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يف وقت مبكر من تاريخ تطور علوم االإدارة والتنظيم اأدرك علماء هذا الفرع من العلوم االن�شانية اأهمية الدور الذي يلعبه العن�شر الب�شري يف العملية 
االإنتاجية, خا�شة يف جمال اخلدمات.  ومن اأهم هذه اخلدمات االأعمال امل�شرفية.

وملا كانت الفروع  من اأهم مراكز الربحية يف اأي م�شرف ا�شالمي, فقد بات لزاما على امل�شارف االإ�شالمية اأن تويل مديري الفروع وم�شاعديهم كل 
رعاية مبا يكفل تنمية خرباتهم و�شقل مهاراتهم لقيادة فروعهم لتحقيق الر�شالة والقيم التي متثلها هذه امل�شارف.

اإن من اأهم متطلبات قيادة الفروع الرتكيز على املعارف النظرية ال�شرورية ملمار�شة قيادة التغيري يف الفروع, وذلك ب�شكل متواز مع تنمية القدرات 
العملية للمديرين من تخطيط وو�شع املوازنات التقديرية وتقييم االأداء وممار�شة الت�شويق املنظم للو�شول بالعمل امل�شريف االإ�شالمي اإىل حتقيق 
اأهدافه يف خدمة االأطراف ذات العالقة من م�شاهمني ومودعني وم�شتثمرين وموظفني, اإ�شافة لتكري�س الدور املتفرد  للم�شارف االإ�شالمية يف 

خدمة املجتمع املحلي واالإقت�شاد الوطني على حد �شواء.
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�أهد�ف �ل�سهادة :
يهدف الربنامج اإىل:

 تزويد امل�شاركني باملعرفة النظرية الالزمة حول خ�شائ�س العمل امل�شريف االإ�شالمي ومالمح ال�شلوك . 1
الوظيفي ومتطلبات اجلودة ال�شاملة.

تنمية قدرات امل�شاركني يف جماالت التخطيط االإ�شرتاتيجي, و�شياغة اخلطط, والتعرف على موا�شفاتها . 2
ومعوقاتها, واإعداد املوازنات التقديرية ب�شورة �شليمة. 

�شقل املهارات االإدارية واالإ�شرافية للمدير امل�شريف االإ�شالمي, وبيان موا�شفات املدير الفعال, وتنمية . 3
مهاراته يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات ودوره يف تقييم اأداء الفرع واأداء العاملني.

 احاطة امل�شاركني  باأ�شباب ومظاهر التعرث االإداري, وطرق الوقاية منها.. 4
 التعرف على م�شادر املخاطر امل�شرفية وحتليلها وقيا�شها وبيان �شبل مواجهتها.. 5
التعريف ب�شمات القيادة وموا�شفات القائد الناجح.. 6
بيان قواعد التفكري االإيجابي ومهاراته و�شوابطه ومعوقاته.. 7
 تنمية القدرة على اإدارة التغيري وبيان متطلباته, واملعوقات التي تعرت�س م�شريته.. 8
 االإملام باإدارة املعرفة وم�شادرها ودوائرها, وتنمية ثقافة املوؤ�ش�شات املبنية على املعرفة.. 9

بيان التحديات التي تواجه امل�شارف االإ�شالمية)ذاتيا وحمليا ودوليا(, و�شبل مواجهتها. . 10
ا�شتعرا�س ال�شبهات املثارة حول العمل امل�شريف االإ�شالمي, وكيفية الرد عليها.. 11

�مل�ستهدفون  بال�سهادة:
 الكوادر القيادية اأو املر�شحة ملنا�شب قيادية يف اإدارات و فروع امل�شارف االإ�شالمية. . 1
مديري االإدارات واالأق�شام املتخ�ش�شة يف اأعمال التدقيق واالأبحاث والتخطيط  واإدارة املخاطر والتوافق . 2

ومراقبة اجلودة واأعمال التنظيم والتطوير امل�شريف واالداري.
م�شئويل االإ�شراف امل�شريف اأو اإدارات الرقابة امل�شرفية يف امل�شارف املركزية.. 3
االأكادمييني والباحثني يف اجلامعات واملعاهد العليا املهتمني بالعمل امل�شريف االإ�شالمي.. 4



املحور الأول: مدير فرع امل�سرف الإ�سالمي
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  املعرفة النظرية. 1
املتطلبات االدارية. 2
  ال�شلوك الوظيفي والعالقات التبادلية. 3

•  الف�شل الثاين:  العمل امليداين:	
  اال�شراف الفعال. 1
 الت�شويق والعالقات العامة. 2
  تقييم اأداء الفرع. 3
  تقييم اأداء املوظفني. 4

• الف�شل الثالث:  اأمناط املديرين:	
 الت�شنيف التقليدي. 1
 موا�شفات املدير الفعال. 2
مظاهرالتعرث االداري. 3

                  
املحور الثاين:  التخطيط الإ�سرتاتيجي

• الف�شل االأول:  مفاهيم اأ�شا�شية:	
التخطيط. 1
 االإ�شرتاتيجية. 2
 التخطيط االإ�شرتاتيجي. 3

• الف�شل الثاين:  اأركان التخطيط االإ�شرتاتيجي:	
 حتديد الروؤية. 1
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• الف�شل الثالث :  اخلطة االإ�شرتاتيجية من ال�شياغة اإىل التقييم:	
�شياغة اخلطة. 1
تنفيذ اخلطة. 2
تقييم اخلطة. 3

• الف�شل الرابع:  اإعداد املوازنة التقديرية:	
اأهمية املوازنة التقديرية وفوائدها. 1
اأ�ش�س واإعتبارات اإعداد املوازنة التقديرية. 2

• الف�شل اخلام�س:  معوقات التخطيط االإ�شرتاتيجي:	
 م�شكالت �شياغة اخلطة. 1
 م�شكالت تنفيذ اخلطة. 2
م�شكالت الرقابة والقيا�س. 3

املحور الثالث: القيادة واإدارة التغيري
• الف�شل االأول:  تعريف القيادة وبيان اأهميتها	
• الف�شل الثاين:  القيادة الناجحة وموا�شفاتها	

القدرات العقلية. 1
املقومات ال�شخ�شية. 2
ال�شفات االأخالقية. 3

• الف�شل الثالث:  التفكري االإيجابي	
قواعد التفكري االإيجابي و�شوابطه. 1
توجيهات ملمار�شة التفكري ال�شليم. 2
مهارات التفكري االإيجابي. 3
 معوقات التفكري. 4
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• الف�شل الرابع:  اإدارة املعرفة	
م�شادر املعرفة. 1
املوؤ�ش�شات املبنية على املعرفة. 2
 اأ�شناف ثقافة املوؤ�ش�شات. 3
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م�شتويات واأ�شناف التغيري. 2
  معوقات التغيري. 3

املحور الرابع:  التحديات التي تواجه امل�سارف الإ�سالمية:
• الف�شل االأول:  التحديات الذاتية	

جمال ال�شيولة. 1
االإ�شتثمار امل�شرتك. 2
معلومات االأخطار امل�شرفية. 3
 املوارد الب�شرية. 4
تن�شيق البحوث. 5
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• الف�شل الثاين:  حتديات البيئة املحلية	
ق�شور الت�شريعات امل�شرفية. 1
�شبهات حول العمل امل�شريف االإ�شالمي        . 2
تدين م�شتوى الوعي امل�شريف االإ�شالمي. 3

• الف�شل الثالث:  التحديات اخلارجية	
 ظروف العوملة. 1
  متطلبات جلنة بازل. 2
 االإرهاب وغ�شل االأموال. 3


