مركز انفيتا للتدريب
اتخـــاد القرارت
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
برنامح سلسلٌ تطوير األعمال  - CBPاتذاذ القرارت يخسّن معرفتك وقدرتك علٍ:
 تخديد معايير واضخٌ لقراراتك استعمال الخدس الذاص بك وتوظيفى التذاد قرار مناسب تجنب األذطاء الشائعٌ والمذاطر النفسيٌ فً عمليٌ صنع القرار ربط استراتيجيات مالئمٌ مع قرارات مخددة -تقييم نتائح القرارات المتذذة

وصف البرنامح:

برنامح سلوكيات األعمال ™ CBPيػطي المواضيع التالية:
 تقييم النمط الذي تتبعى فً اتذاذ القرارات
 تخديد القرارات
 جمع المعلومات
 تخليل المعلومات
 لم تكون القرارات سيئٌ؟
 اتذاذ القرارات

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









تطبيق أساليب متنوعٌ التذاذ القرارات
تخديد معايير واضخٌ التذاذ القرارات
تخديد طرق جمع المعلومات ذات الصلٌ بالقرار المراد اتذاذه
تطوير القدرة علٍ قراءة الواقع ورؤيٌ تداعيات القرار وآثاره
تخليل مذاطر القرار وآليات إدارتوا
تطوير أساليب فعالٌ لتجنب أسباب اتذاذ القرارات الذاطئٌ
تصميم ذطط ووسائل لتقييم نتائح القرارات

المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التالية:
 يجب أن يكون المرشد ملتزم بالسعً لتخقيق التميز.
 أن يكون المرشد قد أتم أو قد يكون فً طور االنتواء من مدرسٌ ثانويٌ
أو دبلوم الثانويٌ أوالمعايير التعليميٌ المماثلٌ.

االختبار الدولي:

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

مدة البرنامح:

مدة هذه الدورة  61ساعٌ .لكنوا قد تذتلف استنادا" الٍ متطلباتكم.

الجموور المستودف:

تستودف هذا الدورة كل المونيين الذين يطمخون الٍ اقصٍ معايير التميز فً
القيادة داذل بيئٌ ا لعمل

Follow us on:

الجوات المعتمدة:



وزارة العمل – مملكٌ البخرين
مخترف األعمال المعتمد شركٌ 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

