييم واأهميته	
• حتديد اأهمية التقييم القبلي والبعدي واملبني على النتاجات	
• حت�سري قائمة تقييم عامة للتدريب، وقائمة تقييم خا�سة باملحت�ى	
• تطبيق عملي وبناء من�ذج تقييم	

دع�ة غداء و�سالة13:00-12:00
اجلل�سة الثالثة14:30-13:00

• ت�سجيع م�ساركة وتدّخل املتدربني وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على التفاعل	
• التعامل مع امل�اقف ال�سعبة والطارئة التي حتدث يف قاعة التدريب وتخطيها	

اجلل�سة الرابعة14:30 -16:00 
• ب الناجح	 املهارات ال�اجب ت�فرها لدى املدرِّ
• تط�ير قدرة املدّرب على تقدمي حمت�ى الدورة التدريبّية بثقة وباأعلى املعايري	

اجلل�سة اخلام�سة16:00 -17:00 
• عمل تلخي�س عام 	
• تقييم ال�ر�سة التدريبية	
• مالحظات ختامية	
• ت�زيع ال�سهادات و�س�رة جماعية 	
• تبادل بطاقات العمل واإعالن انتهاء ال�ر�سة التدريبية	

الي�م اخلام�س: اخلمي�س، 16 مار�س 2017م



ا�ستمارة الت�سجيل
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الربيد الكرتوين  : .................................................................................            
الهاتف الثابت    : ................................................................. .................
الهاتف اجل�ال  : ...................................................................................
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يرجى اإر�سال طلب الت�سجيل وجميع املرا�سالت اإىل
املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

فاك�س: 17324902 00973
training@cibafi.org :الربيد الإلكرتوين


