


األعمال الحصري في الشرق األوسط و شمال أفريقيا لبرامج محترفالموزع -للحلول التعليمية تراك 

((IBTAمن ™CBPالمعتمد 

ومية،والتعليالمهنيةالبرامجإعدادفيمتخصصةشركةالتعليمية،للحلول(TRACK)تراكشركة•

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفياإلقليميمكتبها

دعموالالتواصلعبروذلكالمنطقةفيالمعتمدةومراكزهاشركائهامساعدةعلىأيضاوتعملهذا•

.المستمر



:





.ةليحسب المعايير الدومنهاج رسميبةمدعمدولية في المهارات الشخصيةمهنية شهادة •

.  في المهارات االحترافية األساسيةينعالميرواد•

.دولة حول العالم+ 35•

.مركزاً معتمداً حول العالم+ 500•

.الشرق االوسط و شمال افريقيافي معتمداً مركزاً + 50•



.شهادة المهارات الشخصية الدولية الرائدة الصادرة باللغة العربية•

Prometricاالختبارات الدولي الشهادة الوحيدة الصادرة باللغة العربية على نظام •
Prime



ي مجال م الشهادة مهارات ومعرفة المرشح الذي شارك في برنامج محترف األعمال فـقي   ت  •
. محدد

Prime

اختبارات على شبكة االنترنت •



IBTA
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CBP Foundation

محترف األعمال المعتمد

المستوى التأسيسى
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سلسلة تحسين األعمال
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محترف األعمال المعتمد 
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!



CBP™القيادة

CBP™خدمة العمالء

CBP™المبيعات

CBP™سلوكيات االعمال

CBP™اتصاالت االعمال

CBP™إدارة المشاريع

CBP™إدارة األعمال

CBP™التسويق

CBP™اخصائي إدارة الموارد البشرية

CBP™(خاصة بصناعة محددة)تكنولوجيا الكمبيوتر

CBP™(خاصة بصناعة محددة)السياحة والضيافة

CBP™إدارة النزاعات

CBP™ديناميكية اتخاذ القرارات

CBP™القيادة خالل التغيير

CBP™ تحفيز الموظفين

CBP™أسرار النجاح في اإلدارة

CBP™إعداد المدربين

CBP Foundation

محترف األعمال المعتمد

المستوى التأسيسى

CBP Master

المستوى التخصصى

CBP (Business 
Improvement Series )

سلسلة تحسين األعمال



محترفي األعمال ™CBP Professionalشهادة  تستهدف 

. الذين يرغبون بإظهار خبرة في مجال محدد





اكتساب خبرة فيفي محترفي األعمال الذين يرغبون ™ CBP Executiveشهادة تستهدف 
القيادة، خدمة العمالء، المبيعات،: مجاالت برنامج محترف األعمال المعتمد الخمسة كافة

.اتصاالت األعمال، عمالسلوكيات األ



CBP 
Executive

CBP™ 
القيادة 

CBP™ 
صاالت ات
عمالالا

CBP™ 
سلوكيات 

عمالاال

CBP™
لمبيعاتا

CBP™
خدمة 
العمالء

اجتياز االختبارات التالية كافة





اجتياز اختبار إحدى الدورات التالية
CBP™التسويق

CBP™إدارة األعمال

CBP™(خاصة بصناعة محددة)السياحة والضيافة

CBP™(خاصة بصناعة محددة)تكنولوجيا الكمبيوتر

CBP™اخصائي إدارة الموارد البشرية

CBP™إدارة المشاريع



الذين إلى الموظفين التنفيذيين المحترفين™ CBP Master Executiveبرنامج ستهدف ي
دارة إدارة المشاريع، إ:يرغبون بالتخصص في مجال محدد من المهارات االحترافية مثل

.  األعمال، السياحة والضيافة، والتكنولوجيا



من هذه الدوراتأي  

CBP™ اخصائي الموارد البشرية

CBP 
Executive

CBP™التسويق

CBP™إدارة األعمال

CBP™(خاصة بصناعة محددة)السياحة والضيافة

CBP™(ددةخاصة بصناعة مح)تكنولوجيا الكمبيوتر

CBP™اخصائي إدارة الموارد البشرية

CBP™إدارة المشاريع







CBP™ اخصائي الموارد البشرية

CBP 
Executive

CBP™التسويق

CBP™إدارة األعمال

CBP™ةاخصائي إدارة الموارد البشري

CBP™إدارة المشاريع





CBP™إدارة النزاعات

CBP™ اتديناميكية اتخاذ القرار

CBP™القيادة خالل التغيير

CBP™ تحفيز الموظفين

CBP™أسرار النجاح في اإلدارة

CBP™إعداد المدربين

لسلسة تحسين األعما/ مستوى



برنامج محترف األعمال المعتمد الخاص بالشباب 
«CYBP»



(     لشبابباالخاصمحترف األعمال)شهادة 

CYBP

ً (لشبابباالخاصاألعمالمحترف)شهادةتعتبر• لتطويرابالشبقطاعيستهدفبرنامجا

لهذااليةالمثالفئةهيطالباتالوطالبالفئةوتعتبر.األعمالمجالفيمهاراتهمإثراءو

.البرنامج

ن• وهاراتهمملتطويرالمبادرةزمامإمتالكمنللوظائفالمرشحينوالعملأصحابي مك  

.العملسوقفىالنجاح

اختصاصييشارةتساعبركذلكوالوظيفي،الدورتحليلطريقعنالبرنامجتطويرتم  •

فيالراغبينابوالشبالجامعاتطالبعلىتطبيقهاوإمكانيةالدراسةفعاليةلتأكيدالتعليم

.األعمالعالمإلىالدخول



(لشبابباالخاصمحترف األعمال)تفاصيل برنامج 

التسويق •

إدارة الموارد البشرية •

و وضع ةإدارة الموارد المالي•
الميزانيات 

مهارات تكنولوجيا األعمال •

مقدمة في األعمال •

ري كيف تنشئ العمل التجا•

مهارات القيادة •

المبيعات •

مهارات خدمة العمالء •

مهارات التواصل •
االحترافي الفعال 

مهارات اإلدارة الفعالة •



أهم المشاريع في المنطقة



أهم المشاريع في المنطقة

PMO-UAEالمتميزةبرنامج اإلمارات للخدمة الحكومية •
زراء مكتب رئاسة مجلس الوالخاص ب " برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة"تطوير وتجهيز 

موظف اتحادي على هذا البرنامج في + 8000المتحدة، حيث تم تدريب اإلمارات العربية في دولة 
.الدولةاالتحادية في جميع الوزارات والدوائر والهيئات 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=535&y=2012&article=full


أهم المشاريع في المنطقة

MOI-UAEدبلوم التميز في خدمة المتعاملين•
دريب تتم لوزارة الداخلية في دولة اإلمارات، حيث " دبلوم التميز في خدمة العمالء"تطوير وتجهيز 

.هذا البرنامجموظف على 1500وتأهيل 

https://www.moi.gov.ae/ar/media.center/news/6101808.aspx


هيئة دعم من بباحث عن عمل 400لتأهيل أكثر من " المهارات األساسية"تطوير وتجهيز برنامج •
.(تنمية)االمارات في الموارد البشرية تنمية وتطوير 

 The Professionalاالمارات–دبلوم االرتقاء في خدمة المتعاملين الخاص بهيئة الهوية •
Diploma of Enhancing Customer Service

وذلك ، (توطين)مجلس أبو ظبي للتوطين وتجهيز برنامج للباحثين عن عمل بالتعاون مع تطوير •
على المهارات االساسايه الخمسة لدعم ظبيبالتعاون مع جامعة أبو طالب 200أكثر من بتدريب 

.توطين طيران االتحاد

أهم المشاريع في المنطقة

http://ameinfo.com/blog/education/track-develops-new-diploma-eida/


أهم المشاريع في المنطقة

شاب وشابة في جامعة 1000برنامج خاص للشباب في السعودية حيث تم تدريب تقديم •
ادية تم الملك عبد العزيز على مهارات ريادة األعمال برعاية مدينة الملك عبد هللا االقتص

.2030وذلك لدعم رؤية السعودية " طموح" مسمى 

http://www.kaec.net/press_releases/kaec-launches-tomouh-program-to-train-1000-male-and-female-students-from-rabigh/?lang=ar


آليات العمل

ةتسويق البرامج الجاهز

ةتطوير مناهج متخصص

اعتماد مناهج جاهزة



(H2O)المؤسسة السعيدة:إصدار جديد

التدريبي المعتمد ليواكب الحاجة لتطوير المؤسسات والهيئات العامة (( H2Oالمؤسسة السعيدةصمم برنامج 
وليًا كأول أكسير الحياة تم بناء البرنامج واعتماده دوبما أن السعادة تعتبر كالماء وهو . والخاصة لالستدامة و النمو

بدأ السعادة برنامج من نوعه في المنطقة، حيث يعتبر من البرامج الموجه للقادة والمديرين الذين يسعون لتأسيس م
.كماء الحياة العملية في العمل للمساهمة في بناء مؤسسات سعيدة تساهم في بناء و تطور المجتمعات

ات يركز على مجموعة من المعلومات والمهارات الالزمة إلنشاء وتطوير ثقافة السعادة في المؤسسهذا البرنامج 
والخدمات وسعادة واالستفادة من الميزة التنافسية للمؤسسات السعيدة لتقديم أعلى مستوى ممكن من إنتاجية الموظفين

.العمالء والنجاح المؤسسي



البرنامجوصف •

:المحاور التالية(H2O)يتناول برنامج المؤسسة السعيدة 

مفهوم السعادة•

أركان السعادة المؤسسية•

السلوك المؤسسي اإليجابي والصفات اإليجابية في الموظفين والمؤسسات•

مفهوم الوالء واالنتماء الوظيفي والمؤسسي•

اإلدارة الفعالة ودورها في المؤسسات السعيدة•

خطوات إسعاد الموظفين•

لمؤسسيةنظريتا ماسلو للـحاجات اإلنسانية وفريدريك هيرزبرج للتحفيز كمدخل لمفهوم السعادة ا•

أثر السعادة المؤسسية على سعادة المجتمع•



تابعونا على موقعنا               

www.ibta-arabia.com

أو عبر البريد اإللكتروني             

•Cbp.cbp@ibta-arabia.com

او عبر مواصل التواصل األجتماعي

http://www.ibta-arabia.com/
mailto:Cbp.cbp@ibta-arabia.com
https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://plus.google.com/b/109847567615005353905/109847567615005353905/posts
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
https://www.facebook.com/CertifiedBusinessProfessional
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.linkedin.com/company/ibta-arabia?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/cbp_ibta
https://twitter.com/cbp_ibta



