مركز انفيتا للتدريب
تحفيز الموظفين
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
يودف برنامح سلسلة تطوير األعمال – تخفيز الموظفين الى زيادة معرفتك
وقدرتك على:تخديد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابا و سلبا على التخفيز،
واستذراج أفضل ما لدى الموظفين لزيادة اإلنتاجية وتعزيز الثقة و االلتزام
ضمن المجموعة و تطبيق نظام المساءلة وذلك من ذالل تنفيذ عملية التخفيز
من ذالل استراتيجيات فعّالة تودف الى تطوير موارات االستماع واالتصال
لضمان نجاح عملية التخفيز

وصف البرنامج:

برنامج سلوكيات األعمال ™ CBPيػطً المواضيع التاليٌ:
 ذطة عمل تخفيز الموظفين
 تعزيز مفووم الخوافز
 تشجيع غريزة التخفيز
 التػلب على عقبات التخفيز

االختبار الدولً:

اهداف البرنامج:
فً نوايٌ دراسٌ هذا البرنامج بنجاح سوف تكون قادرا علٍ:







المتطلبات:

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.

تخديد العوامل الرئيسية المؤثرة ايجابا و سلبا على التخفيز
أستذراج أفضل مما لدى الموظفين
تعزيز الثقة و االلتزام ضمن المجموعة و تطبيق نظام المساءلة
تنفيذ عملية التخفيز من ذالل استرا تيجيات فعّالة
تطوير موا رات االستماع و االتصاالت لضمان نجاح التخفيز

الجموور المستودف:

ستودف هذا البرنامح كالً من:
 مدراء اإلدارات الوسطى و العليا
 قادة األعمال و التنفيذيين الذين يتطلعون لتطوير موارات/إنتاجية موظفيوم
 موظفي الموارد البشرية  ،المدراء التنفيذيين  ،رؤساء االقسام وفرق
العمل و المدراء والمشرفين

هذا البرنامج يساعدك علٍ التقدم الختبار الشوادة الدوليٌ بالرمز:
CBP™ B12-204 
يجب اإلعداد إلجراء االختبار لوذا البرنامج فً غضون ستٌ أسابيع
من إكمال حضور البرنامج التدريبًَ حيث أنى يتم تحديث االمتحانات
بانتظام وفقا لتحديث االصدارات.
برنامج سلسلٌ تطوير األعمال يحتوي علٍ مواد أخرى كالتالً :
 إدارة النزاعات ™CBP
 ديناميكية اتذاذ القرارات ™CBP
 أسرار النجاح اإلداري™CBP
 القيادة من ذالل التػيير ™CBP

مدة البرنامج:

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

الجوات المعتمدة:



Follow us on:

وزارة العمل – مملكة البخرين
مخترف األعمال المعتمد شركة 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

