Invita Training Center
Motivating Employees
I am Certified Business Professional
The CBP Business Improvement Series-Motivating Employees
to Be Their Best course will increase your knowledge and ability to:
Identify major factors that affect motivation, and apply dialog
and listening skills that model community influence and openness. Ability to take specific actions to foster trust within a
group and model the concept of accountability, identify inhibitors for fostering group commitment and passion. Learn to
teach a four-step process designed to help groups to learn
from mistakes and encourage group initiative, create a group
culture of ownership and accountability. Apply strategies for
dealing with outside pressures that negatively affect motivation. Identify and apply strategies for dealing with systems and
policies negatively affecting group esteem, by matching or tailoring your leadership style to various employees’ motivation
preferences.

Description

Prerequisites

The CBP Business Communication manual covers the following
topics:
 The Foundation of Motivation

This course requires that students meet the following prerequisites:
 The candidate must have a commitment to the pursuit
of excellence.



Fostering Motivations as a Manager



Encouraging Employees’ Intrinsic Motivation



Overcoming Obstacles to Motivation

Course Objective
Successful completion of this course will increase your knowledge
and ability to understand:
 Encouraging Employees’ Intrinsic Motivation


Fostering Motivations as a Manager



The Foundation of Motivation



Overcoming Obstacles to Motivation

Who Should Attend
This course is recommended for human resources personnel,
business leaders, senior executives, managers, supervisors, and
front-line workers



The candidate must have completed or be in the process of completing a high school or secondary school
diploma or similar educational standards.

Course Duration
The standard duration of this course is 16 contact hours. Contact hours scheduling may vary depending on your requirement.

Certification Testing
This course helps you prepare for the following certification
test CBP B12204.
 Achieving more than 70% in the test conducted at the
end of the course
Arrange to take the certification test for this course within six
weeks of acquiring the course materials, as exams are updated
regularly in accordance with current versions.
Upon completing the course, you will possess the training and
skills required to achieve the CBP professional certification or
the CBP Master Execution certification

Approvals & Accreditation

For more information please feel free to contact:
Invita Training Center | P.O. Box 1197 | Manama | Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 506000 | Fax: +973 15 500202 | info@invita.com.bh



The Ministry of Labour, Kingdom of Bahrain



International Business Training Association (IBTA)
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مركز انفيتا للتدريب
تحفيز الموظفين
انا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
يودف برنامح سلسلة تطوير األعمال – تخفيز الموظفين الى زيادة معرفتك
وقدرتك على:تخديد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابا و سلبا على التخفيز،
واستذراج أفضل ما لدى الموظفين لزيادة اإلنتاجية وتعزيز الثقة و االلتزام
ضمن المجموعة و تطبيق نظام المساءلة وذلك من ذالل تنفيذ عملية التخفيز
من ذالل استراتيجيات فعّالة تودف الى تطوير موارات االستماع واالتصال
لضمان نجاح عملية التخفيز

وصف البرنامج:

برنامج سلوكيات األعمال ™ CBPيػطً المواضيع التاليٌ:
 ذطة عمل تخفيز الموظفين
 تعزيز مفووم الخوافز
 تشجيع غريزة التخفيز
 التػلب على عقبات التخفيز

االختبار الدولً:

اهداف البرنامج:
فً نوايٌ دراسٌ هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرا علٍ:







المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامج استيفاء المتطلبات التاليٌ:
 يجب أن يكون المرشد ملتزم بالسعي لتخقيق التميز.
 أن يكون المرشد قد أتم أو قد يكون في طور االنتواء من مدرسة ثانوية
أو دبلوم الثانوية أوالمعايير التعليمية المماثلة.

تخديد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابا و سلبا على التخفيز
أستذراج أفضل مما لدى الموظفين
تعزيز الثقة و االلتزام ضمن المجموعة و تطبيق نظام المساءلة
تنفيذ عملية التخفيز من ذالل استرا تيجيات فعّالة
تطوير موا رات االستماع و االتصاالت لضمان نجاح التخفيز

الجموور المستودف:

ستودف هذا البرنامح كالً من:
 مدراء اإلدارات الوسطى و العليا
 قادة األعمال و التنفيذيين الذين يتطلعون لتطوير موارات/إنتاجية موظفيوم
 موظفي الموارد البشرية  ،المدراء التنفيذيين  ،رؤساء االقسام وفرق
العمل و المدراء والمشرفين

هذا البرنامج يساعدك علٍ التقدم الختبار الشوادة الدوليٌ بالرمز:
CBP™ B12-204 
يجب اإلعداد إلجراء االختبار لوذا البرنامج فً غضون ستٌ أسابيع
من إكمال حضور البرنامج التدريبًَ حيث أنى يتم تحديث االمتحانات
بانتظام وفقا لتحديث االصدارات.
برنامج سلسلٌ تطوير األعمال يحتوي علٍ مواد أخرى كالتالً :
 إدارة النزاعات ™CBP
 ديناميكية اتذاذ القرارات ™CBP
 أسرار النجاح اإلداري™CBP
 القيادة من ذالل التػيير ™CBP

مدة البرنامج:

مدة هذه الدورة  61ساعة .لكنوا قد تذتلف استنادا" الى متطلباتكم.

الجوات المعتمدة:
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وزارة العمل – مملكة البخرين
مخترف األعمال المعتمد شركة تومسون  -برومتريك

For more information please feel free to contact:
Invita Training Center | P.O. Box 1197 | Manama | Kingdom of Bahrain
Tel: +973 17 506000 | Fax: +973 15 500202 | info@invita.com.bh

