مركز انفيتا للتدريب
تدريب المدرِّ بين
أنا محترف اعمال معتمد ™ CBP
تقوم هذه الدورة بإرساء أساسيات التدريب من خالل تطوير انًهاراخ

واالستراتيجيات المطلوبة للحصول على شوادة محترف أعمال معتمد في
المدربين .سيقوم المتدربون أيضا بتطوير و إتقان مواراتوم
مجال تدريب
ِّ
المدرب الناجح من خالل أمثلة واقعية
التدريبية االحترافية الالزم توفرها في
ِّ
و تمارين و سيناريوهات عملية تعتبر مومة بشكل حيوي ألجل التفوق في
مجال التدريب.

وصف البرنامح:

برنامج سلوكيات األعمال ™ CBPيغطي المواضيع التالية:
 يذخم إنً يُهجيح انتذرية
 أسانية و يُهجياخ و تقُياخ انتعهيى
 اإلدارج انصفيّح
 يستقثم انتذرية عهً يهاراخ األعًال

اهداف البرنامح:
فً نوايٌ دراسٌ هذا البرنامح بنجاح سوف تكون قادرا علٍ:
نًتذرتيهى
 تطىير يهاراخ انتىاصم كي يقىو انًذ ِّرتىٌ تتقذيى انًحتىي
ِّ
تذيُاييكيح
 استكشاف األجىاء انتذريثيح انًختهفح انتي سيختثرها انًذ ِّرتىٌ و انتي
تتعهّق تخصائص تذريثيح يختهفح
 تزويذ انًذ ِّرتيٍ تانًهاراخ انًالئًح و انتقُياخ انتذريثيح ألجم االستجاتح
نهحاالخ انصعثح
 تطىير يهاراتهى إلدارج و إجراء ورش/حهقاخ انعًم و انًؤتًراخ
 تطىير يهاراتهى في إدارج و إجراء انجهساخ انتذريثيح
 تطىير يهاراتهى في انثحث عٍ انًراجع انًتعهِّقح تًىاضيع يختهفح و
تحذيذها
 تعريف انًذ ِّرتيٍ إنً أياكٍ جذيذج حيث يًكُهى انثحث عٍ َشاطاخ صفيّح
في يختهف انًىاضيع و تعريف انطالب عهيها (كُشاطاخ نعة األدوار و
األنعاب انتذريثيح و عروض انفيذيى ،إنخ)..

المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التاليٌ::
 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.

االذتبار الدولً:

تؤهل هذه الدورة التدريبيٌ الجتياز االذتبار الدولً التالً
CBP ™ E50- 710
 يجب على المتدرب اجتياز االمتحان بنسبة ال تقل عن .%07
يجب اإلعداد إلجراء االذتبار لوذا البرنامح فً غضون ستٌ أسابيع
من إكمال خضور البرنامح التدريبًَ خيث أنى يتم تخديث االمتخانات
بانتظام وفقا لتخديث االصدارات.

مدة البرنامح:

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

الجوات المعتمدة:



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

الجموور المستودف:

تستهدف هذه الدورة كل المهنيين الذين يطمحون الى التميز في مجال التدريب
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