برنامج تنمية القدرات القيادية – العراق
تعزيز القطاع الخاص من خالل السياسة العامة

دعوة للمشاركة
عال المستوى حول دراسة حالة ،كتابة دراسة حالة يف السیاسة العامة
تدریب المدربی ي
عمان ,االردن
اذار 2018,17-11

مقدمة:
تم تصميم ھذه الدورة لتطوير المھارات التي يمكن أن تستخدمھا الھيئات التدريسية التي تُدرس العلوم السياسية في
الجامعات والمؤسسات التدريبية على حد سواء لتطوير أساليب التدريس التفاعلية والمركز على المشاركين والمھارات في
كتابة الحالة.
سوف يقوم  LAD-IQبتدريب  30اكاديمي او ممن لديھم خبرة تدريبية ويمتلكون خبرة عملية واسعة في االقتصاد والعلوم االجتماعية
والعالقات الدولية .وسيتم تقديم الدورة بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ) )CIPEومركز الديمقراطية والتنمية وسيادة
القانون في جامعة ستانفورد  ,والجامعة االمريكية في العراق,سليمانية ,وبتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية ).)NED
صمم فريق من األساتذة من اكاديمية القيادة للتنمية في جامعة ستانفورد برنامج  LAD-IQتحت اشراف البروفيسور فرانسيس فوكايما.

تفاصيل البرنامج:
مدة التفرغ للدورة التدريبية سبعة أيام من  11إلى  17اذار  2018يتم خاللھا تزويد المشاركين بالمھارات والقدرة على صياغة المواد
الدراسية لدراسة الحالة وإدماج ھذه المواد بفعالية في دروسھم .تركز األيام األولى من الدورة على أساليب التدريس الموجھ نحو دراسة
الحالة ،وأھميتھا ،ومساھمتھا في البيئات التعليمية .إضافة إلى ذلك ،يقوم المشاركون ببحث حاالت محددة مصممة لھذا الغرض ،وفحص ما
نجح وما لم ينجح منھا،ومناقشة ستراتيجيات التدريس األساسية ،بما في ذلك تطوير خطط إدارة الوقت ،وخطط إدارة السبورة ،وكيفية طرح
األسئلة االفتتاحية ،و "االتصال البارد" في مقابل "الدعوة الساخنة" ،وكيفية إغالق فصل مناقشة الحالة مع مجموعة من النتائج.
عند مناقشة كتابة القضايا ،تتناول الدورة مسائل مثل كيفية اتخاذ قرار بشأن موضوع القضية وأھداف التعلم ،وما ھي المواد التي ينبغي
تضمينھا وتركھا (أو التنازل عنھا في المالحق) ،وكيفية بناء مداخالت المشاركين بطريقة تالئم مع طريقة كتابة القضية .وسوف تشمل
ورش عمل الدورة مواضيع أخرى مثل كيفية كتابة تمارين محاكاة متعددة االطراف التي يلعب الطالب فيھا أدوار المشاركين في مواضيع
سياسية .وعند ختام دراسة الحالة من الدورة ،سوف تتاح للمشاركين فرصة لتقديم نسخ أولية من قضاياھم والحصول على ردود الفعل من
المجموعة بأكملھا.
وفي اليومين األخيرين من الدورة تركز ورش العمل علی تعليم المشارکين کيفية القيام بتدريب على نموذجين تدريبيين من
تصميم .CIPE
النموذج األول :أساسيات السوق واالقتصاد "دورة مكثفة" ،تسمح للمتدربين بتحفيز المناقشات حول االقتصاد وانفتاح الناس
نحو المفاھيم والميزات الرئيسية للسوق واالقتصاد.
النموذج الثاني :االتصاالت ،توفر للمتدربين خطوات للتفكير في أھداف االتصاالت ،وتحديد الجمھور المستھدف ،ووضع
رسائل فعالة ،وضع خطة لتقديم تلك الرسائل بطريقة منضبطة وفعالة.
سوف يتدرب المشاركون في دورة تدريب المدربين على كيفية تجميع محتوى النموذجين أعاله وتقديمھا بشكل واضح
وفعال للمشاركين.
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اختيار المشاركين
 متطلبات التقديم :يقوم المرشح المھتم بملئ وتقديم الوثائق المبينة أدناه باللغة العربية او الكردية او(يفضل) باللغة اإلنجليزية. بيان الھدف :على المرشح ان يقوم بتقديم بيان يوضح من خالله دوافع المشاركة في ھذه الورشة وخبراتهالمھنية التي تؤھلھ لھذه الدورة .يجب ان يتضمن البيان تأكيدا على إمكانية التواجد طيلة أيام الدورة( .صفحتين كحد أقصى)
 سيرة ذاتية (تفصيلية) محدّثة مع نبذة عن السيرة المھنية (ال تتجاوز  ۲۰۰كلمة).سھا المرشح مع ما ال يزيد عن ثالثة أمثلة لكل تخصص.
 قائمة بالتخصصات التي َد َر َ قائمة بمؤلفات المرشح ومطبوعاتھ باإلضافة لعينات من أحدث ما كتبھ مثل :ملخص سياسة ،مقال في جريدة،فصل في كتاب منشور ،او تقرير ... ،الخ.
 رسالتنا تزكية من :أحدھما من بروفيسور من جامعة معتمدة ،اذا توفر ،او تزكية من محترف. نسخة من جواز السفر العراقيةيجب ارسال الوثائق المطلوبة الى البريد االلكتروني  lad-iq@cipe.org :بموعد أقصاه الثامن من شباط لسنة , 2018مع وضع
عبارة " "Training of Trainersفي خانة الموضوع في البريد االلكتروني .سوف تستلمون تأكيد استالم خالل  48ساعة من ارسالكم
للبريد ،في حال عدم استالمكم تأكيد  ,يرجى التواصل مع ممثل  LADعلى الرقم االتي 009647717742718

- ۲معايير االختيار :سوف يتم اختيار المشتركين وفقا للمعايير التالية:
•معايير إلزامية
خبرة التقل عن خمس سنوات من التدريس أو العمل المھني في واحدة من المجاالت أو التخصصات
التالية :العلوم السياسية واالقتصاد واإلدارة (العلوم االجتماعية والمالية واستراتيجية األعمال) أو القانون  ,او أي مجال مشابه او خبرة ال
تقل عن سنتين في مجال التدريس او خبرة عمل احترافية في المجاالت المذكورة أعاله  ,او شھادة ماجستير في التخصصات المذكورة من
جامعة معتمدة.
انتس اب إلى جامعة عامة أو خاصة أو مؤسسة للتعليم العالي و  /أو مؤسسة تدريب ،والتي تقدم التعليم في
أي من المجاالت المذكورة أعاله.
إثبات التمتع بمھارات تحليلية قوية وذلك بكتابة عينة وارفاقھا بطلب المشاركة في الدورة .

•معايير مفاضلة
• مھارات تدريس قوية ،مع االنفتاح على نھج التعلم التي تركز على المشاركين واستخدام الحاالت كأدوات للتدريس.
• مھارات كتابة ممتازة باللغة العربية و  /أو اإلنجليزية .
• تمكن جيد من اللغة اإلنجليزية .
• القدرة على العمل في فريق
سيتم اجراء اختيار نھائي للمرشحين بعد تقييم جميع الطلبات المستلمة واختيار المرشحين الذي تتوفر فيھم المعايير اإللزامية
المذكورة أعاله واستالم كل الوثائق المطلوبة .سوف تجرى مقابالت مع من يستوفي الشروط المذكورة أعاله عبر السكايب
أو عن طريق الھاتف بعد اسبوع (  11شباط  .) 2018عند االنتھاء من المقابالت ،تتم مراجعة كافة الطلبات ثم االتصال
.بالمقدمين العلمھم بحالة الطلب (الموافقة أو االستبعاد) بموعد أقصاه  28شباط (فبراير) .2018
األمور التنظيمية:
تاريخ البرنامج.2018,17-11 :
المكان :عمان – األردن .
لغة التدريس :اإلنجليزية مع الترجمة الفورية إلى اللغة العربية والكردية .
تكلفة البرنامج ۱۰۰۰ :دوالر أمريكي لكل مشارك ،يغطيھا البرنامج بالكامل وال يتحمل المشارك أي تكلفة مادية.
بالكامل
معلومات التواصل:
ممثل  LADفي العراق
Lad-iq@cipe.org
+9647717742718

