مركز انفيتا للتدريب
ادارة النزاعات
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
برنامح سلسلة تطوير األعمال – ادارة النزاعات يخسّن معرفتك وقدرتك
على:
 فوم األنواع األساسية للصراع وأسباب وقوعوا التعرف على النوح األربعة النموذجية للصراع تنفيذ الخطوات األساسية لخل النزاعات ،وممارسة موارات االتصالللعمل على منع نشوب النزاعات
 توظيف استراتيجيات التعامل مع االشخاص مثال على ذلك شخصغاضب للػاية أو العمالء المتذمرين

وصف البرنامح:

المتطلبات:

برنامج سلوكيات األعمال ™ CBPيغطي المواضيع التالية:
 ما هو النزاع؟
 الخطوات األساسية لخل النزاع
 موارات اإلصػاء
 التعامل مع الشخصيات التي تطرح التخديات
 معالجة خاالت معينة
 موارات التواصل الداعمة لخل النزاعات

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التالية:
-1يجب أن يكون المرشد ملتزم بالسعي لتخقيق التميز.
-2أن يكون المرشد قد أتم أو قد يكون في طور االنتواء من مدرسة
ثانوية أو دبلوم الثانوية أوالمعايير التعليمية المماثلة

اهداف البرنامح:
في نواية دراسة هذا البرنامح بنجاح سوف تكون قادرا على:








فوم النزاعات
الخطوات األساسية لتسوية النزاعات
موارات االستماع
موارات االتصال التي تدعم خل النزاعات
التعامل مع مختلف أنواع الشخصيات
التعامل مع خاالت مخددة

الجموور المستودف:
تستودف هذه الدورة كل المونيين الذين يطمخون الى التميز في عرض سلوكيات
خضارية على جميع المستويات واألقسام في عالم األعمال وعبر الثقافات
المختلفة.

االذتبار الدولي:
هذا التدريب يساعدك على االستعداد لالذتبار الدولي في شوادة
مخترف ادارة النزاعات.
  يجب على المتدرب اجتياز االمتخان بنسبة ال تقل عن .%07
يتعين عليك اجراء االذتبار لوذه الدورة في غضون ستة أسابيع من
الخصول على المواد المستذدمة في الدورة ،خيث يتم تخديث
االمتخانات بانتظام وفقا لإلصدارات الخالية.
يتوفر دورات تدربيبة مماثلة و شوادات معتمدة دوليا" في التالي :
 ™ CBP اتخاد القرارات.
 ™ CBP القيادة من خالل التػيير.
 ™ CBP تخفيز الموظفين.
 ™ CBP أسرار النجاح االداري.

مدة البرنامح:

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

الجوات المعتمدة:



Follow us on:

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