مركز انفيتا للتدريب
السياخة و الضيافة
أنا مخترف اعمال معتمد ™ CBP
برنامح مخترف السياخٌ و الضيافٌ يستودف األشذاص الذين يرغبون فً
تعلّم المفاهيم والموارات األساسيٌ الالزمٌ لتطوير وتشػيل صناعٌ السياخٌ.
انى يستكشف األساليب المذتلفٌ لتذطيط وتنفيذ مشروع سياخً مربد و كيفيٌ
ضمان استمراريٌ المشروع لفترة طويلٌ.
هذا البرنامح يستكشف أساليب التسويق السياخً كما يطو ّر القوى البشريٌ
العاملٌ فً مجال السياخٌ.
يساعد هذا البرنامح علٍ تخسين موا رات الضيافٌ  ,خسن االستقبال و ذدمٌ
العمالء فً القطاع السياخً.

وصف البرنامح:

برنامح سلوكيات األعمال ™ CBPيػطي المواضيع التالية:














مقدمٌ فً السياخٌ والضيافٌ
األعمال السياخيٌ
العروض السياخيٌ
أنواع السياخٌ
اإلدارة السياخيٌ
الضيافٌ
ذدمٌ العمالء فً مجال السياخٌ
موارات االتصال فً السياخٌ
تودئٌ تذمر السياح
WTO) (.منظمٌ السياخٌ العالميٌ
األمن السياخً وسالمٌ السياح
إخصاءات سياخيٌ




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.

االختبار الدولي:

هذا التدريب يساعدك على االستعداد لالختبار الدولي في شوادة
مخترف ادارة النزاعات.
 يجب علٍ المتدرب اجتياز االمتخان بنسبٌ ال تقل عن .%07
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 :

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








المتطلبات:

يتطلب هذا البرنامح استيفاء المتطلبات التالية:

فوم النزاعات
الذطوات األساسيٌ لتسويٌ النزاعات
موارات االستماع
موارات االتصال التً تدعم خل النزاعات
التعامل مع مذتلف أنواع الشذصيات
التعامل مع خاالت مخددة

الجموور المستودف:
هذه الدورة التدريبيٌ مصممٌ ألي شذص يعمل فً أي قطاع من قطاعات السياخٌ
والضيافٌ.

Follow us on:






™ CBPاتذاد القرارات
™ CBPالقيادة من ذالل التػيير
™ CBPتخفيز الموظفين
™ CBPأسرار النجاح االداري

مدة البرنامح:

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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