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نبذة تعريفية عن املجل�س العام:
املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية م�ؤ�س�سة دولية غري هادفة للربح ويعترب املظلة 
اأنحاء العامل.  وقد مت تاأ�سي�س املجل�س  الر�سمية للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف جميع 
العام مببادرة من البنك الإ�سالمي للتنمية وبالتعاون مع جمم�عة من البن�ك وامل�ؤ�س�سات الرائدة 
يف �سناعة 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 يف ع�س�يته اأكرث من 125 م�ؤ�س�سة مالية م�زعة على اأكرث من 34 دولة ح�ل 
العامل، وه� اأحد املنظمات واللبنات الرئي�سة يف بنية املالية الإ�سالمية، ويهدف اإىل دعم �سناعة 
الرقابية  والنظم  ال�سيا�سات  وتط�ير  ودعم  عنها  والدفاع  ومتثيلها  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات 
واملالية والقت�سادية التي ت�سب يف امل�سلحة العامة لالأع�ساء، وتط�ير �سناعة اخلدمات املالية 
خارطة  العام  املجل�س  ر�سم  وقد  ال�سناعة.   يف  املهنية  املمار�سات  اأف�سل  بتعزيز  الإ�سالمية 
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.

نبذة عن الربنامج:
املدرب املتميز بحاجة دائمة لتنمية مهاراته ب�سكل دوري لتتنا�سق مع التط�رات وامل�ستجدات يف 
جمال التدريب، فه� بحاجة اإىل تبادل اخلربات واإثراء املعل�مات يف جمال التدريب وتطبيقاته 
واملنظمات  العمالء  احتياجات  بتط�ر  يتط�ر  التدريب  اأن  ل�سيما  وتطبيقاتها،  التعلم  ونظريات 

واملتغريات املحيطة.  

اأهداف الربنامج:
وفعالية . 1 بكفاءة  التدريبية  بالعملية  القيام  جمال  يف  املتدربني  مهارات  تنمية 

خالل  من  الب�سرية  والتنمية  التدريب  جمال  يف  احلديثة  باملهارات  وتزويدهم 
تزويدهم باملهارات التي ت�سهم يف رفع م�ست�ى اأدائهم يف جمال التدريب. 

العلمية . 2 املفاهيم  ا�ستعرا�س  التدريب احلديث من خالل  امل�ساركني مفه�م  تعريف 
املختلفة. 

ت��سيح اأ�س�س ومبادئ التدريب و�سروط جناح العملية التدريبية احلديثة. . 3
م�ساعدة امل�ساركني ورفع كفاءتهم يف كيفية ت�سميم نظام تدريبي يت�سمن حتديد . 4

التدريب  طرق  واختيار  التدريبية  الربامج  اأهداف  وتط�ير  التدريبية  الإحتياجات 
املنا�سبة.  



الت�سجيل وقه�ة ال�سباح08:30 - 08:00 

08:30 - 10:30

املقدمة والتقدمي
اجلل�سة الأوىل: اأ�سا�سيات التدريب

تعريف امل�ساركني باأهداف احلقيبة التدريبية وحمت�ياتها واأن�سطتها وخمرجاتها ومتطلباتها املت�قعة. . 1
مقدمة وتعريف التدريب احلديث. . 2
اأن�اع التدريب احلديث. . 3
ت�سميم نظام التدريب.. 4

ا�سرتاحة10:45 - 10:30

10:45 - 12:00

اجلل�سة الثانية:دور وم�س�ؤوليات املدرب
الدور املتعلق بالعملية التدريبية. . 1
الدور املتعلق بت�سميم وتنفيذ الربامج. . 2
الدور املتعلق بتنمية الجتاهات الإيجابية لدى املتدربني.. 3

ا�سرتاحة الغداء 13:00 - 12:00

13:00 - 14:30

اجلل�سة الثالثة: اأ�ساليب قيادة اجلماعات
تعريف امل�ساركني باأ�ساليب القيادة وحل امل�سكالت. . 1
احلالة الدرا�سية. . 2
جمم�عات العمل. . 3
لعب الأدوار. . 4
التمارين العملية وطرق تر�سيخ املعل�مات.. 5

14:30 - 16:30
اجلل�سة الرابعة: نظريات التعلم ودورها يف ت�سميم الربامج التدريبية

اأهم مبادئ تعلم الكبار. 1
النتهاء من الي�م الأول

الي�م الأول:الثنني 2018/12/10

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



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

08:00 - 10:30

اجلل�سة الأوىل:اأ�ساليب واأمناط التعلم
التعلم بال�سمع. . 1
التعلم بالنظر.. 2
التعلم باللم�س.. 3

ا�سرتاحة 10:45 - 10:30

10:45 - 12:00

اجلل�سة الثانية: ا�ستخدام ال��سائل ال�سمعية والب�سرية يف التدريب
اأن�اع امل�ساعدات التدريبية. . 1
ق�اعد ا�ستخدام ال��سائل ال�سمعية والب�سرية يف التدريب. . 2

ا�سرتاحة الغداء 13:00 - 12:00

13:00 - 16:00

اجلل�سة الثالثة: حتديد وحتليل الحتياجات التدريبية 
مفه�م الحتياجات التدريبية. . 1
الفرق بني الحتياجات التدريبية والتط�يرية.  . 2
حتديد الحتياجات التدريبية. . 3

النتهاء من الي�م الثاين

الي�م الثالث: الأربعاء يف 2018/12/12

08:00 - 10:30

اجلل�سة الأوىل:�سياغة وو�سع الأهداف
مك�نات الهدف التدريبي. . 1
حت�يل الحتياجات التدريبية لأهداف. . 2
ت�سميم عر�س الربنامج التدريبي.  . 3

ا�سرتاحة10:45 - 10:30

10:45 - 12:00

اجلل�سة الثانية: التنفيذ واملتابعة للعملية التدريبية
مهارات العر�س الفعال. . 1
مهارات ت�سميم ال�سرائح. . 2
مهارات ت�سميم الأن�سطة. . 3
مهارات ال�ستخدام الفعال للمكان وامل�ارد املتاحة. . 4
التعامل مع الأمناط املختلفة للمتدربني.  . 5

ا�سرتاحة الغداء 13:00 - 12:00

13:00 - 16:00

اجلل�سة الثالثة: تق�مي التدريب 
اأغرا�س التق�مي.. 1
مك�نات التق�مي.   . 2
اأ�ساليب التق�مي.. 3
معرفة ن�سبة فهم املتعلم للمادة التدريبية.. 4
تقييم الدورة. . 5

ت�زيع �سهادات احل�س�ر و�س�رة جماعية16:15 - 16:00
النتهاء من الي�م الثالث والأخري

الي�م الثاين: الثالثاء يف 2018/12/11



Name (االسم) -----------------------------------------------------------------------------------

Nationality (الجنسية) ---------------------------------------------------------------------------

Institution ( المؤسسة) --------------------------------------------------------------------------

Position (المسمى الوظيفي) ----------------------------------------------------------------------

Department (القسم) -----------------------------------------------------------------------------

Address (العنوان) -------------------------------------------------------------------------------

Country (الدولة) --------------------------------------------------------------------------------

Email (البريد االلكتروني) ------------------------------------------------------------------------

Telephone (الهاتف) ----------------------------------------------------------------------------

Fax (الفاكس)-------------------------------------------------------------------------------------

Mobile (الجوال) --------------------------------------------------------------------------------

ا�ستمارة الت�سجيل

ر�س�م امل�ساركة:
1200 دولر اأمريكي

يرجى اإر�سال ا�ستمارة الت�سجيل اإىل املجل�س العام:
هاتف: 97317357300+ | الفاك�س: 97317324902+

events@cibafi.org :الربيد اللكرتوين
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