برنامج تدريب املدربني املتقدم
 15 - 11يوليو 2021
عن ٌبعد
باللغة العربية

 20عاماً

دعم وتعزيز الصناعة املالية اإلسالمية

عن املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية هو منظمة دولية تابع ملنظمة التعاون اإلسالمي تأسس يف عام  2001ومقره الرئييس يف مملكة البحرين.
وميثل املجلس العام املظلة الرسمية للصناعة املالية اإلسالمية عىل مستوى العامل ،ويهدف إىل دعم وتطوير صناعة الخدمات املالية اإلسالمية وحاميتها ،ودعم التعاون
بني أعضاء املجلس العام واملؤسسات املالية األخرى ذات االهتامم واألهداف املشرتكة.
ويضم املجلس العام يف عضويته أكرث من  130مؤسسة مالية ،موزعة عىل  34دولة حول العامل ،تضم أهم الفاعلني يف السوق املالية اإلسالمية ،ومؤسسات دولية متعددة
األطراف ،ومؤسسات وجمعيات مهنية يف الصناعة ويعرف بأنه أحد املنظامت واللبنات الرئيسة يف بنية املالية اإلسالمية.
ويهدف املجلس العام إىل دعم صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل متثيلها والدفاع عنها فيام يخص السياسات الرقابية واملالية واالقتصادية التي تصب يف
املصلحة العامة ألعضائه ودعم تطوير صناعة الخدمات املالية اإلسالمية من خالل تعزيز أفضل املامرسات .وعليه ،تستند أعامل املجلس العام عىل أهدافه االسرتاتيجية
وهي  )1دعم القيمة املضافة للصريفة اإلسالمية والسياسات والنظم الرقابية )2 ،تشجيع البحث واالبتكار )3 ،التأهيل والتمكني املهني.

نبذة عن الربنامج

صمم برنامج تدريب املدربني املتقدم لتمكني املتدربني بالطرق األكرث فعالية يف تحويل املعرفة واملعلومات إىل مهارات وتطبيقات عملية تساعد عىل تحقيق أهداف
الربنامج التدريبي ونتائجه ،ليعتمد عىل املنحى اإلنساين املتمركز حول املتدرب والرتكيز عىل حاجاته الفعلية يف التدريب ،ومشاركة األفكار والخربات بدالً من الرتكيز
عىل نقل أو تلقني املعلومات .مام يساهم يف بناء قدرات املتدربني وتطوير مهاراتهم يف إعداد الربامج التدريبية وتنفيذها وإدارتها ،وتقييمها.

األهداف التدريبية للربنامج:

•الرتكيز عىل أمناط التعلم الحديث ومبادئه.
•تقديم الربنامج التدريبي بكفاءة وفاعلية.
•تقديم التغذية الراجعة بشكل مناسب يراعي مبادئ تعلم الكبار.
•إدارة الربامج والورش التدريبية من خالل تحليل الجمهور ،وإدارة
العالقة بينهم.
•تقييم التدريب واألنشطة التدريبية باستخدام معايري ومحكامت
مناسبة.

الفئة املستهدفة للربنامج:

•املدربون اللذين ميارسون عمل التدريب حال ًيا.
•املرشفون املسؤولون عن تدريب املوظفني ال ُجدد.
•املوظفون املسؤولون عن تقديم عروض يف عملهم.
•كل موظف يتطلب عمله أو جزء من مهامه تقديم معلومات ورشحها
عن العمل أو يحتاج إىل تقديم معلومات لآلخرين داخل الرشكة أو
خارجها.
•املدربون الراغبون يف تطوير مهاراتهم وزيادة خرباتهم.
•املهتمني يف تطوير مهارات العرض واإللقاء لديهم.
•املدراء الذين يسعون لتطبيق نظريات وأساليب التدريب مع املوظفني.
•رؤساء املوارد البرشية.
•جميع من يرغبون بنقل املعلومة واملهارة وتغيري القناعات.

اليوم األول 11 :يوليو  | 2021التدريب وفق أمناط التعلم
12:10 – 12:00

الجلسة االفتتاحية

13:15 – 12:10

الجلسة األوىل:

13:30 – 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

كلمة ترحيبية للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
•مهارة دخول القاعة يف اليوم األول
•كيفية تقديم نفسك كمدرب أو محارض
•مبادئ التعلم وأمناط كولب يف التعلم

•مناذج العرض والتقديم

اليوم الثاين 12 :يوليو  | 2021تقديم الدورة التدريبية
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30 – 13:15
15:00 – 13:30

اسرتاحة

•تقنية GLOSS
•تقنية EASE
•استخدام املساعدات البرصية والتقنية
•أساليب طرح األسئلة التدريبية

الجلسة الثانية:

•طرق اإلجابة عىل األسئلة بطريقة فعالة
•كفايات | أساليب التدريب عن بُعد

إخالء املسؤولية :لقد تم بذل كل الجهود لضامن دقة املعلومات الواردة .ومع ذلك ،قد تكون املعلومات وتفاصيل الربنامج قابلة للتغيري أو التعديل دون إشعار مسبق.

اليوم الثالث 13 :يوليو  | 2021التغذية الراجعة
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30 – 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•تقنية FEED
•تقنية OFF
•مهارات اإللقاء الجسدي

•مهارات (اإللقاء الصويت)
•تقنيات التواصل مع املشاركني والتغذية الراجعة وإدارة الجلسات

اليوم الرابع 14 :يوليو  | 2021مهارات إدارة الربامج والورش التدريبية
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30 – 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•قواعد العروض التقدميية
•إدارة الوقت
•كيفية تحليل الجمهور (املتدربني)

•أمناط الشخصيات
•إدارة املشاركني عىل اختالف مستوياتهم الوظيفية وخرباتهم
•إدارة املشاركني ذوي املزاج الصعب
•مهارات إدارة الخالف

اليوم الخامس 15 :يوليو  | 2021تقييم التدريب
13:15 – 12:00

الجلسة األوىل:

13:30 – 13:15

اسرتاحة

15:00 – 13:30

الجلسة الثانية:

•العبء املعريف
•التفكري البرصي

•مستويات تقييم التدريب عند كريباتريك

إخالء املسؤولية :لقد تم بذل كل الجهود لضامن دقة املعلومات الواردة .ومع ذلك ،قد تكون املعلومات وتفاصيل الربنامج قابلة للتغيري أو التعديل دون إشعار مسبق.
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