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حل المشكالت واتخاذ القرار لتمويل المشروعات متناهية
الصغر
						
عدد الساعات12  :

كود البرنامج35001 :

إلى من يوجه البرنامج:
المصرفيين العاملين بوحدات التمويل متناهي الصغر بالبنوك وممن يٌسند إليهم  -أو سيُسند إليهم  -مهام
ومسؤوليات تتعلق بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وصف البرنامج:
تم تصميم هذا البرنامج من أجل زيادة المهارات العلمية والعملية للعاملين بوحدات التمويل متناهي الصغر بالبنوك
المصرية والمتعلقة بأسس حل المشكالت واتخاذ القرار .هذا ويساهم ذلك البرنامج في تعريف المتدربين بخصائص
الظواهر وتحديد أسباب المشكالت وبدائل الحلول لترتيبها طبقا لألولويات الختيار أفضل وأنسب الحلول طبقاً لطبيعة
المشكلة والعنصر الزمني لها لدعم وتنشيط تيسير التمويل المتناهي الصغر كمحور أساسي في منظومة التنمية
المستدامة.
أهداف البرنامج:
•تحديد المفاهيم األساسية للتفرقة بين الظواهر وأسباب المشكالت وطرح البدائل الختيارأنسب الحلول في
منظومة التمويل المتناهي الصغر.
•تعريف منظومة إتخاذ القرارات وكيفية رصد األخطاء الشائعة في صناعتها.
•تطبيق األسلوب العلمي لحل المشكالت واضعا فى اإلعتبارخصائص األنماط القيادية في منظومة حل
المشكالت واتخاذ القرار.
محتويات البرنامج:
الجزء األول :مدخل حديث لتحليل أهم المشكالت للتمويل متناهي الصغر
•التعرف علي المشكلة وتحديد أبعادها والمسببات األساسية لها
•أساليب حل المشكالت وطرح البدائل المختلفة لحلها
•اختيار البديل األنسب لحل المشكالت وفقاً لمعايير يمكن استخدامها في عملية المفاضلة
•متابعة الحلول واتخاذ القرار
•أسس تقييم القرارات
الجزء الثاني :منظومة اتخاذ القرارات لتيسير التمويل األصغر
•مفهوم وطبيعة القرارات التمويلية وغير التمويلية
•أنواع القرارات
•مراحل وخطوات وعناصر اتخاذ القرار
•كيفية تحقيق فعالية القرار
•األخطاء الشائعة في صناعة القرارات
الجزء الثالث :األنماط القيادية
•مفهوم وأنماط القيادة اإلدارية لوحدات اإلقراض متناهي الصغر
•القائد اإلداري والسلطة التي يستخدمها
•دور القيادة اإلدارية في تحقيق األهداف اإلدارية
•أنماط القيادة
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إستراتيجية التقييم:
سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركتهم فى التدريبات
اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
 1وحدة تعليم مستمر
اللغة المستخدمة:
العربية
متطلبات الحضور:
يتطلب هذا البرنامج خبرة مصرفية ال تقل عن ثالث سنوات وخبرة بإدارة المشروعات المتناهية الصغر ال تقل عن
سنة.
هذا البرنامج يؤهلك لحضور:
ال يوجد
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