مركز انفيتا للتدريب
إدارة الموارد البشريٌ
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
تقوم هذه الدورة بإرساء أساسيات إدارة الموارد البشرية من ذالل تطوير
الموارات واالستراتيجيات المطلوبٌ للحصول علٍ شوادة™CBP
فً مجال إدارة الموارد البشريٌ  HRMسيقوم المتدربون أيضا
بتطوير و إتقان مواراتوم التدريبيٌ الالزم توفرها في أذصّائي الموارد
البشرية الناجد من ذالل أمثلة واقعيٌ و تمارين و سيناريوهات عمليٌ
فً شركات عدّة تقوم بتطوير موارات اخترافية أساسية تعتبر مومة
بشكل حيوي ألجل التفوق فً أداء الموام في العديد من المناصب في
مجال إدارة الموارد البشرية .

المتطلبات:

وصف البرنامج:
برنامح سلوكيات األعمال ™ CBPيغطي المواضيع التالية:
 مدذل إلى إدارة الموارد البشرية
 بناء فريق العمل وعملية التوظيف
 تخفيز الموظفين
 اإلجراءات التأديبية وجوانبوا القانونية
 أهمية تقييم األداء
 تقديم وتلقي التغذية الراجعة
 االستراتيجية الفعالة إلدارة الموارد البشرية
 إدارة الصخة والسالمة في العمل
 إدارة الموارد البشرية والعالقات العامة
 اإللمام بأذالقيات العمل

اهداف البرنامج:
فً نوايٌ دراسٌ هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرا علٍ:
 زيادة الرضا الوظيفي و رفع الروح المعنوية لدى الموظفين
 رفع الخافزعلى العمل لدى الموظفين و إخساسوم باإلنتماء و والئوم
الوظيفي للشركة التي يعملون بوا
 زيادة فعالية العمل لدى الموظفين مما يساعد على تطوير المؤسسات
 تطوير القدرة على التعلم من ذالل اعتماد معلومات و تقنيات عمل جديدة
 اكتساب التوجوات و األساليب اإلبداعية و المبتكرة التي تساهم في نمو
المؤسسة

الجموور المستودف:

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.

االختبار الدولً:

هذا البرنامج يساعدك علٍ التقدم الختبار الشوادة الدوليٌ بالرمز
™E50-710 CBP
 يجب على المتدرب اجتياز االمتخان بنسبة ال تقل عن .%07
يجب اإلعداد إلجراء االختبار لوذا البرنامج فً غضون ستٌ أسابيع
من إكمال حضور البرنامج التدريبًَ حيث أنى يتم تحديث االمتحانات
بانتظام وفقا لتحديث االصدارات

مدة البرنامج:

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

الجوات المعتمدة:



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

تستودف هذه الدورة كل المونيين الذين يطمخون الى التميز في إدارة الموارد
البشرية.

Follow us on:

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

