مركز انفيتا للتدريب
محترف قيادة
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
إذا...أنا مخترف فً القيادة
ت ّم تطويره لألفارد الذين يرغبون فً نيل مركز قيادي فً خياتوم برنامح
انى يوفر المعلومات األساسيٌ و الموارات .شوادة مخترف القيادة المونيٌ
المطلوبٌ للذين لديوم الطموح فً قيادة فريق ما وتخقيق أهدافى التنظيميٌ
المخدد .
فً مجالكَ هذا هو البرنامح "ام َِ إذا كنت تذطط لتكون قاُدا "ذلقت قاُدا
تعتبر موارات القيادة الفعالٌ أساسيٌ فً كل جوانب األعمال !المناسب لك
التجاريٌ وهً عنصر ِ غنٍ عنى فً نجاح الشركات هذا البرنامح يتيد لك
التدريب العملً علٍ سيناريوهات الخياة الخقيقيٌ لتطوير موارات القيادة
العمليٌ.

وصف البرنامج:

برنامج القيادة ™ CBPيػطي المواضيع التالية:
 مقدمٌ فً القيادة الفعّالٌ
 ذصاُص وموارات القيادة الفعّالٌ
 أنماط القيادة
 تطوير رؤيٌ الشركٌ و مومتوا
 صنع القرارات الفعّالٌ
 بناء فريق قيادي
 بناء الثقٌ فً المجموعات
 التدريب باعتبارك قاُد
 الخوافز
 ملذص عام عن القيادة

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








تخديد صفات القاُد الناجد
تخديد التابعين وصفاتوم
تطوير رؤيٌ ورسالٌ واضخٌ و العمل علٍ تخقيق األهداف العامٌ
للمؤسسٌ
بناء واذتيار اِسلوب اِداري الناجد
تخليل و تخديد المشاكل و اسبابوا و اقتراح الخلول المناسبٌ
بناء فرق العمل المتميزة و ادارتوا بنجاح

الجموور المستودف:

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

Follow us on:

المتطلبات:

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

االختبار الدولي:

يساعدك هذا البرنامج على االستعداد لالختبار الدولي للحصول على
الشوادة التالية CBP C10-506 :
 يجب علٍ المتدرب اجتياز اِمتخان بنسبٌ ِ تقل عن .%07
عليك االعداد الجراء اختبار الشوادة لوذه الدورة في غضون ستة
أسابيع من الحصول على المواد المستخدمة في الدورة ،كما يتم
تحديث االمتحانات بانتظام وفقا لإلصدارات الحالية.
يتعين عليك أيضا اتمام الدورات التالية للحصول على شوادة تنفيذي
™ :CBP
 المبيعات
 اتصاِت األعمال
 سلوكيات األعمال
 ذدمٌ الزباُن

مدة البرنامج:

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

الجوات المعتمدة:



وزارة العمل – مملكٌ البخرين
مخترف األعمال المعتمد شركٌ تومسون  -برومتريك

For more information please feel free to contact:
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