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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 ت�أ�سي�س املجل�س
العام 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 يف ع�ضويته �أكرث من  125م�ؤ�س�سة مالية موزعة على �أكرث من  34دولة 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 وتطوير ال�سيا�سات والنظم الرقابية
واملالية واالقت�صادية التي ت�صب يف امل�صلحة العامة للأع�ضاء ،وتطوير �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 )1 :دعم
ال�سيا�سات والنظم الرقابية  )2البحوث واملن�شورات  )3ن�شر الوعي وتبادل املعلومات  )4دعم
التطوير 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
.2
.3
.4

1تنمية مهارات املتدربني يف جمال القيام بالعملية التدريبية بكفاءة وفعالية
وتزويدهم باملهارات احلديثة يف جمال التدريب والتنمية الب�شرية من خالل
تزويدهم باملهارات التي ت�سهم يف رفع م�ستوى �أدائهم يف جمال التدريب.
2تعريف امل�شاركني مفهوم التدريب احلديث من خالل ا�ستعرا�ض املفاهيم العلمية
املختلفة.
3تو�ضيح �أ�س�س ومبادئ التدريب و�شروط جناح العملية التدريبية احلديثة.
4م�ساعدة امل�شاركني ورفع كفاءتهم يف كيفية ت�صميم نظام تدريبي يت�ضمن حتديد
الإحتياجات التدريبية وتطوير �أهداف الربامج التدريبية واختيار طرق التدريب
املنا�سبة.

اليوم الأول:االثنني 2018/12/10
08:00 - 08:30

08:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:30

الت�سجيل وقهوة ال�صباح
املقدمة والتقدمي
اجلل�سة الأوىل� :أ�سا�سيات التدريب
1 .1تعريف امل�شاركني ب�أهداف احلقيبة التدريبية وحمتوياتها و�أن�شطتها وخمرجاتها ومتطلباتها املتوقعة.
2 .2مقدمة وتعريف التدريب احلديث.
�3 .3أنواع التدريب احلديث.
4 .4ت�صميم نظام التدريب.
ا�سرتاحة
اجلل�سة الثانية:دور وم�س�ؤوليات املدرب
1 .1الدور املتعلق بالعملية التدريبية.
2 .2الدور املتعلق بت�صميم وتنفيذ الربامج.
3 .3الدور املتعلق بتنمية االجتاهات الإيجابية لدى املتدربني.
ا�سرتاحة الغداء
اجلل�سة الثالثة� :أ�ساليب قيادة اجلماعات
1 .1تعريف امل�شاركني ب�أ�ساليب القيادة وحل امل�شكالت.
2 .2احلالة الدرا�سية.
3 .3جمموعات العمل.
4 .4لعب الأدوار.
5 .5التمارين العملية وطرق تر�سيخ املعلومات.
اجلل�سة الرابعة :نظريات التعلم ودورها يف ت�صميم الربامج التدريبية
�1 .1أهم مبادئ تعلم الكبار

االنتهاء من اليوم الأول

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

اليوم الثاين :الثالثاء يف 2018/12/11
اجلل�سة الأوىل�:أ�ساليب و�أمناط التعلم
1 .1التعلم بال�سمع.
08:00 - 10:30
2 .2التعلم بالنظر.
3 .3التعلم باللم�س.
10:30 - 10:45
ا�سرتاحة
اجلل�سة الثانية :ا�ستخدام الو�سائل ال�سمعية والب�صرية يف التدريب
10:45 - 12:00
�1 .1أنواع امل�ساعدات التدريبية.
2 .2قواعد ا�ستخدام الو�سائل ال�سمعية والب�صرية يف التدريب.
12:00 - 13:00
ا�سرتاحة الغداء
اجلل�سة الثالثة :حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية
1 .1مفهوم االحتياجات التدريبية.
13:00 - 16:00
2 .2الفرق بني االحتياجات التدريبية والتطويرية.
3 .3حتديد االحتياجات التدريبية.
االنتهاء من اليوم الثاين

اليوم الثالث :الأربعاء يف 2018/12/12
08:00 - 10:30

10:30 - 10:45

اجلل�سة الأوىل�:صياغة وو�ضع الأهداف
1 .1مكونات الهدف التدريبي.
2 .2حتويل االحتياجات التدريبية لأهداف.
3 .3ت�صميم عر�ض الربنامج التدريبي.
ا�سرتاحة

اجلل�سة الثانية :التنفيذ واملتابعة للعملية التدريبية
1 .1مهارات العر�ض الفعال.
2 .2مهارات ت�صميم ال�شرائح.
10:45 - 12:00
3 .3مهارات ت�صميم الأن�شطة.
4 .4مهارات اال�ستخدام الفعال للمكان واملوارد املتاحة.
5 .5التعامل مع الأمناط املختلفة للمتدربني.
12:00 - 13:00
ا�سرتاحة الغداء
اجلل�سة الثالثة :تقومي التدريب
�1 .1أغرا�ض التقومي.
2 .2مكونات التقومي.
13:00 - 16:00
�3 .3أ�ساليب التقومي.
4 .4معرفة ن�سبة فهم املتعلم للمادة التدريبية.
5 .5تقييم الدورة.
16:00 - 16:15
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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ر�سوم امل�شاركة:
 1200دوالر �أمريكي
يرجى �إر�سال ا�ستمارة الت�سجيل �إىل املجل�س العام:
هاتف | +97317357300 :الفاك�س+97317324902 :
الربيد االلكرتوينevents@cibafi.org :

