مركز انفيتا للتدريب
القيادة من خالل التػيير
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
برنامح زلزلة تطوير األعمال – القيادة من ذالل التغيير يخزّن معرفتك
وقدرتك على :وضع تشور واضد لعملية التغيير ليشبد لديك السجاعة
الكافية إلخداث عملية التغيير وازتكساف مشادر متنوعة من المعارضة.
إيض ًا يتيد لك البرنامح تنفيذ عملية التغيير من ذالل ازتراتيجيات فعّالة وتقييم
نتائح التغيير ومدى تأثيره على مذتلف السرائد.

وصف البرنامح:

برنامح سلوكيات األعمال ™ CBPيػطي المواضيع التالية:
 تأثيرات التغيير
 ردود األفعال تجاه التغيير
 قيادة التغيير
 ترزير التغيير
 التواشل وتعزيز التغيير
 التنزيق والتنظيم
 مرونة التغيير

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











تخديد كيفية التغيير
تخديد ردود الفعل المذتلفة للتغيير وتقييم تأثير التغيير على الناس
تشور واضد إلمكانية معارضة التغيير وازتكساف مشادر مذتلفة منوا
األذطاء الناتجة عن عملية التغيير
تقييم ومقارنة مومات قادة فرق العمل
ازتراتيجيات التغيير
عناشر ذطة االتشال لتطبيق التغيير
مطابقة األنظمة مع عملية التغيير
زمات األسذاص المعارضين لعملية التغيير

المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التالية:
 يجب أن يكون المرسد ملتزم بالزعي لتخقيق التميز.
 أن يكون المرسد قد أتم أو قد يكون في طور االنتواء من مدرزة ثانوية
أو دبلوم الثانوية أوالمعايير التعليمية المماثلة.

االختبار الدولي:

هذا التدريب يساعدك على االستعداد لالختبار الدولي في شوادة
مخترف القيادة من خالل التػيير.
 يجب على المتدرب اجتياز االمتخان بنزبة ال تقل عن .%00
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 ™ اتذاد القرارات
CBP ™ ادارة النزاعات
CBP ™ تخفيز الموظفين
CBP ™ أزرار النجاح االداري

مدة البرنامح:

مدة هذه الدورة  11زاعة .لكنوا قد تذتلف ازتنادا" الى متطلباتكم.

الجموور المستودف:

زتودف هذا البرنامح كالً من:
 مدراء اإلدارات الوزطى و العليا
 قادة األعمال و التنفيذيين الذين يتطلعون لتطوير موارات/إنتاجية موظفيوم
 موظفي الموارد البسرية  ،المدراء التنفيذيين  ،رؤزاء االقزام وفرق
العمل و المدراء والمسرفين

Follow us on:

الجوات المعتمدة:



وزارة العمل – مملكة البخرين
مخترف األعمال المعتمد سركة تومزون  -برومتريك

For more information please feel free to contact:
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