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اإلدارة الناجحة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
						
عدد الساعات8 :

كود البرنامج35004 :

إلى من يوجه البرنامج:
المصرفيين العاملين بوحدات التمويل متناهي الصغر بالبنوك ،ممن يٌسند إليهم  -أو سيُسند إليهم  -مهام
ومسؤوليات تتعلق بأسس اإلدارة الفعالة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
وصف البرنامج:
ً
عامة والعاملين بوحدات
تم تصميم هذا البرنامج بهدف زيادة المهارات العلمية والعملية لمديري الفروع بالبنوك
ً
خاصة نحو التطبيق األمثل لوظائف اإلدارة الحديثة ،حيث يركز البرنامج على أهمية التخطيط
التمويل متناهي الصغر
الجيد والبناء التنظيمي الفعال وإتباع أسس اإلدارة الحديثة حيث اإلشراف والتوجيه والمتابعة باإلضافة إلى أهمية
تفويض السلطة لتيسير العملية اإلدارية .هذا و يساعد البرنامج المتدربين في التعرف علي خصائص المدير الجيد
والعمل كفريق لتحقيق أهداف البنك.
أهداف البرنامج:
•شرح األساليب المختلفة لإلدارة الحديثة لوحدات التمويل األصغر
•توضيح العالقة بين السلطة والمسئولية مع تحديد أسس استخدام تفويض السلطة
•تطبيق كيفية بناء فريق العمل الفعال  مع الوضع فى اإلعتبار عناصر المتابعة والرقابة
محتويات البرنامج:
الجزء األول :األساليب المختلفة لإلدارة وطرق التخطيط الفعال
•الفرق بين اإلدارة والقيادة
•دور القيادة اإلدارية في تحقيق األهداف اإلدارية
•التعرف علي مبادئ ووظائف اإلدارة الحديثة
•مفهوم التخطيط ومراحله
•المحددات األساسية لفعالية واستمرار منظومة األعمال
•خصائص المدير الجيد
الجزء الثاني :السلطة والمسئولية والتفويض
•ماهية السلطة والمسئولية والمساءلة
•تحقيق التوازن بين اإلدارة مع السلطـة
•التعرف على أنماط اإلدارة المختلفة
•القائد اإلداري وأنواع السلطة التي يمكنه استخدامها
•تفويض السلطة والعمل كفريق
•خطوات التفويض الناجح وتحديد المسئولية
الجزء الثالث :بنـاء فريق عمل فعـال وإدارة الوقت والمتابعة والرقابة
•عناصر تكوين فريق عمل متكامل لتفعيل التمويل األصغر
•الصفات المميزة للمجموعة التي ترغب في أن تعمل بفاعليـة كفريق
•مبادئ إدارة الوقت وتقييم األداء
•أنواع وأساليب المتابعة والرقابة
•الركائز األساسية لضمان فاعلية المتابعة
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• أفضل عشر طرق لحفز الموظفين ومسئول االئتمان
إستراتيجية التقييم:
سيتم تقييم المتدربين بناء على تفاعلهم أثناء البرنامج ومشاركتهم فى التدريبات
اجتياز هذا البرنامج بنجاح يؤهل المتدربين للحصول على:
 0.7وحدة 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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