معهد الدراسات املصرفية

امليثاق املهين ملدربي املعهد
املقدمة واهلدف العام :
يستعني معهد الدراسات املصرفية بذوي الكفاءات واخلربات العملية والعلمية املتميزة كمدربني غري
متفرغني يتم استقطابهم من مؤسسات القطاع املالي واملصريف أو اي من بيريتت اخلريربة ليقتمريتا بتقريديم
انشطة وبرامج املعهد التدريبية ومبا يتناسب مع اعلى معاي ضمان جتدة التدريب والتعلم املهين .
وحيث أن املعاي االخالقية واملهنية تعترب جتهر العملية التدريبية وأحريد أهريم أسسريها ؛ فتتتقريع إدارة
املعهريد مرين كريريادر مريدربيها االلتريريزاب بقتاعريد هريريذا امليثريا والريريذي يعريرب عريرين ر يرية املعهريريد ورسريالتق وقيمريريق
اجلتهرية.
وقريريد ا ااريريدار هريريذا امليثريريا وانفريريا مريرين قبريريا ادارة معهريريد الدراسريريات والرتكيريريز علريريى مريريدي التقيريريد
بالسلتكات املطلتبة وجتنب الغ مرغتبة من قبريا املريدربني كشريرل لتقريرير مريدي اسريتمرار التعرياون
معهم يف املعهد .وعليق  ،تدرج إدارة املعهد االطار العاب للسلتكات املطلتب تتافرها لريدي كريادر مريدربيها
ويف املقابا التصرفات اليت حيظر على مدربيها ممارستها ملا فيق مصلحة للمعهد وللمهنة ككا .
على كافة مدربي املعهد التقيد مشكورين مبا يلي :










ضمان بيئة تعلمية احية وآمنة ومستدامة.
اسريريتثمار مجيريريع مهريرياراتهم وخريريرباتهم لتقريريديم أنشريريطة تدريبيريرية بري على جريريتدة ممكنريرية ومراعريرياة
متطلبات العناية والعناية التاجبة.
احرتاب سرية املعلتمريات اخلاارية باملتريدربني يف أنشريطة املعهريد التدريبيرية  ،باسريتثناء مريا تقتضرييق
احكاب القانتن.
احملافظة على رفعة ومسعة ومكانة املهنة.
العما بكا أمانة وحرفية وكفاءة واجتهاد فيما خيص كافة جتانب املهنة.
جتنب التضارب املباشر بني مصاحلهم اخلااة وعملهم املهين.
وضع نزاهة املهنة ومصاحل املعهد واملتدربني واملؤسسات املتفدة فت مصاحلهم الشخصية.
مراعاة املسؤولية والعدالة والشفافية عند إجراء تقييم املتدربني وعنريد مرين العالمريات وتقريديم
التتايات التطتيرية.
احريرتاب املتريدربني  ،والعرياملني  ،وممريالء املهنرية والتعامريريا معهريم بطريقرية مريرتب كرامرية وحقريريت
اجلميع دون ميز على أساس العر  ،أو املعتقدات الدينية  ،أو اللريتن  ،أو اجلرين  ،أو اخلصرياصص
اجلسدية  ،أو اإلعاقة  ،أو احلالة االجتماعية والعاصلية  ،أو العمرير  ،أو النسريب  ،أو االاريت أو مكريان
اإلقامة أو اخللفية االجتماعية واملادية أو اخللفية اللغتية.
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امليثاق املهين ملدربي املعهد






تقدير العالقات الفريدة واملتميزة القاصمة بني كريادر مريدربي املعهريد كفريري واحريد ،واحلرير
على تقتية هذ العالقات بشكا مهين واحرتايف .
تقديم معلتمات كاملة ودقيقة فيما يتعل بتضعهم املهين ومؤهالتهم وخرباتهم.
االمتثا جلميع قتانني حقت امللكية الفكرية والنشر وأية لتاص منظمة للمهنة.
احلر الداصم علريى املبريادرة وتقريديم االقرتاحريات البنرياءة القابلرية للتطبيري ملريا فيريق فاصريدة املهنرية
واملعهد واملتدربني.
السعي الداصم واملستمر لتطتير مهاراتهم وقدراتهم العلمية واملهنية.

يُحظر على مدربي املعهد القيام مبا يلي :






التصريريرب ب ي رية طريقريرية مريرين ش ري نها االضريريرار بسريريمعة املعهريريد أو أنشريريطتق التدريبيريرية أو شريريهاداتق أو
اختباراتق أو االحيتها وسرية معلتماتها .
استخداب اي مريا مرين شري نق االسرياءة للمتريدربني مباشريرة او باالحيرياء يف األمثلرية العمليرية أو احلرياالت
التطبيقية اليت يقدمتنها أثناء التدريب خااة فيما يتعل بالعر أو املعتقدات الدينية أو اللريتن
أو اجلن أو اخلصاصص اجلسدية أو اإلعاقة أو احلالة االجتماعية والعاصلية أو العمرير أو النسريب أو
االات أو مكان اإلقامة أو اخللفية االجتماعية واملادية أو اخللفية اللغتية.
التشكيك مبهارة وخربة وكفاءة باقي ممالء من مدربي املعهد املعتمدين.
االخنرال يف أي عما أو سلتك ينطتي على االخال باألمانة أو االحتيا أو اخلريداع أو ارتكرياب أي
فعا ينعك سلبًا على مهنتهم و /أو املعهد.

يف حال خمالفة او انتهاك هذا امليثاق:
تقتب إدارة املعهد بتقييم التزاب مدربيريق بتنفيريذ امليثريا املهريين ملريدربي معهريد الدراسريات املصريرفية مرين
خال اسريتالب مجيريع الشريكاوي املتعلقرية باملخالفريات والتحقيري فيهريا واختريا اإلجريراءات الت ديبيرية يف حريا
ثبتت شروع أحد املدربني عن قصد وبسريتء نيرية باملخالفرية  ،حتريى لريت اسريتدعى االمرير إ إلغرياء شريهادة أو
عضتية أي مدرب يتبني أنق متسبب شخصيًا مبخالفة هذا امليثا أو يتبني أنق يدعم عمدًا انتهاك هريذا
امليثا  .حيث أن االهتماب االكريرب لكافرية االطريراب املعنيرية هريت تعزيريز مكانرية مهنرية التريدريب كتسرييلة
رصيسية للتعلم ونقا املعارب واملهارات التطبيقية ملتظفي القطاعات املصرفية واملالية.
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Institute of Banking Studies
IBS Policy for Class-Based Trainers Selection and Continuous Development

1. INTRODUCTION
Institute of Banking Studies (IBS) rely on high caliber part-time experienced trainers/
facilitators to implement and facilitate IBS Class-Based training activities. Accordingly, and
in order to ensure and guarantee the overall quality of the trainings offered at IBS to develop
the knowledge and skills of the employers’ trainees positively, and to assure achievement of
the intended learning objectives from each course/ program professionally; IBS set this
policy to clarify the required competencies for IBS approved/accredited trainers, in addition
to the orientation and the continuous development plans for its trainers for delivering ClassBased training activities.

2. GENERAL POLICY STATEMENT










In order to deliver IBS Class-Based training activities according to the highest learning
standards; IBS employs as part-timers highly qualified practitioners to implement and
facilitate those activities. The part-time trainers are mainly attracted from the banking and
financial sectors or any houses of expertise that can assist IBS to achieve its mission and
objectives.
IBS have a team of trainers specializing in the different fields of IBS training activities whom
are capable to deliver trainings using Class-Based methodology. Nevertheless, IBS on a
regular basis looks for new trainers to enrich its pool depending on specific competencies and
requirements.
IBS recently announces on public via its announcements boards, website, certain social
communication pages, or any other mean the expected requirements from any trainer in order
to be approved within IBS part-time trainers.
IBS officially informs in advance any assigned trainer to deliver a Class-Based training
activity with the IBS expectations and requirements from each approved trainer during the
meeting and/or the orientation session; which will be documented through an official
assignment letter signed by IBS Director to keep each trainer aware about his/her rights and
responsibilities in order to guarantee a constant fruitful cooperation with any assigned trainer.
IBS requirements to accredit a new trainer to be part of IBS Class-Based activities parttime trainers:
1. Work experience in the related field (at least for Two years).
2. Training experience (at least two training activities).
3. Minimum of a Bachelor degree (or at least High College Diploma with five
years of work experience).
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4.

5.

6.

7.

8.
9.



A specialized approved certification in training and/or facilitation techniques
(e.g. Train the Trainer (TTT), Train of Trainer (TOT), Certified Professional
in Learning and Performance (CPLP) …etc.) is an advantage.
International certification in a related training’s field is an advantage; while
for International Certification Programs the trainer must be a holder of the
related certification that he will deliver training in (unless the trainer is been
provided/approved by the issuing body of the certification according to
agreed-upon criteria with IBS).
Have valid chartered from the issuing body through meeting Continuous
Professional Education (CPE) and/or membership requirements with issuing
bodies to ensure his/her updated body of knowledge required for the
certificate examination is an advantage for International Certification
Programs.
Voluntarily to attend the orientation and/or skills development sessions
designed by IBS free of charges as a virtual training or live classroom based
training as available is an advantage.
Trusted and/or formal recommendations when requested.
In addition to the Trainer’s Information form, to provide full soft copy
package containing his/her detailed resume, practical experiences, academic
certificates, professional certifications, delivered training track, updated list
for any development training and certifications attended, suggested training
courses.

IBS policy for continuous development of IBS current/ongoing trainers:
To continue as a member of IBS part-time trainers, each trainer must meet the following:
1. An acceptable training track record within the delivered IBS training
activities.
2. Commitment to stick with IBS Code of Ethics and the instructions provided
within the trainer’s assignment letter.
3. Achieve the passing requirements of any orientation session, and/or “IBS
Trainers’ Train the Trainer (TTT) Program”, and/or any related skills’
development sessions designed by IBS free of charges as a virtual training or
live classroom based training every three years.
4. Obtaining an International certification in the related fields is an advantage.
5. Providing attested evidences on self-development initiatives received by the
trainer outside IBS.
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6.

Voluntarily attend IBS’s class-based/virtual/blended courses/programs
scheduled each year covering different subjects he/she used to train and/or
competencies requested from IBS trainers, such as:


Understanding the psychology of learning
 Training Methodologies
 Applying training and development technologies and methods
 Applying training content development techniques
 Evaluation Techniques
 Presentation Skills
7. Once announced when applicable, to attend IBS’s Annual one-day conference
scheduled each calendar year to discuss the latest trends and practices
followed internationally to develop trainer’s competencies and training post in
general.

3. MONITORING


It is the responsibility of the related Training and International Certifications Divisions’
Heads in coordination with Quality Assurance Officer and IBS Director to ensure that all
aspects of this policy are applied throughout IBS activities and kept under revision.

4. GRIEVANCES


Any complaints will be pursued through the official channels with the Quality Assurance
Officer under supervision of the Director of IBS.
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أسس التعاون مع مدربي أنشطة معهد الدراسات املصرفية
املنعقدة داخل القاعات التدريبية
حرصاا نااد اةارمل ادع ااد علا االسااتعا ب فضل اال الاتااحملاي اوللااب لالااؤ التلال ادا واي العل لااب لا ا اي
الع للب لاد اراي لالقدراي التدريبلب ادت لزمل  ،أرجو أن ألضح لام لل ا يلي اوالر الرئلسلب الؤ ساكزز علل اا
اةارمل ادع ااد ضا د اسااكاتل لت ا يف التعاناال نااد زاااةر ناادرفل ا يف أ شااهت ا التدريبلااب ادنعقاادمل ةا اال القاعاااي
التدريبلب ف دف االرتقاحمل فاالب األ شهب التدريبلب لتع لق التائدمل ادستقامل نن ا لاحلصول عل تائج نت لزمل .
لوذه اوالر وي -:
أوالً  :التغذية الراجعة من املتدربني يف األنشطة التدريبية (التقييم) واملوظف املشرف
ستعت د اةارمل ادع د فشال اساسي يف قلاس ناد اااا ا شاهت ا التدريبلاب علا التاذياب الراجعاب ناد
ادتدرفني لادت ثلب يف التقللم الاذ يقوناون فتعبئتا يف اياب زال شاا تادري (مرفق ( )1ساةب عاد
البنوة التتصلللب لن وذج التقللم ادعت د الطاعام) ،لزذلل سلقوم ادوظف ادشرف الذ سلتم إعانام
ااوروا نعااام .لسااتقوم اةارمل ادع ااد
نساابقا فتواجااده نعااام فإفااداحمل ناحتاتا حااول االساااي الااؤ قااام
فتزلياادزم فنسااةب نااد تل ااب التقلاالم عنااد ا ت ااحمل النشاااا التدريباااي أل الا  ،حلااأ أن وااذا التقلاالم
سل ّانام ند التعرف عل قا القومل لتعزيزوا لزذلل التعرف عل النقا الؤ حتتاج اىل ترزلز أزثر
دعاات ا.
ثانياً  :االلتزام باملتطببات التنظيمية لعقد األنشطة التدريبية
 التقلد التام فادلثاق اد ين ددرفي ادع د املرف (.)2 يتوجااع عل ا ناادرفي ادع ااد االلتاازام فادتهلباااي ا اصااب فض شااهت التدريبلااب ادنعقاادمل ةا اال القاعااايالتدريبلب ف دف ادساو ب يف اوالتب عل النتام لحسد سري ع للب التدريع  ،لتش ل وذه ادتهلباي نا
يلي -:
 الاد ول علا ننصاب ادع اد الرق لاب ( )Learners Leadلالتسا لل ز ادر ناد اال الاراف https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainers.phpعناااااد تالاااااالتام فاواضاااااارمل
فالنشا التدري .
 فعد اإل ت احمل ند التس لل لالد ول لل نصب فاستةدام اسام ادساتةدم لزل اب ادارلر ا اصاب فاامستت ر صتحب حتتو زالب احلقول ادهلوفب لذا يرج إز ال تعبئب البلا اي لالوثائق ادهلوفاب
لند ثم ال ا عل "حتظ التالرياي" لذلل لااياي احتسا األتعا ا اصاب فاام ناد قبال ادع اد
لالؤ ستكالا نا فني ( 35-25ةينار)  /ساعب تدريبلب .
 اعاننا فضيب جت لزاي أل نستلزناي أساسلب الزنب لهبلعب النشا التادري تربباون يف تولريواا يفقاعب التدريع.
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 عدم الااحمل ال تضجلل النشا التدري ادتتق علل نسبقا نعام فعد االعان عن . االلتزام مبواعلد لتوقلت فدحمل لا ت احمل األ شهب التدريبلب . التقلد فتس لل احل ور لالالا ند ادتدرفني يف فدايب زل ند االستني األلىل لالثا لب اال نااال يت الز ( )20ةقلقب ند فدايب زل جلسب ند زل يوم ند ايام النشا التدري لتوثلق ذلل ند
ال ال ا عل راف "نشاط احلضور" (ادوجوة عل صاتحب النشاط التدرييب) لا تلاار االساب
الؤ ترببون فض ذ احل ور هلا لع ل "حتظ" فعد اإل ت احمل .ند ضرلرمل تثبلات أياب حااالي تاض ري
ل/أل رلج نبار ددمل تزيد عد ( )20ةقلقاب فتوثلاق توقلات التحاق /إ ساحاف جبلساب الع ال يف
ا ب "املالحظات (.")Remarks
 إجاراحمل تقلالم/ا تباار لل تادرفني يف فداياب النشاا التادري ل ايتا ()Pre and Post Assessmentلقلاس ند االستتاةمل الؤ حقق ا ادتدرفون لعاس تائ ضا د مناوذج تقلالم ادتادرفني الاذيد
ستقونون فتعبئت فالتنسلق ند القسم ادعاين (ناد إساتثناحمل فعار فارانج الشا اةاي اد نلاب الدلللاب
للقا لاتا تاللتام).
 التقلد مبواعلد لندمل االسكاحب اللونلب ادةصصب ،ليتم حتديد ندمل االسكاحب لتوقلت ا فالتنسلقند القسم ادعين قبل فدايب النشا التدري لأ ال تت الز ( )20ةقلقب زحد أقص .
 تعبئب التقللم ا اص فادتدرفني يف النشا التدري ند ال ال ا عل راف "تقللم ادتدرفني"ادوجوة عل صتحب النشا التدري  ،لالذ يقلس ةرجب التتاعال لادقادرمل االساتلعافلب لالتعاالن
ند اددر لاالجافب عل أسئلب ادادر لادشاارزب يف و وعااي الع ال الاؤ ا ا شاا وا ناد قابلام
فال نوضوعلب لحلاةيب لافداحمل ناحتاتام حوهلم ال يونني زحد أقص ناد ا ت ااحمل النشاا
التدري  .لميانام يف أ لقت ال النشا التدري التواصل ند القسم ادعين إلفداحمل أيب ناحتاي
ختص ادتدرفني .
 احلرص عل تقلد ادتدرفني يف النشا التدري فالتعلل اي التنتل لب الؤ يتم تزليادوم ف اا علافريدوم االلاكل ي (مرف ( )3سةب ند وذه التعلل اي الطاعام) .
 االستعا ب فادوظف ادشرف أل ادنال عل األ شهب التدريبلب يف حال حاجتام إلستةدام الت لزايالتقنلب ادتولرمل يف القاعب التدريبلب ال نواج تام ايب نشازل لنلب لل ا  ،أل رببتام يف تصوير أيب
الراق ع ل تتعلق مبوضوع النشا .
 تزليد القسم ادعين جب لد نقكحاتام لناحتاتام حول أيب نواضلد نست دمل أل شهب تدريبلب ترلنضرلرمل تقدمي ا يف ادع د نستقبا.
ثالثاً  -:املادة التدريبية لالنشطة التدريبية
 لد إعداةزم /إستةدانام لل اةمل التدريبلب للنشا التدري يرج نراعامل نا يلي حسع وع النشا : ضرلرمل االلتزام فتاهلب اوتوياي الرئلسلب للدلرمل التدريبلب القصريمل الؤ ا االتتاق علل ا نسابقانعااام لتزلياادزم ف ااا عنااد إعااداةزم /حتااديثام لل اااةمل التدريبلااب سااواحمل أزا اات ناااةمل صاالب
نهبوعب أل عل شال شرائح عرض ( )Power Point Presentationلإرساهلا للقسم ادعين قبل نا ال
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يقل عد مخسب أيام ند نوعد ا عقاةوا  ،لذلال للاتم نراجعت اا لتزليادزم فالتعادياي -يف حاال
لجوةوا ،-عل ان يتم شارا ادااةمل التدريبلاب فاساتةدام شارائح العارض ( )PPPساواحمل أزا ات نااةمل
صلب نهبوعب أل أ شال آ ر.
 ضاارلرمل االلتاازام فاوتوياااي الرئلساالب للوحاادمل التدريبلااب لل ا انج ادبنلااب عل ا لجااوة إنتحا ااايز تهلااع للحصااول عل ا ش ا اةت ا لالااؤ ا تزلياادزم ف ااا عنااد إعااداةزم /حتااديثام لل اااةمل
التدريبلااب سااواحمل أزا اات ناااةمل صاالب نهبوعااب أل علاا شااال شاارائح عاارض ( Power Point
 )Presentationلإرساهلا للقسم ادعين قبل نا ال يقل عد مخسب أيام ند نوعد ا عقاةوا  ،لذلل للاتم
نراجعت ا ند قبل ادةتص لتزليادزم فالتعادياي  -يف حاال لجوةواا  -للاتم التعاديل لتسالل ا
نرمل ا ر للقسم ادعين يف ادع د  ،عل ان يتم شرا اداةمل التدريبلب فاستةدام شرائح العارض ()PPP
سواحمل أزا ت ناةمل صلب نهبوعب أل أ شال آ ر.
 ضرلرمل االلتزام فتاهلب اوتوياي الرئلسلب ل/أل اداةمل ادرجعلب ل انج الش اةاي اد نلب الدلللاب الاؤا االتتاق علل ا نسبقا نعام للقا لاتا تاللتام ف ا.
 للقا لنوع النشا التدري  ،يرج إةراج ادراجد الؤ ا االستعا ب ف ا عند اعاداة ادااةمل التدريبلاب يفايب اداةمل سواحمل أزا ت ند لاقد ا مل ع للاب أل ناواة تدريبلاب أ ار أل اوة عل لاب أل زتاع
نرجعلب أل نواقد الاكل لب لبريوا .ز اا مياانام االساتتاةمل ناد إشاكاه ادع اد يف قاعادمل فلا ااي
شباب ( )EBSCOلل راجد لاأل اة لاجملاي االلاكل لب .
 التقلد فتحديأ ولال اداةمل التدريبلب لنلحقات ا للقا لل ارسااي ادثلا ل ادسات داي فاالساتناة اىلالدللل ادرجعي املرف ( )4لادعت د يف ادع د (. )Benchmarking and Referencing Model
 ضرلرمل تزليد القسم ادعين فاداةمل التدريبلب فإستةدام منوذج/الكليسب ادعت دمل لل ع د ( Template )Formللقا للن وذج املرف ( .)5ند تضزلاد التقلاد فتحاديأ الشارائح التساعب األلىل ناد العارلض
التقدميلب ( )PPPاددرجب ض د الن وذج ( )Templateالؤ ا تزليدزم ف .
 ضرلرمل تزليد القسام ادعاين فااادلل الازنين ادتصال السااي زال ياوم تادري ()Sessions Planللقا للن وذج املرف ( )6لاسكشاة ف لمبا يرة لل ند أساللع تدريبلب قبل نا ال يقل عد مخاس
أيام ع ل ند نوعد فدحمل النشا التدري .
 يف حال مل تاد اداةمل التدريبلب و زمل لنزلةمل ند قبل طرف ثالأ؛ ضرلرمل اياحمل ااا ع التهبلقييف األ شهب التدريبلب أو لب اصب ناد اال الكزلاز علا ت ا ني ادااةمل النترياب فالعدياد ناد
احلاالي الع للب لالتهبلقلب لتزليد ا فنسةب ند احلاالي الع للب لأجوفت ا الن وذجلب ،ند ضرلرمل
احلرص عل حتتلز ادتدرفني زالب عل التتاعل ادست ر أثناحمل االساي التدريبلب.
رابعاً  -:البغة احملددة لألنشطة التدريبية:
ضرلرمل التقلد التام عند إعاداة ادااةمل التدريبلاب لاواضارمل لالشارا فاللااب ادةصصاب لا شاهب حساع
عنوا ا لنوضوعات ا ادتتق علل ا نعام قبل تع ل ا  .ناد االشاارمل إىل نعاا ي ادصاهلحاي الرئلسالب فاللااب
االاللزيب اذا زان النشا فاللاب العرفلب.
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خامساً  :امتحان الوحدة التدريبية
 ضاارلرمل التنساالق يف اللااوم األلل لبادحمل الوحاادمل التدريبلااب نااد القساام ادعااين يف ادع ااد صااوص أساائلباالنتحان لنوعده لاجراحملاي عقده لتوزيد عانات اساتناةا داا واو لارة يف تعلل ااي إنتحا ااي ال اانج
(املرف (.))7
 أن يراع ان ياون ولال االنتحان نااون ناد أسائلب ا تلاار ناد نتعادة  ،لان تااون عاناب االنتحاان.%100
 إة ال االنتحا اي لاإلجافاي الن وذجلاب فالتنسالق ناد القسام ادعاين قبال ياونني ناد نوعاد االنتحاانادتتق علل يف صتحب "النشاط التدرييب" الرئلسلب ند ال راف "نشاط االمتحان" (ز ا وو نوضح يف
الدللل اإلرشاة لالتلب تقديم النشا التدري ند ال ننصب ادع د املرف (. ))8
 ضاارلرمل قل اانام فت رفااب االنتحااان قباال ااوع ادتاادرفني ل ا للتضزااد نااد صااحب إة ااال األساائلبلاالجافاي الن وذجلب لذلل قبل نا ال يقل عد يوم ند نوعد االنتحان.
لفناحمل عل نا تقدم ،ارجو إعاناام فاضن اةارمل ادع اد ساكتاز يف تقريار اسات راريب التعاالن ناد أ ناد اع ااحمل
زاةر ندرفل ا عل اصب اوالر ادذزورمل سافقا ،عل ا فاضن ادع اد لاد ياضلو ج ادا يف تاولري زالاب نتهلبااي
إااا أ شهت التدريبلب لتعزيز ن اراي ندرفل لالؤ ميانام ادباةرمل فتعزيزوا ند ال طلبام ادشاارزب يف
أ نااد ةلراي ادع ااد التدريبلااب القصااريمل لاحلصااول عل ا ش ا اةمل ح ااوروا فشااال وااا ي فالتنساالق نااد قساام
التدريع ،شازريد لام حسد تعال ام.
لتت لوا فقبول لائق االحكام ،،،
معهد الدراسات املصرفية  -االردن

تاريخ التعديل 2022/2

Page 4 of 4

Institute of Banking Studies
IBS Policy for IDL Trainers Selection and Continuous Development

1. INTRODUCTION
Since Institute of Banking Studies (IBS) started lately to deliver Interactive Distance
Learning (IDL) training and development activities to all employers/nominating institutions
mainly the banking and financial sectors’ institutions, and all other interested institutions and
individuals. IBS rely on high caliber part-time experienced trainers/facilitators to implement
and facilitate IBS IDL training activities. Accordingly, and in order to ensure and guarantee
the overall quality of the trainings offered at IBS to develop the knowledge and skills of the
employers’ trainees positively, and to assure achievement of the intended learning objectives
from each course/ program professionally; IBS set this policy to clarify the required
competencies for IBS approved/accredited trainers, in addition to the orientation and the
continuous development plans for its trainers for delivering IDL training activities.

2. GENERAL POLICY STATEMENT








In order to deliver IBS newly launched Interactive Distance Learning (IDL) training
activities according to the highest learning standards; IBS employs as part-timers highly
qualified practitioners to implement and facilitate those activities. The part-time trainers are
mainly attracted from the banking and financial sectors or any houses of expertise that can
assist IBS to achieve its mission and objectives.
IBS have a team of trainers specializing in the different fields of IBS training activities whom
are capable to deliver trainings using IDL methodology. Nevertheless, IBS on a regular basis
looks for new trainers to enrich its pool depending on specific competencies and
requirements.
IBS recently announces on public via its announcements boards, website, certain social
communication pages, or any other mean the expected requirements from any trainer in order
to be approved within IBS part-time trainers.
IBS officially informs in advance any assigned trainer to deliver an IDL training activity with
the following issues:
A. IBS expectations and requirements from each approved trainer during the meeting
and/or the orientation session; which will be documented through an official
assignment letter signed by IBS Director to keep each trainer aware about his/her
rights and responsibilities in order to guarantee a constant fruitful cooperation with
any assigned trainer.
B. A detailed guiding manual will be attached to the official assignment letter describing
the functionalities and options of the used software (MS Teams or Zoom) to deliver
the IDL training activity. The manual will cover all the needed steps starting from the
basics with illustrated screen for each step and a short videos links wherever available
after each step.
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IBS requirements to accredit a new trainer to be part of IBS IDL activities part-time
trainers:
1. Work experience in the related field (at least for Two years).
2. Training experience (at least two Class-Based training activities).
3. Virtual training experience is an advantage.
4. Minimum of a Bachelor degree (or at least High College Diploma with five
years of work experience).
5. A specialized approved certification in training and/or facilitation techniques
(e.g. Train the Trainer (TTT), Train of Trainer (TOT), Certified Professional
in Learning and Performance (CPLP) …etc.) is an advantage.
6. International certification in a related training’s field is an advantage ;while
for International Certification Programs the trainer must be a holder of the
related certification that he will deliver training in (unless the trainer is been
provided/approved by the issuing body of the certification according to
agreed-upon criteria with IBS).
7. Have valid chartered from the issuing body through meeting Continuous
Professional Education (CPE) and/or membership requirements with issuing
bodies to ensure his/her updated body of knowledge required for the
certificate examination is an advantage for International Certification
Programs.
8. Voluntarily to attend the orientation and/or skills development sessions
designed by IBS free of charges as a virtual training or live classroom based
training as available is an advantage.
9. Trusted and/or formal recommendations when requested.
10. In addition to the Trainer’s Information form, to provide full soft copy
package containing his/her detailed resume, practical experiences, academic
certificates, professional certifications, delivered virtual training track,
updated list for any development training and certifications attended,
suggested training courses.



IBS policy for continuous development of IBS current/ongoing trainers:
To continue as a member of IBS part-time trainers, each trainer must meet the following:
1. An acceptable training track record within the delivered IBS training
activities.
2. Commitment to stick with IBS Code of Ethics and the instructions provided
within the trainer’s assignment letter.
3. Achieve the passing requirements of any orientation session, and/or “IBS
Trainers’ Train the Trainer (TTT) Program”, and/or any related skills’
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4.
5.
6.

7.

development sessions designed by IBS free of charges as a virtual training or
live classroom based training every three years.
Obtaining an International certification in the related fields is an advantage.
Providing attested evidences on self-development initiatives received by the
trainer outside IBS.
Voluntarily attend IBS’s class-based/virtual/blended courses/programs
scheduled each year covering different subjects he/she used to train and/or
competencies requested from IBS trainers , such as:
 Understanding the psychology of learning
 Virtual training methodologies (IDL, e-Learning, Blended, etc.)
 Applying virtual training and development technologies and methods
 Applying virtual training content development techniques
 Virtual and live evaluation Techniques
 Presentation skills
Once announced when applicable, to attend IBS’s Annual one-day conference
scheduled each calendar year to discuss the latest trends and practices
followed internationally to develop trainer’s competencies and training post in
general.

3. MONITORING


It is the responsibility of the related Training and International Certifications Divisions’
Heads in coordination with Quality Assurance Officer and IBS Director to ensure that all
aspects of this policy are applied throughout IBS activities and kept under revision.

4. GRIEVANCES


Any complaints will be pursued through the official channels with the Quality Assurance
Officer under supervision of the Director of IBS.
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أسس التعاون مع مدربي أنشطة معهد الدراسات املصرفية املنعقدة بإستخدام
تقنية التدريب التفاعبي عن بعد )Interactive Distance Learning (IDL
حرصاا نااد اةارمل ادع ااد علا االسااتعا ب فضل اال الاتااحملاي اوللااب لالااؤ التلال ادا واي العل لااب لا ا اي
الع للب لاد اراي لالقدراي التدريبلب ادت لزمل  ،أرجو أن ألضح لام لل ا يلي اوالر الرئلسلب الؤ ساكزز علل اا
اةارمل ادع د ض د اسكاتلجلت ا يف التعانل نا زااةر نادرفل ا يف أ شاتت ا التدريبلاب فإساتددا تقنلاب التادري
التتااعلي عاد فعاد () )Interactive Distance Learning (IDLف اد االرتقااحمل فاالاب اش شاتب التدريبلاب لتع لا
التائدمل ادستقامل نن ا لاحلصول عل تائج نت لزمل  .لوذه اوالر وي -:
أوالً  :التغذية الراجعة من املتدربني يف األنشطة التدريبية (التقييم) واملوظف املشرف
ستعت د اةارمل ادع د فشاال اساساي يف الااد نادح اااط ا شاتت ا التدريبلاب علا التذذياب الراجعاب ناد
ادتدرفني لادت ثلب يف التقللم الاذ يقوناون فتعبئتا يف اياب زال شاار تادري (مرفق ( )1سادب عاد
البنوة التتصلللب لن وذج التقللم ادعت د الطاعام) ،لزذلل سلقو ادوظف ادشر الذ سلتم إعانام
نساابقا فتواجااده نعااام فإفااداحمل ناحتاتا حااول ا لسااي الااؤ اااا ه ااوروا نعااام .لسااتقو اةارمل ادع ااد
فتزلياادزم فنساادب نااد تلجااب التقلاالم عنااد ا ت ااحمل النشاااار التدريباااي أل خالا  ،حلااأ أن وااذا التقلاالم
سل ّانام ند التعر عل قار القومل لتعزيزوا لزذلل التعر عل النقار الؤ حتتاج اىل ترزلز أزثر
دعا ت ا.
ثانياً  :االلتزام باملتطببات التنظيمية لعقد األنشطة التدريبية
 التقلد التا فادلثاق اد ين ددرفي ادع د املرف (.)2 يتوج عل نادرفي ادع اد االلتازا فادتتلبااي ا اصاب فض شاتت التدريبلاب ادنعقادمل فإساتددا تقنلابالتاادري التتاااعلي عااد فعااد () )Interactive Distance Learning (IDLعلاا ننصااب ادع ااد الرا لااب
( )Learners Leadف د ادساو ب يف اوالتب علا النتاا لحساد سال ع للاب التادري  ،لتشا ل واذه
ادتتلباي نا يلي -:
 الاادخول علا ننصااب ادع ااد الرا لااب ( )Learners Leadلالتسااجلل ز اادر نااد خااال الااراف https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainers.phpعنااااااد تالاااااالتام فاواضاااااارمل
فالنشار التدري .
 فعد اإل ت احمل ند التسجلل لالدخول لل نصاب فاساتددا اسام ادساتدد لزل اب ادارلر ا اصاب فاامستت ر صتحب حتتو زالب احلقول ادتلوفب لذا يرج إز ال تعبئب البلا ااي لالوااائ ادتلوفاب
لند ام ال ذ عل " حتظ التذللاي " لذلل لذاياي احتسا اشتعا ا اصب فاام ناد ابال ادع اد
لالؤ ستكالط نا فني ( 35-25ةينار)  /ساعب تدريبلب .
 عد الذاحمل ال تضجلل النشار التدري ادتت علل نسبقا نعام فعد االعان عن .تاريخ التعديل 2022/2
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 االلتزا مبواعلد لتوالت فدحمل لا ت احمل اش شتب التدريبلب . تسجلل ( )Recordزالب ا لساي التدريبلب ند خال ال ذ عل " "Start Recordingادوجوةمل يفأعلا الصااتحب الرئلساالب للجلسااب نا اختااار ادتاادرفني نا فدايااب النشااار فااضن ا لساااي نسااجلب
(فإستثناحمل فرانج الش اةاي اد نلب الدلللب).
 التقلد فتسجلل احل ور لالذلا ند ادتدرفني يف فدايب زل ند ا لستني اشلىل لالثا لب خال نا اليتجالز ( )20ةالقب ند فدايب زل جلسب ند زل يو ند ايا النشاار التادري لتوالا ذلال ناد
خال ال ذ عل راف "نشاط احلضور" (ادوجوة عل صتحب النشقاط التقدري ) لاختلاار ا لساب
الؤ ترغبون فضخذ احل ور هلا لع ل "حتظ" فعد اإل ت احمل .نا ضارلرمل تثبلات أياب حااالي تاضخل
ل/أل خرلج نبار ددمل تزياد عاد ( )20ةالقاب فتوالا توالات التحاا /إ ساحاف جبلساب الع ال يف
خا ب "املالحظات (.")Remarks
 إجاراحمل تقلالم/اختباار لل تادرفني يف فداياب النشاار التادري ل ايتا ()Pre and Post Assessmentلقلاد ندح االستتاةمل الؤ حقق ا ادتدرفون لعاا تائجا ضا د مناوذج تقلالم ادتادرفني الاذيد
ستقونون فتعبئت فالتنسل ن القسم ادعين (ن إستثناحمل فعض فرانج الش اةاي اد نلب الدلللب للقا
لاتا تاللتام).
 التقلد مبواعلد لندمل االسكاحب اللونلب اددصصب ،ليتم حتديد ندمل االسكاحب لتوالت ا فالتنسالن القسم ادعين ابل فدايب النشار التدري هلأ ال تتجالز ( )20ةالقب زحد أاص .
 تعبئب التقللم ا اص فادتدرفني يف النشار التدري ند خال ال ذ عل رافا "تقيقيم املتقدربني"ادوجوة عل صتحب النشار التدري  ،لالذ يقال ةرجاب التتاعال لادقادرمل االساتلعافلب لالتعاالن
ن اددر لاالجافب عل أسئلب اددر لادشارزب يف جم وعاي الع ل الؤ مت ا شاؤوا ند ابلام فاال
نوضااوعلب لحلاةيااب لافااداحمل ناحتاااتام حااوهلم خااال يااونني زحااد أاصا نااد ا ت اااحمل النشااار
التدري  .لميانام يف أ لات خال النشار التدري التواصل ن القسم ادعين إلفداحمل أيب ناحتااي
ختص ادتدرفني .
 احلرص عل تقلد ادتدرفني يف النشار التدري فالتعلل اي التنتل لب الاؤ ياتم تزليادوم ف اا علافريدوم االلاكل ي (مرف ( )3سدب ند وذه التعلل اي الطاعام) .
 تزليد القسم ادعين جب ل نقكحاتام لناحتاتام حول أيب نواضل نستجدمل ش شتب تدريبلب ترلنضرلرمل تقدمي ا يف ادع د نستقبا.
ثالثاً  -:املادة التدريبية لالنشطة التدريبية
 لدح إعداةزم /إستددانام لل اةمل التدريبلب للنشار التدري يرج نراعامل نا يلي حس وع النشار: ضرلرمل االلتزا فتذتلب اوتوياي الرئلسلب للدلرمل التدريبلب القصالمل الاؤ مت االتتااق علل اا نسابقانعااام لتزلياادزم ف ااا عنااد إعااداةزم /حتااديثام لل اااةمل التدريبلااب سااواحمل أزا اات ناااةمل صاالب
نتبوعب أل عل شاال شارائح عار ( )Power Point Presentationلإرسااهلا للقسام ادعاين ابال ناا ال
يقل عد مخسب أياا ناد نوعاد ا عقاةواا  ،لذلال للاتم نراجعت اا لتزليادزم فالتعادياي -يف حاال
تاريخ التعديل 2022/2
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( )PPPسواحمل أزا ت ناةمل صلب

-

-

-

لجوةوا ،-عل ان يتم شرط اداةمل التدريبلب فاستددا شرائح العر
نتبوعب أل أ شال آخر.
ضاارلرمل االلتاازا فاوتوياااي الرئلساالب للوحاادمل التدريبلااب للاا انج ادبنلااب علاا لجااوة انتحا اااي
ز تتل ا للحصااول عل ا شاا اةت ا لالااؤ مت تزلياادزم ف ااا عنااد إعااداةزم /حتااديثام لل اااةمل
التدريبلاااب ساااواحمل أزا ااات نااااةمل صااالب نتبوعاااب أل علا ا شاااال شااارائح عااار ( Power Point
 )Presentationلإرساهلا للقسم ادعين ابل نا ال يقل عد مخسب أيا ناد نوعاد ا عقاةواا  ،لذلال للاتم
نراجعت ا ند ابل اددتص لتزليدزم فالتعدياي  -يف حال لجوةوا  -للتم التعديل لتسالل ا نارمل
اخرح للقسم ادعين يف ادع د  ،عل ان يتم شرط اداةمل التدريبلب فاساتددا شارائح العار ( )PPPساواحمل
أزا ت ناةمل صلب نتبوعب أل أ شال آخر.
ضرلرمل االلتزا فتذتلب اوتوياي الرئلسلب ل/أل اداةمل ادرجعلب ل انج الش اةاي اد نلب الدلللب الؤ مت
االتتاق علل ا نسبقا نعام للقا لاتا تاللتام ف ا.
للقا لنوع النشار التدري  ،يرج إةراج ادراج الاؤ مت االساتعا ب ف اا عناد اعاداة ادااةمل التدريبلاب يف
ايب اداةمل ساواحمل أزا ات ناد لااا خا مل ع للاب أل ناواة تدريبلاب أخارح أل هاو عل لاب أل زتا
نرجعلب أل نواا الاكل لب لغلوا .ز ا ميانام االستتاةمل ند إشكاك ادع د يف ااعدمل فلا اي شباب
( )EBSCOلل راج لاشها لاجملاي االلاكل لب.
التقلد فتحديأ ولال ادااةمل التدريبلاب لنلحقات اا للقاا لل ارسااي ادثلا ل ادساتجداي فاالساتناة اىل
الدللل ادرجعي ادرل ( )4لادعت د يف ادع د (. )Benchmarking and Referencing Model
ضااارلرمل تزلياااد القسااام ادعاااين فادااااةمل التدريبلاااب فإساااتددا مناااوذج/الكليساااب ادعت ااادمل لل ع اااد
( )Template Formللقا للن وذج املرف ( )5ن تضزلد التقلاد فتحاديأ الشارائح الث ا لاب اشلىل ناد
العرل التقدميلب ( )PPPاددرجب ض د الن وذج ( )Templateالؤ مت تزليدزم ف .
ضرلرمل تزليد القسم ادعين فا دلل الزنين ادتصل لساي زل ياو تادري ( )Sessions Planللقاا
للن وذج املرف ( )6لاسكشاة ف لمبا يرة لل ند أسالل تدريبلاب ابال ناا ال يقال عاد مخا أياا
ع ل ند نوعد فدحمل النشار التدري .
يف حال مل تاد اداةمل التدريبلب جم زمل لنزلةمل ند ابل طر االأ؛ ضرلرمل اياحمل ا ا التتبلقي يف
اش شتب التدريبلب أو لب خاصب ند خال الكزلز عل ت ني اداةمل النتريب فالعديد ناد احلااالي
الع للب لالتتبلقلب لتزليد ا فنسدب ند احلاالي الع للب لأجوفت ا الن وذجلب ،نا ضارلرمل احلارص
عل حتتلز ادتدرفني زالب عل التتاعل ادست ر أاناحمل ا لساي التدريبلب.

رابعاً  -:البغة احملددة لألنشطة التدريبية:
ضرلرمل التقلد التا عند إعداة اداةمل التدريبلب لاواضارمل لالشارط فاللذاب اددصصاب لا شاتب حسا
عنوا ا لنوضوعات ا ادتت علل ا نعام ابل تع ل ا  .ن االشارمل إىل نعا ي ادصتلحاي الرئلسالب فاللذاب
االاللزيب اذا زان النشار فاللذب العرفلب.
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خامسا -:املتطببات الفنية

 يعت اااااد ادع اااااد نن جلاااااب التااااادري التتااااااعلي عاااااد فعاااااد فاساااااتددا ننصاااااب ادع اااااد الرا لاااااب( ، )Learners Leadليتم الدخول اىل ا لسب التدريبلب ناد خاال اسام ادساتدد لزل اب السار أل ناد
خال ال ذ عل الراف الذ يتم إرسال لاام (ز اا واو نوضاح يف الادللل اإلرشااة لالتلاب تقاديم
النشار التدري ند خال ننصب ادع د املرف (.))7
 عند االتتاق ن القسم ادعين يف ادع د عل تقديم النشاار التادري ناد ةاخال ااعااي ادع اد التدريبلاب،يتوىل ادع د تولل زل نا يتم طلب ند ابلام ند التج لزاي التنلب لالتنتل لب لاإلةاريب ادتاحب .
 عنااد تقااديم النشااار التاادري نااد خااارج ااعاااي ادع ااد التدريبلااب ،جيا علا اداادر أن يقااو فتااوللادتتلباي التنلب التاللب زحد أة :








-

-

ج از حاسو شدصي (.)PC / Laptop
تثبلاااات أ نااااد ادتصااااتحاي التاللااااب علاا ا ج اااااز احلاسااااو الشدصااااي ( )Laptop/PCلااااديام
(.)Google Chrome , Mozilla Firefox
تساااجلل الااادخول اىل نوااا ادنصاااب  https://learnerslead.ibs.edu.joعاا ادتصاااتح علاا اج ااازمل
احلاساو الشدصاي ل  /أل ج ااز خلاو ( ، )PC / Laptop / Smart Phoneلالتساجلل ز ادر ناد
خااال الااراف  https://learnerslead.ibs.edu.jo/local/registration/trainers.phpلتعبئااب زالااب
احلقول ابل نوعد النشار التدري اشلل لام عل ادنصب لحتديأ نلتام الشدصي ةلريا .
ا ك ت ذل سرعب اتصال عاللب (.)High Speed Internet
زانلا ( )Web Cameraذاي جوةمل صورمل عاللب (.)HD
نايارللون ( )Microphoneجبوةمل صوي لاضحب لمساعاي ( )Speakersأل مساعب رأد (.)Headset

التضزد ند الدخول عل ننصب ادع د الرا لب ابل ( )15ةالقب ند فدايب النشار التدري .
التضزد ند حت لل اداةمل التدريبلب لعرض ا عل ادنصب فعد حتويل ا اىل صلذب  .PDFليف حالب عار
اداةمل التدريبلب فصلذب  PPPلل اد ذلل ند خاال ع ال نشاارزب للشاشاب " "share screenادوجاوةمل
زدلار يف ا لسب ( )Big Blue Buttonا اصب فالنشار التدري .
ضااااارلرمل التضزاااااد لفالتنسااااال نااا ا القسااااام ادعاااااين ناااااد حت لااااال نااااااةمل العااااار التدريبلاااااب
( )PPP training Materialلا اادلل الاازنين للنشااار ( )Session Planلأيااب حاااالي ع للااب لاالختبااار
القبلي/البعد لااللتازا فتح للا ا علا ننصاب ادع اد الرا لاب يف صاتحب النشقاط التقدري (ز اا واو
نوضح يف الدللل اإلرشاة لالتلب تقاديم النشاار التادري ناد خاال ننصاب ادع اد املرفق ( ))7فعاد
إعت اةوم ند ابل ادع د .
يف حال حاجتام ش نساعدمل تقنلاب فعاد إطاعاام علا ةللال ادادر اإلرشااة ؛ مياانام االساتعا ب
مبوظف اسم احلاسو عل وااتف راام ( (+962782455074 ،+962798502006أل ناد خاال رساالب علا
ال يد االلاكل ي (.)IT_Help@ibs.edu.jo
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سادساً  :امتحان الوحدة التدريبية
 ضاارلرمل التنساال يف اللااو اشلل لبادحمل الوحاادمل التدريبلااب نا القساام ادعااين يف ادع ااد صااوص أساائلباالنتحان لنوعده لاجراحملاي عقده لتوزي عانات اساتناةا داا واو لارة يف تعلل ااي إنتحا ااي ال اانج
(املرف (.))8
 أن يراع ان ياون ولاال االنتحاان نااون ناد أسائلب اختلاار ناد نتعادة لان تااون عاناب االنتحاان.%100
 إةخال االنتحا اي لاإلجافاي الن وذجلاب فالتنسال نا القسام ادعاين ابال ياونني ناد نوعاد االنتحاانادتت علل يف صتحب "النشاط التدري " الرئلسلب ند خال راف "نشاط االمتحان" (ز ا وو نوضح يف
الدللل اإلرشاة لالتلب تقديم النشار التدري ند خال ننصب ادع د املرف (. ))7
 ضاارلرمل الااانام فتجرفااب االنتحااان اباال خ ااوع ادتاادرفني ل ا للتضزااد نااد صااحب إةخااال اشساائلبلاالجافاي الن وذجلب لذلل ابل نا ال يقل عد يو ند نوعد االنتحان.
لفناحمل عل نا تقد  ،ارجو إعاناام فاضن اةارمل ادع اد ساكتاز يف تقريار اسات راريب التعاالن نا أ ناد اع ااحمل
زاةر ندرفل ا عل خاصب اوالر ادذزورمل سافقا ،عل ا فاضن ادع اد لاد ياضلو ج ادا يف تاولل زالاب نتتلبااي
إااط أ شتت التدريبلب لتعزيز ن اراي ندرفل لالؤ ميانام ادباةرمل فتعزيزوا ند خال طلبام ادشاارزب يف
أ نااد ةلراي ادع ااد التدريبلااب القصاالمل لاحلصااول عل ا ش ا اةمل ح ااوروا فشااال جمااا ي فالتنساال ن ا اساام
التدري  ،شازريد لام حسد تعال ام.
لتت لوا فقبول لائ االحكا ،،،
معهد الدراسات املصرفية  -االردن

تاريخ التعديل 2022/2

Page 5 of 5

معهد الدراسات املصرفية

بنود منوذج التقييم املعتمد
لألنشطة التدريبية
أ -تقييم املادة التدريبية :
 كفاية املادة التدريبية. مدى التنسيق والرتابط بني املاوايي املغطاة. مدى تلبية املادة لألهداف التدريبية املعلنة. مدى احتاواء النشاط التدرييب على تطبيقات عملية. قابلية احملتاوى التدرييب للتطبيق يف احلياة العملية و/أو الشخصية. مدى كفاية املدة املخصصة لتغطية املاوايي التدريبية. -افضل تقدير ميكن اعطاؤه للمحتاوى التدرييب مقارنة م انشطة سبق واشرتكت بها.

ب -تقييم املدرب :
 القدرة على تاوصيل املعلاومات. درجة التمكن يف املاوايي املقدمة. درجة حتفيزك على املشاركة والتفاعل والتفكري الغري منطي. مدى التناوع يف اختيار وإستخدام االساليب التدريبية والتكناولاوجيا املتاحة. قدرة املدرب على ادارة اجللسات والسيطرة على النقاش. مدى التزام املدرب مباواعيد اجللسات التدريبية. إيالء املدرب االهتمام والاوقت الكايف لإلجابة على أسئلة املتدربني. -تقييمك الشخصي الداء املدرب مقارنة م مدربني سبق وان شاركت لديهم يف انشطة اخرى.

ج -الرضى عن تنظيم النشاط التدرييب :
 درجة رياكم عن اجلاوانب التنظيمية . -درجة رياكم عن منهجية عقد النشاط التدرييب (صفي  /تدريب تفاعلي عن بُعد).

دليل المدرب الستخدام منصة
المعهد الرقمية

1

المحتويات
دليل المدرب الستخدام المنصة الرقمية 1 ......................................................................................................................
رفع الملفات 3 ...................................................................................................................................................
دخول جلسة النشاط التدريبي ( 5 ..................................................................................................... )Bigbluebutton
انشاء غرف جانبية للطالب8 .......................................................................................................................... :،
.1

اضغط على 8 ..................................................................................... create breakout rooms

اخذ الحضور للمتدربين 10 .......................................................................................................................................
تقييم المشاركين 11 ................................................................................................................................................
اضافة اختبار12 ....................................................................................................................................................
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اضافة سؤال صح /خطأ 15 ...............................................................................................................................
اضافة سؤال المطابقة 16 .................................................................................................................................
اضافة سؤال اجابة قصيرة 17 ...........................................................................................................................

2

رفع الملفات
حدد الدورة المطلوبة من لوحة التحكم
تشغيل التحرير

-1
-2

2
1

-3
-4

انقر على إضافة نشاط أو موارد
من قائمة األنشطة الضغط على ملف كما هو موضح

-5

ستظهر لك هذه الشاشة من خاللها تستطيع كتابة اسم الملف والوصف المرغوب به كما هو موضح ادناه

3

-6

اضغط على اضف الضافة الملف

-7

اضغط على  choose fileثم اختر الملف من جهازك وانقر على حمل هذا الملف ثم احفظ التغييرات

4

دخول جلسة النشاط التدريبي ( )Bigbluebutton
 .1اضغط على اسم الجلسة المباشرة

 .2انقر على انضم للجلسة

بعد انتهاء الجلسة المسجلة
ستظهر التسجيالت هنا

5

 .3انقر على زر الميكرفون للتحدث او السماعة لالستماع

 .4ستظهر هذه الشاشة الختبار الصوت ،انقر على yes

تاليا ً تفسيرات الـ  Iconsالموجودة في شاشة الجلية واستخداماتها :

6

تسجيل الجلسة

ادوات للشرح والسبورة
االلكترونية

قائمة
المستخدمين
المتصلين

1

-1
-2
-3
-4
-5

2

3

الرسال رسالة جماعية

4

5

مشاركة الشاشة
تفعيل الكاميرا
تغيير /ترك السماعات
كتم الصوت
مشاركة فيديو خارجي او عرض ملف على الشاشة او عمل تصويت

من خالل زر االعدادات بجانب اسماء المستخدمين المتصلين يمكنك كتم اصوات جميع المستخدمين او التحكم بالصوت
والكاميرا للطالب

7

انشاء غرف جانبية للطالب:،
 .1اضغط على create breakout rooms

 .2حدد التالي ،كما هو موضح في الصورة :
 .aعدد الغرف
 .bمدتها
 .cالتوزيع العشوائي للطالب (في حال رغبت بتوزيع الطالب عشوائيا بنا ًء على عدد الغرف
 .3اضغط على create

8

 .4سيظهر خيار  ،Breakout roomsعند الضغط عليه ستطهر الغرف المنشأة ،اضغط على join session
لالنضمام

إلنهاء حميع الغرف
الجانبية اضغط هنا

9

اخذ الحضور للمتدربين
 .1اضغط على نشاط الحضور

 .2اضغط على اإلشارة الموضحة في الصورة

تبين لك هذه الشاشة جميع الطالب المسجلين في الجلسة وفي يسار الشاشة توضح حالة كل طالب مثالً:
 الدائرة الحمراء يعتبر الطالب حاضر
 الدائرة الزرقاء يعتبر الطالب متأخر
 الدائرة الصفراء يعتبر الطالب معذور لسبب معين
 الدائرة الخضراء يعتبر الطالب غائب
 .3اضبط حضور كل طالب بتحديد احد هذه الحاالت ثم انقر حفظ الحضور

10

تقييم المشاركين
 .1اضغط على نشاط تقييم المشاركين

 .2اضغط على الكل لتظهر جميع اسماء المستخدمين ،ثم اضغط على الزر المبين ادناه للتقيم

 .3بنا ًء على معيار التقييم الموجود "المقدرة االستيعابية" قيم المشاركين ثم احفظ التغييرات







 5تقييم المشارك ممتاز
 4تقييم المشارك جيد جدا
 3تقييم المشارك جيد
 2تقييم المشارك مقبول
 1تقييم المشارك ضعيف

11

اضافة اختبار
يُمكن نشاط االختبار المدرب من إنشاء اختبارات تضم أسئلة من مختلف األنواع ،بما فيها أسئلة االختيار من متعدد ،المطابقة،
أجوبة قصيرة وأسئلة عددية.
 -1من قائمة النشاطات اختر اختبار

 -2حدد اسم ووصف االختبار

 -3في توبيب التوقيتات حدد التالي :
مقابل خانة " إفتح االختبار" ،اضغط تمكين  ،ثم حدد تاريخ ووقت بدء االختبار
مقابل خانة "إغالق االختبار"" ،اضغط تمكين  ،ثم حدد تاريخ ووقت نهاية االختبار
مقابل خانة " الوقت المحدد" ،اضغط تمكين  ،ثم حدد الوقت الالزم النهاء االختبار (مثال  30دقيقة)
عند خانة " عند نفاد الوقت" اختر " هناك فترة سماح ليكون باإلمكان تسليم المحاوالت الجارية ،ولكن بدون إجابة المزيد
من األسئلة" ،عندها سيتظهر لديك خانة جديدة " فترة السماح للتسليم" ،ادخل فيها فترة السماح التي تمكن فيها الطالب
بتسليم االمتحان بشكل يدوي من قبله (اي ان الطالب سوف يضغط تسليم بدون تدخل النظام)  -مثالُ  10دقائق

12

 -4إلضافة االسئلة انقر على زر تحرير االختبار

4

 -5حدد الدرجة القصوى لالختبار وانقر على أضف سؤال جديد إلضافة االسئلة
2

 -6من كلمة أضف اختيار سؤال جديد ثم حدد نوع السؤال ثم انقر على اضافة
3

13

اضافة سؤال متعدد الخيارات
 .1ادخل اسم السؤال ونصه
 .2ادخل الدرجة االفتراضية للسؤال
 .3ادخل االفادة العامة ان وجدت

 .4ادخل الخيار االول ،إذا كان الخيار صحيح ستكون عالمة هذه االجابة " “ %100
اما إذا كانت خاطئة ،حدد خيار " بال"
في حالة السؤال متعدد االجابات الصحيحة ،إذا كان هنالك اجابتان صحيحتان سنحدد  %50للخيار االول و%50
للخيار الثاني.

14

 .5انقر على حفظ التغييرات
اضافة سؤال صح /خطأ
 -1ادخل اسم السؤال ونصه
 -2ادخل الدرجة االفتراضية للسؤال
 -3ادخل االفادة العامة ان وجدت

 -4اختر صح إذا كان الجواب صحيح او خطأ إذا كان خاطئ
 -5ادخل االفادة العامة لإلجابة الصحيحة والخاطئة ثم احفظ التغييرات
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اضافة سؤال المطابقة
 -1ادخل اسم السؤال ونصه
 -2ادخل الدرجة االفتراضية للسؤال
 -3ادخل االفادة العامة ان وجدت

 -4ادخل السؤال االول في خانة "سؤال" واجابته الصحيحة في خانة "اجابة"

يمكنك اضافة إجابات خاطئة إضافية من خالل إعطاء جواب لسؤال فارغ .سيتم تجاهل اإلدخاالت التي يكون فيها كل من
السؤال والجواب فارغين ،بعد االنتهاء احفظ التغييرات.

16

اضافة سؤال اجابة قصيرة
 .1ادخل اسم السؤال ونصه
 .2ادخل الدرجة االفتراضية للسؤال
 .3ادخل االفادة العامة ان وجدت

 .4اذا كانت االجابة حساسة لحالة االحرف الكبيرة والصغيرة (في حالة اللغة االنجليزية) ،اختر" نعم ينلغي تطابق حالة
االحرف"

 .5ادخل الجواب الصحيح للسؤال وعالمته (ممكن ان يكون هنالك أكثر من اجابة صحيحة للسؤال ،ادخل جميعها) ثم
احفظ التغييرات.
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(Reference Model) ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
#

Classificati
Reference
on
Model - Source

Fitch Learning/ Fitch

1

Country

International

Website

www.fitchlearning.com

Credit
Moody's Analytics/
Moody's

Fitch Learning/ Fitch

Fitch Learning/ Fitch

Financial Modeling
Institute

USA

International

www.moodysanalytics.com

www.fitchlearning.com

USA

www.fitchlearning.com

Canada

https://fminstitute.com/

Accredited Program
Corporate Credit Analysis
Advanced Corporate Credit - Warning Signals
Corporate Credit Analysis
Corporate Rating Methodology
Credit Risk of Commodity Companies
Distressed Valuation
Fundamentals of Corporate Financial Statements
Leveraged Finance & High Yield Risk - NEW
Restructuring Problem Credits
SME Corporate Credit Analysis
Fundamentals of Corporate Credit
Advanced Corporate Credit Anaysis
Liquidity Analysis and Refinancing Risk
Corporate Cash Flow Analysis
Problem Credits: Early Warning Signs and Effective Actions
Credit Reasoning and Writing
Covenants and Documentation
Presenting Credit Assessments
Financial Institutions and Sovereign Credit
Due Diligence
Valuation and Credit in the Energy Sector
Insurance Company Analysis
Advanced Insurance Company Analysis - Warning Signals
Fundamentals of Insurance Financial Statements
Insurance Company Analysis
Solvency II
Modeling and Excel
Advanced Financial Modeling
Best Practice Financial Modeling (Intermediate)
Excel for Financial Professionals
Fundamentals of Financial Analysis
Fundametals of Financial Modeling
Certifications - Financial Modeling
Advanced Financial Modeler (AFM)
Chartered Financial Modeler (CFM)
Master Financial Modeler (MFM)

2

Finance

Corporate Finace
Institute

Moody's Analytics/
Moody's

3

5

USA

https://corporatefinanceinstitute.com/

www.moodysanalytics.com

Commercial Real Estate Analysis Foundations
Advanced Commercial Real Estate Analysis
Advanced Financial Statement Analysis
Corporate Credit Rating Analysis
Understanding Credit Spreads
Corporate Valuation and Credit Analysis
Corporate Debt Restructuring
Corporate Cash Flow Analysis
Capital Markets: Building Corporate Capital Structures
Project Finance
Structured Finance

www.aba.com

1) Credit Products for Small Businesses
2) Deposit Products and Services for Small Businesses
3) Fundamentals of Small Business Banking Suite
-Small Business Basics
-Small Business Operating and Life Cycle
4) Relationship Selling to Small Business Customers
5) Servicing and Growing Small Business Relationships

Corporate
Banking

American Bankers
Association

4

USA

Treasury and
Investments

Financial
Institutions

Moody's Analytics/
Moody's

Moody's Analytics/
Moody's

USA

USA

USA

Accounting Fundamentals
Reading Financial Statements
Spreadsheet Formulas for Finance
Excel Modeling Fundamentals
Financial Analysis Fundamentals
Building a Financial Model in Excel
Budgeting and Forecasting
Monthly Cash Flow Forecast Model
Scenario and Sensitivity Analysis in Excel
Advanced Excel Formulas
Dashboards and Data Visualization
Behavioral Finance Fundamentals
Financial Modeling Templates

www.moodysanalytics.com

Introduction to Derivatives
Introduction to Fixed-Income Markets
Introduction to Fixed-Income Derivatives
Introduction to Credit Derivatives
Introduction to Equity Capital Markets

www.moodysanalytics.com

Advanced Bank Risk Analysis
Bank Regulation: Impact and Implications of Evolving Regimes
Fundamentals of Bank Credit Risk Analysis
Non-Bank Financial Credit Risk
Financial Institutions and Sovreign Credit

American Bankers
Association

6

USA

www.aba.com

Retail Banking/
Branches

American Bankers
Association

USA

www.aba.com

1) Bank Teller Certificate
2) Banking Basics
-Bank Marketing: Building Customer Relationships
-Bank Payment Systems and Technology
-Bank Sales and Service: Expanding Customer Relationships
-Banks as a Business
-Banks and the Deposit Function
-Banks and the Economy
-Banks and Personal Wealth Management
-Business and International Banking Services
-Introduction to Banking
-Lending as a Cornerstone of Banking
-Safeguarding Bank Assets and the Nation
-Safeguarding the Customer and the Bank
3) Banking Fundamentals
-Bank Lines of Business
-The Banking Industry
-Building Customer Relationships
4) Branch Manager Certificate
5) Certificate in General Banking
6) Customer Service Representative Certificate
7) Ethical Issues for Bankers
8) Legal Foundations in Banking
9) Money and Banking
10) Personal Banker Certificate
11) Robbery and Bank Security
12) Fundamentals of Consumer Lending Suite
-Consumer Credit Basics
13) Product Knowledge
-Consumer Credit Products
-Consumer Lending
-Understanding Bank Products
14) Sales
-Selling in a Social World
-Successful Sales Campaigns
15) Essential Selling Skills Bundle
-Effective Referrals Suite
-Making the Client Call Suite
-Overcoming Objections Suite
-Relationship Sales Suite
-Sales Planning Suite

7

8

9

FinTech

Behavioral
Competencies

American Bankers
Association

USA

www.aba.com

Euromoney

UK

https://www.euromoney.com

UK

https://www.cfte.education

Centre for Finance,
Technology and
Entrepreneurship
London Financial
Studies

World Economic Forum

Management & The Institute of
Leadership
Leadership &
Competencies Management - ILM

UK

https://www.londonfs.com

Switzerland

www.weforum.org

UK

www.i-l-m.com

Bank Solutions Provider Certificate
Bank Teller Certificate
Branch Manager Certificate
Certificate in Bank Financial Management
Certificate in General Banking
Customer Service Representative Certificate
Personal Banker Certificate
Supervisor/Team Leader Certificate
Universal Banker Certificate
Residential Mortgage Lender Certificate
Digital Leadership and Transformation: Leveraging Digital for
Top-Line Growth
AI, Machine Learning and Big Data for Banks and Financial

Fintech Foundation Course
Applications Course
Data Mining and Machine Learning in Finance
1. Complex problem-solving
2. Critical thinking
3. Creativity
4. People management
5. Coordinating with others
6. Emotional intelligence
7. Judgment and decision-making
8. Service orientation
9. Negotiation skills
10. Cognitive flexibility
1. Authenticity
(Self-Awareness, Conversation, Ethics, Integrity, Supporting)
2. Vision
(Developing Strategy, Leading Change, Evaluating Risk, Future
Readiness , Creativity)
3. Achievement
(The Healthy Workplace, Managing Performance, Resilience,
Adaptability, Mentoring)
4. Ownership
(Taking Initiative, Assuming Responsibility, Managing Upwards,
Empowering, Learning from Mistakes)
5. Collaboration
(Teamworking, Building Networks, Leading Projects, Appreciating

10

Strategies &
Project
Management

Project Management
Institute - PMI

Chartered Institute of
Personnel and
Development - CIPD
11

USA

UK

www.pmi.org

cipd.co.uk

Human
Resources
Society of Human
Resources Management SHRM

European Foundation
for Quality Management

12

USA

Belgium

hrci.org

http://www.efqm.org

Business Process
Re-Engineering
International
Organization for
Standardization

13

Chartered Institute of
Procurement & Supply

14

Switzerland

www.iso.org

UK

www.cips.org

Switzerland

www.fidic.org

Premises &
Adminstation
Services
International Federation
of Consulting Engineers

1. Project Management Professional (PMP)®
2. Portfolio Management Professional (PfMP)®
3. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
4. PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
5. Program Management Professional (PgMP)®
6. Certified Associate in Project Management (CAPM)®
7. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
8. PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
1. HR Generalist
2. Recruitment and talent planning
3. Learning and Development
4. Employee relations
5. Performance and reward
6. Employee engagement
7. Organisation development
1. Business Management (20%)
2. Talent Planning and Acquisition (16%)
3. Learning and Development (10%)
4. Total Rewards (15%)
5. Employee and Labor Relations (39%)
1. ADDING VALUE FOR CUSTOMERS
2. CREATING A SUSTAINABLE FUTURE
3. DEVELOPING ORGANISATIONAL CAPABILITY
4. HARNESSING CREATIVITY & INNOVATION
5. LEADING WITH VISION, INSPIRATION & INTEGRITY
6. MANAGING WITH AGILITY
7. SUCCEEDING THROUGH THE TALENT OF PEOPLE
8. SUSTAINING OUTSTANDING RESULTS
1. ISO 9001 Quality management
2. ISO 31000 Risk management
3. ISO 26000 Social responsibility
4. ISO 37001 Anti-bribery management systems
5. ISO 4217 Currency codes
6. ISO/IEC 27001 Information security management
1. Category Management in Practice
2. Buying services
3.Forecasting & Inventory Management
4. Forecasting Techniques
5. Introduction to procurement and category management
1. CLAIMS & DISPUTES RESOLUTION UNDER FIDIC
2. FIDIC CONTRACTS MANAGEMENT &
ADMINSTRATION
3. SUSTAINABLE PROJECT MANAGEMENT
4. ENVIRONMENT MANAGEMENT
5. PROJECTS PROCUREMENT
6. CLIENT RELATIONSHIPS AND COMMUNICATIONS
7. ADMINISTRATION AND ORGANIZATION OF THE

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

15

www.sdc.com.jo

Legal Control

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ

Accounting and
Auditing Organization
for Islamic Financial
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Jordan

 ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺷﺮﻭﻁﻬﺎ.1
 ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.2
 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.3
 ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.4
 ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.5
 ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.6
 ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.7
 ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.8

General Council for
Islamic Banking Islamic Banks &
Financial Institutions

Islamic Financial
Services Board

Jordan

http://www.cbj.gov.jo

BAHRAIN

http://aaoifi.com

BAHRAIN

http://cibafi.org

Malysia

www.ifsb.org

 ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ.1
 ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺯﻝ.2
 ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﻈﺮ.3
 ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.4
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ.5
 ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.6
1. Certified Shari'a Advisor and Auditor ( CSAA)
2. Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)
1. The Certified Islamic Banker
2. The Certified Islamic Specialist in Capital markets
3. The Certified Islamic Specialist in Trade Finance
4. The Certified Islamic Specialist in Takaful
5. The Certified Islamic Specialist in Accounting
6. The Certified Islamic Specialist in Governance and
Compliance
7. The Certified Islamic Specialist in Risk Management
8. Teaching and Coaching Certificate in Islamic Finance
9. The Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing
10. Techniques of Sharia Auditing
11. The Certified Islamic Bank Manager
12. The Basic of Islamic Accounting

17

Corporate
Governance

OECD
Bank for International
Settelments (BIS)
Financial Stability
Institute

18

Risk
Management

The Institute of Risk
Management (IRM)

https://www.theirm.org

Compliance

ACAMS
Financial Stability
Institute
CBJ
Federal Reserve Bank

International Certificate in Enterprise Risk Management
International Certificate in Financial Services Risk
Management
International Diploma in Enterprise Risk Management

https://www.acams.org
www.fsiconnect.org

Advanced AML Audit Certification
Advanced Financial Crimes Investigations Certification
CAMS

19

https://www.oecd.org
https://www.bis.org

Corporate Governance in Banks

20

21

22

Audit and
The Institute of Internal
Internal Control Auditors (IIA)

Information
Systems

Finance

Information Systems
Audit and Control
Association (ISACA)

https://www.isaca.org

The Institute of Internal
Auditors (IIA)
CFA Institute

Accounting and
Auditing Organization
for Islamic Financial
Institutions - AAOIFI

23

https://www.theiia.org

Islamic Banking General Council for
Islamic Banks &
Financial Institutions

Islamic Financial
Services Board

https://www.theiia.org
https://www.cfainstitute.org

BAHRAIN

http://aaoifi.com

BAHRAIN

http://cibafi.org

Malysia

www.ifsb.org

Certified Internal Auditor (CIA)
Certified Government Auditing Professional® (CGAP®)
Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®)
Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®)
Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®)
Certified Information Systems Auditor (CISA)
Certified Information Security Manager (CISM)
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
COBIT 5 Foundation
COBIT 5 Implementation
COBIT 5 Assessor
Cybersecurity Professional
The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®)
CPA
CFM
CFA

1. Certified Shari'a Advisor and Auditor ( CSAA)
2. Certified Islamic Professional Accountant (CIPA)
1. The Certified Islamic Banker
2. The Certified Islamic Specialist in Capital markets
3. The Certified Islamic Specialist in Trade Finance
4. The Certified Islamic Specialist in Takaful
5. The Certified Islamic Specialist in Accounting
6. The Certified Islamic Specialist in Governance and
Compliance
7. The Certified Islamic Specialist in Risk Management
8. Teaching and Coaching Certificate in Islamic Finance
9. The Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing
10. Techniques of Sharia Auditing
11. The Certified Islamic Bank Manager
12. The Basic of Islamic Accounting

