


الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خليفة آل  عيسى  بن  حمد 

المفدى البحرين  مملكة  ملك 

األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
الموقر الوزراء  مجلس  رئيس 

األمير الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 

القائد  نائب  العهد  ولي 
لرئيس  األول  والنائب  األعلى 

الموقر الوزراء  مجلس 



الفهرس

عن المعهد

الدورات القصيرة

قدرات المستويات الوظيفية

بين  ما  والربط  القصيرة  بالدورات  جدول 
القدرات األساسية والفئات المستهدفة

جدول الدورات القصيرة

مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير

فنون التكّيف مع ضغوط العمل
في  واستخداماتها  الذاكرة  تقوية  أساليب 

العمل

مهارات االتصال واإلقناع

بناء فرق العمل عالية األداء

1

5البرامج التدريبية

7برنامج التهيئة للقيادات الحكومية )قيادات(

الجديدة  الحكومية  القيادات  إعداد  برنامج 
)كوادر(

9

11برنامج إعداد القيادات الناشئة )تكوين(

برنامج الشهادة االحترافية في أسس الموارد 
البشرية

13

17برنامج أساسيات إدارة المشاريع الحكومية  

الحكومية  الخدمات  إدارة  في  التمّيز  برنامج 
)تمّيز (

19

الحكومي  القطاع  في  العمالء  خدمة  برنامج 
)خدمة (

23

27برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام )تهيئة(

31

33

37

43

47

48
49

50

51

52مهارات التعامل الفّعال مع الشخصيات المختلفة

53رحلة في فضاء التفكير االبداعي

54صناعة األهداف وتحقيق النتائج

55االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية

56الخرائط الذهنية ... مفاتيح إلطالق أفكارك

57إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة

58تكتيكات إدارة الوقت بفاعلية
مهارات التعامل مع كبار الشخصيات

 )البروتوكول( - للقياديين
59

60حل مشاكل العمل بطرق ابداعية

61مهارات العرض والتقديم

62تنمية مهارات المراسلين 

63التألق بالمبادرات الشخصية
األزمات(-  )إدارة  األزمات  في  الفعالة  القيادة 

للقياديين
64

65استراتيجيات النجاح الفّعال في العمل

66إدارة األولويات

67بروتوكول التعامل مع كبار الضيوف

68القراءة التصويرية 

69كيف تقول »ال« في العمل

70إدارة المؤتمرات والفعاليات

71تنمية المهارات القيادية للمرأة - للقياديين

72أسرار االتزان بين الحياة والعمل

73المهارات االحترافية لمديري المكاتب

الدورات اإللكترونية

الدورات التعاقدية
تسعيرة الدورات التعاقدية 

المعتمد

اللقاءات التدريبية

اصنع قراراتك بيدك

فنون االتصال والتأثير االيجابي

التفكير اإلبداعي

قادة المستقبل

حدد مستقبلك

االبداع في اتخاذ القرار

القائد الناجح

كن مبادًرا لتكن مميًزا

فنون التفاوض واالقناع

التحفيز نحو االبداع

74أسرار ومهارات أمناء السر

75تسويق األفكار »كيف تقنع مسئولك«

76استراتيجية قياس األداء وتحسين االنتاجية

 - المؤسسي  التطوير  في  دوره  و  اإلبداع 
للقياديين

77

االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية 
وإعداد خطط التدريب

78

 SPSS 79معالجة و تحليل البيانات باستخدام

81إستراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمر

82تنمية مهارات إجراء مقابالت التوظيف

83منهجية تحديد االحتياجات التدريبية

84اإلدارة اإللكترونية

RBM 85اإلدارة المبنية على النتائج

86خطط لحياتك بعد التقاعد

87إدارة األولويات - للقياديين

88قياس مؤشرات رضا العميل

89التمّيز في كسب الموظفين

90أساسيات كتابة البحوث اإلدارية

91استراتيجيات إدارة المعرفة

92مهارات العرض والتقديم - للقياديين

93مهارات التخطيط التشغيلي - للقياديين

94المتحدث البارع

95

97دورة حل النزاعات

98دورة خدمة العمالء

99دورة الدليل المالي – المدفوعات

100دورة أساسيات القيادة

101دورة استراتيجيات التواصل

102دورة تنمية مهارات التطوير اإلداري

103

104

111

113

113

113

114

114

114

115

115

115

116

117تواصل معنا



تأسس معهد اإلدارة العامة بموجب المرسوم 
رقم )65( لسنة 2006 الصادر عن حضرة صاحب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

مملكة البحرين في 28 يونيو 2006. 

ويهدف المعهد إلى تطوير اإلدارة العامة والتدريب في وزارات 
العاملين  وتدريب  إعداد  في  واإلسهام  الدولة،  ومؤسسات 
واألبحاث  والتطوير  التدريب  برامج  لمتطلبات  وفقًا  فيها، 
على  المعهد  إدارة  مجلس  يقره  الذي  االستشاري  والعمل 
خطط  ودعم  العامة  اإلدارة  بمستوى  االرتقاء  يكفل  نحو 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

أفضل  لتقديم  جهده  قصارى  العامة  اإلدارة  معهد  يبذل 
لتطوير  األمثل  »الشريك  ليكون  نوعيًة،  التدريب  برامج 
القيمة  خدمات  ويقدم  بتميُّز«  المدنية  الخدمة  موظفي 
النوعية.   الجودة  ضمان  أطر  في  العام  للقطاع  المضافة 
حيث يعتبر المسؤول األول عن تنفيذ مبادرتين اقتصاديتين 
البحرين االقتصادية 2030 واالستراتيجية  وطنيتين في رؤية 

الوطنية، هما:

القيادات  لتدريب  متميز  برنامج  إيجاد  أواًل: 
الحكومية وتطوير القادة في القطاع

 العام.
ثانيًا: تحسين نوعية ووفرة التدريب.

رؤيتنا 
الشريك األمثل لتطوير موظفي الخدمة المدنية بتمّيز.

رسالتنا
دعم التغيير المستدام من خالل التدريب والتعلم والتطوير 

للقطاع العام.

عن المعهد
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خدماتنا
تتركز أنشطة وخدمات المعهد في ثالث مجاالت أساسية، 
مجموعة  لتحقيق  واالستشارات  واألبحاث،  التدريب،  هي: 
الوصول  أجل  من  الموضوعة  االستراتيجية  األهداف  من 
المبادرتين  على  وبناًء  رؤيتنا،  لنا  تحقق  نتيجة  أفضل  إلى 
التي  الوطنية  االستراتيجية  في  الموضوعتين  األساسيتين 
في  والمتمثلة   ،2030 الوطنية  االقتصادية  الرؤية  تعكس 
وتطوير  الحكومية  القيادات  لتدريب  متميز  برنامج  إيجاد 
للقطاع  المقدم  التدريب  ونوعية  وفرة  تحسين  وكذلك 

الحكومي، تم تقديم الخدمات التدريبية التالية:

البرامج التدريبية
تغطي  تدريبية  دورة  من  أكثر  التدريبية  البرامج  تتضمن 
على  المتدرب  فيها  ويحصل  للبرنامج،  الرئيس  الهدف 
شهادة معتمدة، وتمتد لفترة زمنية تطول وتقصر بحسب 
التدريبية  البرامج  أغلب  أن  إلى  إضافة  نفسه،  البرنامج 
عالمية  ومعاهد  شركات  مع  بالشراكة  تصميمها  يتم 
ودمجها  الخارجية  الخبرات  من  لالستفادة  متخصصة 
بالخبرة المحلية من أجل تحقيق التطور والرقي بالمستوى 

المهني الحكومي.

الدورات التعاقدية
كافة  على  التدريبية  خدماته  العامة  اإلدارة  معهد  يقدم 
لكل  التخصصية  الحاجات  جانب  يغفل  ولم  المستويات 
على  متخصص  فريق  يعمل  لذا  حكومية،  وهيئة  وزارة 
من  حاجاتها  بحسب  الحكومية  الجهات  متطلبات  تلبية 
خالل الدورات التعاقدية التي تستهدف تدريب فئات معينة 
الجهة  قبل  من  المطلوبة  والمعايير  الخصائص  بحسب 
المحترفين  المدربين  المعهد  يوفر  كما  الطلب.  صاحبة 
الذين يقدمون الدورات المطلوبة بمهنية وجودة عالية من 
أجل ضمان حصول المشاركين على أفضل خدمة ومنفعة.

الدورات القصيرة
العنصر  تطوير  بأهمية  العامة  اإلدارة  معهد  من  إيمانًا 
المؤسسات،  نجاح  عوامل  أهم  أحد  يُعتبر  الذي  البشري 
حرص المعهد على تقديم الدورات القصيرة التي تستهدف 
الرؤية  مع  ليتناسب  الحكومة  موظفي  أداء  تطوير 
االقتصادية الوطنية لمملكة البحرين2030، وذلك من خالل 

التركيز على قدرات معينة في كل دورة تدريبية.

الدورات اإللكترونية
اإللكتروني  للتدريب  العامة  اإلدارة  معهد  استراتيجية  تركز 
فعال  بشكل  التدريب  خدمات  توفير  من  التأكد  على 
لموظفي القطاع العام بشكل خاص والمؤسسات الخاصة 
التدريب  استراتيجية  تتلخص  إذ  عام،  بشكل  والمواطنين 
تتيح  متكاملة  إلكترونية  بيئة  :«تأسيس  في  االلكتروني 

فرص التدريب وتساند الفرد على التعلم«.

3

طريقة التسجيل
يتم ترشيح المتدربين من قبل مسؤولي التدريب في الجهات الحكومية، عن طريق الموقع اإللكتروني لمعهد 

اإلدارة العامة من خالل نظام التسجيل اإللكتروني.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع إدارة التسجيل :

معايير اجتياز الدورات
1. حضور ما ال يقل عن%80  من الدورة التدريبية التي يتم التسجيل فيها.

2. تقديم أية أوراق عمل أو أنشطة مصاحبة للدورة، وذلك بحسب ما يطلبه المدرب من المتدربين.

نوع الشهادات الممنوحة
شهادة حضور من معهد اإلدارة العامة.

مكان انعقاد الدورات
ُتعقد جميع الدورات في معهد اإلدارة العامة، ما لم يتم ذكر غير ذلك.

registration@bipa.gov.bh

-973+  17383833هاتف
-973+ 17383832فاكس

بريد إلكتروني

التسجيل في برامجنا 
ودوراتنا التدريبية
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التدريبي  البرنامج  مفهوم  العامة  اإلدارة  معهد  تبّنى 
من  الشخص  قدرات  لتطوير  يسعى  الذي  المتكامل 
بـ  التدريب  مجال  في  يُسمى  والذي  واحدة  زاوية  من  أكثر 
 Multiple Competency المتعددة  الجدارات  )منهجية 
تنفيذ  عينه  نصب  المعهد  وضع  ولقد   ،)Approach
البرامج  تنفيذ  خالل  من  الشامل  التدريب  استراتيجية 
لذلك  الواحد،  األسبوع  الزمني  مداها  يتعدى  التي  التدريبية 
فإن منظومة البرامج التدريبية للمعهد تتضمن مجموعة 
متعددة  ومستويات  مختلفة  لفئات  التدريبية  البرامج  من 
الخدمة  وظائف  تحت  المدرجة  الوظيفية  العوائل  ضمن 

 .Public Service Jobs  العامة

أنها تعتمد على أساليب مختلفة  المعهد  برامج  وما يمّيز 
التطوير اإليجابي في معارف  إلى  التنفيذ سعًيا  ومتنوعة في 
وسلوكيات ومهارات المتدربين، ومن ضمن هذه األساليب 
المحاضرات،  الميدانية،  الزيارات  الصفي،  التدريب  المتنوعة: 
الحاالت الدراسية، التوجيه واإلرشاد، قراءة ومناقشة ُكتب، 
التطوير الشخصية، عمل المشاريع العملية، تحديد  خطط 
والتطبيقات  التطبيقية  المختبرات  الشخصية،  األنماط 
وغيرها  القصيرة  االختبارات  اإللكتروني  التعليم  العملية، 
منهجيات  أحدث  وفق  تستخدم  التي  التعلم  أساليب  من 

التعلم العالمية. 

سنوات  الخمس  طوال  البرامج  لهذه  الفاعلة  المنهجية 
الماضية أثبتت قدرة معهد اإلدارة العامة على تلبية العديد 
وألقت  القطاعات،  من  لكثير  التدريبية  االحتياجات  من 
الدائم  التطوير  المعهد في شأن  تراكمية على  بمسؤولية 
متغيرات  أية  لمواكبة  دوري  بشكل  البرامج  هذه  وترقية 

وتلبية أية احتياجات تطرأ بناء عليها.

علمية،  احترافية  بطريقة  المعهد  يعدها  البرامج  هذه 
ويتطلع من خاللها لتطوير األداء وتحقيق القيمة المضافة 

عملية  في  يسهم  بما  القطاعات  كافة  احتياجات  وتلبية 
التميز وتحقيق األهداف الموضوعة بهدف خدمة المجتمع 

وشرائحه المختلفة.

البرامج 
التدريبية
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برنامج التهيئة 
للقيادات الحكومية 

)قيادات(

الرامية  الرئيسة  ُيقدم برنامج التهيئة للقيادات الحكومية الجديدة كإحدى مبادرات معهد اإلدارة العامة 
إذ يهدف  العام،  القطاع  لتعزيز فعالية   2030 االقتصادية  البحرين  رؤية  المدنية في سياق  الخدمة  إثراء  إلى 
بشكل عام إلى تعزيز قدرات ومهارات المديرين المعينين حديثًا في القطاع الحكومي في مملكة البحرين، 
وقد صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر في 23 يوليو 2009م بإلزامية اجتياز هذا البرنامج لكل مدير تم صدور 

قرار تعيينه.

1. تعريف المشاركين بأهم التحديات التي من الممكن أن تواجه القيادات الحكومية، وكيفية التعامل معها.
2. إتاحة الفرصة للمديرين للتعرف على متطلبات العمل كمدير حكومي بأسلوب منهجي ومنظم.

القطاع  في  القيادي  بدورهم  القيام  على  تساعدهم  التي  والقيم  والمهارات  المعارف  من  مجموعة  المشاركين  إكساب   .3
الحكومي.

4. خلق شبكة تواصل بين المديرين كجزء من اإلدارة الوسطى، بما يسهم في تطوير العمل في القطاع العام وبما يخدم 
تطوير وتسهيل اجراءات العمل بين اإلدارات الحكومية. 

أهداف البرنامج

المديرون ومن في حكمهم في القطاع الحكومي.
الفئة المستهدفة

الموقر أو وجود قرار من السلطة  الوزراء  بالتعيين في الجهة الحكومية من مجلس  المترشح قد صدر بشأنه قرار  أن يكون 
المختصة في حال المؤسسات غير المنضوية تحت مظلة قانون الخدمة المدنية.

شروط الترشيح

العربية.
اللغة المستخدمة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على شهادة من معهد اإلدارة العامة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة في 
 .ILM بريطانيا

الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 16 أسبوعًا، موزعة على 28 يومًا تدريبيًا بإجمالي 127 ساعة تدريبية، علًما بأن جميع الدورات 
ستقام في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

2100 دينار بحريني للمتدرب الواحد

سعر البرنامج
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المحتويات

يشتمل البرنامج على ثمان دورات رئيسة وهي كالتالي:

إلى  الدورة  هذه  تهدف  االستراتيجية:  القيادة  في  متقدمة  مفاهيم   .1
الحكومي،  العمل  إطار  في  ُمعمقة  بصفة  القيادة  بمفهوم  التعريف 
المثالي  القائد  لدى  َتستوِجب  التي  والمهارات  الصفات  على  والتركيز 
من أجل القيام بالمهام اإلدارية والتطويرية في المؤسسة على أكمل 

وجه وتحقيق النتائج والتغييرات المطلوبة.

2. التخطيط االستراتيجي وفق الرؤية 2030: تهدف هذه الدورة إلى تمتين 
قاعدة المعرفة لدى الفئة المستهدفة فيما يخص األبعاد االستراتيجية 
والطرق  األساليب  خالل  من  وتطبيقها  تطويرها  وكيفية  للمؤسسة 

المعترف ِبها ِعلمًيا وَعملًيا.

هذه  تهدف  وتطبيقي(:  نظري  )تدريب  والشركاء  بالعمالء  العناية   .3
الدورة إلى االهتمام بخدمة العمالء وتطوير الحاجة عند القائد الحكومي 
إلى فهم هذه الشريحة ومعرفة كيفيات التعامل معها بهدف تحديد 
أفضل  تقديم  إلى  الوصول  أجل  من  معها  والتواصل  احتياجاتها 

الخدمات المطلوبة.

4. مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم )تدريب تطبيقي(: تنمية مهارات 
المشاركين في التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة من خالل تطبيق 

أفضل األساليب والممارسات الحديثة.

تعريف  الطلق(:  الهواء  في  )تدريب  الفعالة  العمل  فرق  وإدارة  بناء   .5
المشاركين بمفهوم العمل الجماعي وأهميته في نجاح المنظمات من 
القيادة  الحديثة في  خالل استخدام االستراتيجيات واألدوات واألساليب 
لبناء فرق العمل الفعالة باإلضافة إلى تعميم ثقافة اإلبداع واالبتكار في 

المنظمة.

6. المالية العامة: تعريف المشاركين بالموازنة العامة للدولة مفهومها 
وأهدافها والتوجيهات العالمية في إعدادها، تقدير النفقات واإليرادات، 
باإلضافة  تنفيذها،  على  الرقابة  أدوات  الموازنة،  وتنفيذ  اعتماد  مراحل 

إلى قراءة وتحليل الحساب الختامي للدولة. 

7. التوازن بين الحياة األسرية والعملية: تهدف هذه الدورة إلى التركيز 
القائد الحكومي والتعُرف على الوسائل  على التطوير الشخصي عند 
والتمُكن  التوازن  تحقيق  ألجل  الذات  على  ُتطَبق  التي  المختلفة 

الشخصي في العمل والتعامل األمثل مع ُمختلف الشخصيات.

8. القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في القطاع الحكومي: ُتقدم 
على هيئة مجموعة من المحاضرات التي يقدمها مسؤولون حكوميون 
أصحاب خبرة طويلة في مجاالت االختصاص، باإلضافة إلى زيارات ميدانية 

وحلقات نقاشية مع كبار المسؤولين في مملكة البحرين.

 النموذج البحريني للقيادة

26 - 2
فبراير - مايو

 2015م

 30 - 31
أغسطس-ديسمبر

 2015م

دستور 
مملكة البحرين

2002

الرؤية 
االقتصادية

2030

ميثاق
العمل الوطني

برنامج
عمل الحكومة

تحديد الرؤية
وقيادة 

المؤسسة
االنجاز وتحقيق 

النتائج

تطوير االفراد
وتنمية 
قدراتهم

العناية
بالعمالء 
والشركاء

ضبط 
عمل المؤسسة

وتطويرها

األدوار الخمسة للقائد اإلداري محركات وضوابط التطوير

8



برنامج إعداد 
القيادات الحكومية 

الجديدة )كوادر(

إعداده  تم  مبتكر  برنامج  وهو  العامة  اإلدارة  معهد  يقدمها  التي  القيادية  البرامج  أحد  هو  كوادر  برنامج 
خصيصًا من أجل تنمية المهارات القيادية لفئة رؤساء األقسام - أو من يعادلهم - في القطاع العام في 
البحرين، وقد صمم بحيث يساعد على تعزيز قدرات المشاركين وتأهيلهم لالنتقال إلى مستوى  مملكة 

إداري أعلى.

1. اإلسهام في تحقيق األهداف التي حددتها الحكومة في إطار 
رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 

.2018-2015
وتأهيلهم  للمشاركين  والقيادية  اإلدارية  القدرات  تطوير   .2
للمضي في التدرج الوظيفي داخل مؤسساتهم وفي القطاع 

العام.
لفهم  الالزمة  والقيادية  اإلدارية  باألدوات  المشاركين  تزويد   .3
الذات وفهم اآلخرين، ومساعدتهم على استخدامها لتحقيق 

أهداف مؤسساتهم.
شبكات  وتكوين  المشاركين  عالقات  تنمية  على  العمل   .4
العمل  وجودة  إنتاجية  تحسين  في  سيسهم  مما  اتصال 

الحكومي.
5. إتاحة الفرص للمشاركين ومؤسساتهم للتعلم من خبرات 

بعضهم البعض من خالل تبادل أفضل الممارسات. 
والتشريعات  والسياسات  الرئيسة  القوانين  على  التعرف   .6

التي تنظم العمل الحكومي. 

أهداف البرنامج

رؤساء األقسام ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم في القطاع الحكومي.
الفئة المستهدفة

يتم الترشيح من قبل اإلدارة العليا في المؤسسة الحكومية ويخضع لشروط وإجراءات ديوان الخدمة المدنية.

شروط الترشيح

 اإلنجليزية والعربية.
اللغة المستخدمة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على شهادة من معهد اإلدارة العامة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة في 
 .ILM بريطانيا

الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 12 أسبوعًا، موزعة على 24 يومًا تدريبيًا بإجمالي 131 ساعة تدريبية، علًما بأن جميع الدورات 
ستقام في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

1,950 دينار بحريني للمتدرب الواحد

سعر البرنامج
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المحتويات

يشتمل البرنامج على خمس وحدات رئيسة تندرج منها عدة دورات 
أساسية وهي كالتالي:

الوحدة األولى )قيادة وتطوير الذات(
الرؤية  وتحديد  الشخصية  في  والضعف  القوة  نقاط  على  التعرف 
الشخصية وربطها برؤية المؤسسة مع تطبيق قواعد التفكير اإلبداعي 
واختيار األساليب الفعالة التخاذ القرارات وحل المشكالت مع القدرة على 
السانحة  الفرص  واغتنام  المبادرة  بزمام  واألخذ  التغيير  مع  التكيف 

للتطوير الشخصي.

الوحدة الثانية )قيادة وتطوير فريق العمل(
مع  الفريق  في  األفراد  مختلف  مع  الفعال  التواصل  مبادئ  تطبيق 
الدعم  وتقديم  الفريق  أعضاء  ومواهب  إلمكانات  السليم  االستخدام 
تمكين  في  المناسبة  البيئة  توفير  االعتبار  في  األخذ  مع  المالئم، 

الموظفين لتحقيق النتائج المرجوة في العمل.

الوحدة الثالثة )تحمل المسئولية في التطوير المؤسسي(
فهم أهمية ودور الثقافة التنظيمية في العمل المؤسسي ووضع خطة 
المستمر  والسعي  اإلدارة  أو  للقسم  المؤسسي  للبناء  مناسبة  عمل 
للتوافق بين رؤية القسم أو اإلدارة مع رؤية المؤسسة الحكومية وتعزيز 
القيم المؤسسية مع األخذ في االعتبار بناء جسور التعاون مع األقسام 

واإلدارات األخرى داخل وخارج المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها.

الوحدة الرابعة )العناية بالعمالء والشركاء(
بناء ثقافة التمّيز في خدمة العمالء والشركاء داخل اإلدارة )والمؤسسة 
الحالية  السياسات  تحسين  مع  باستمرار  وتعزيزها  عام(  بشكل 

والممارسات المتعبة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

الوحدة الخامسة )االنجاز وتحقيق النتائج(
وتقييم  وكفاءة  بفاعلية  المؤسسة  في  المتاحة  الموارد  استخدام 
توافق  العمل  في  التحسين  فرص  لتحديد  مستمرة  بصورة  النتائج 
الخطط  وضع  في  منها  لالستفادة  والعالمية  المحلية  التمّيز  معايير 

المستقبلية بما يحقق التوجهات االستراتيجية للمؤسسة.

الشخصية  األنماط  لتحديد  اختبارات  على  البرنامج  سيشتمل  كما 
وجلسات اإلرشاد والتوجيه  باإلضافة إلى زيارات مؤسسية منهجية 
وعمل  المشاركين  مجموعات  داخل  العالقات  من  شبكة  لتكوين 

المشروعات في نهاية كل وحدة.

قيادة 
وتطوير
الذات

االنجاز وتحقيق 
النتائج

قيادة وتطوير
فريق العمل

العناية
بالعمالء 
والشركاء تحمل

المسؤولية
في تطوير عمل

المؤسسة

 النموذج البحريني للقيادة
األدوار الخمسة للقائد اإلداري

7 - 9
فبراير - مايو 

2015م

 3 - 1
سبتمبر - ديسمبر

2015م
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برنامج إعداد 
القيادات الناشئة

)تكوين(

برنامج تكوين برنامج تطويري إلعداد الصف الثاني من القيادات الوطنية، بحيث يّمكن الجهات الحكومية من 
اختيار رؤساء األقسام )أو ما يعادل هذه الفئة( ضمن هيكلها اإلداري في المستقبل. 

األشخاص  لدى  واإلدارية  القيادية  واالمكانيات  القدرات  على  التعرف  في  للبرنامج  األساسي  الغرض  يتمثل 
العمل ويدعم تقدمهم نحو  أدائهم في مكان  بما يحّسن من  القيادية  القدرات  المرشحين، وصقل هذه 

شغل مناصب أعلى في التدرج الوظيفي في القطاع العام. 
والبرنامج اختياري، وهو مفتوح لكي يشارك فيه كل األفراد العاملون في القطاع العام ممن هم في مستوى 
تأهيلهم  الحكومية  الجهة  ترغب  والذين  اإلداري،  للتطور  القابلية  رئيس قسم ولديهم  أقل من  وظيفي 

ليتولوا منصب رئيس قسم أو ما يعادله في القطاع العام.
ويعتبر برنامج تكوين فرصة لرفع مستوى األداء وشحذ المهارات واستكشاف اإلمكانيات القيادية الشخصية 
مواجهة  على  يساعدهم  بما  المشاركين  لدى  القدرات  وتطوير  القوة،  نقاط  على  المبنية  المعرفة  وبناء 

تحديات واقع العمل وتطوير قدراتهم للتصرف بشكل استراتيجي ومواجهة تحديات قيادة التحول.

1. اإلسهام في تحقيق األهداف التي حددتها الحكومة في إطار رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 
.2018-2015

2. اكتشاف العناصر المتميزة من األفراد العاملين في القطاع العام في مستوى أدنى من رئيس قسم في القطاع الحكومي، 
وتأهيلهم لتولي منصب رئيس قسم أو ما يعادله في العمل الحكومي.

3. التعرف على قدرات المشاركين وامكانياتهم القيادية واإلدارية وتحسينها بمنهجية منظمة.
داخل  الوظيفي  التدرج  أعلى في  مناصب  لتقلد  قدراتهم  يرفع من مستوى  بما  البرنامج  المشاركين في  تطوير مهارات   .4

مؤسساتهم أو في القطاع العام.
5. إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج لتوسيع شبكات اتصاالتهم وتنمية عالقاتهم بشكل يحّسن من أدائهم في العمل 

من حيث اإلنتاجية والجودة، والسيما اتصاالتهم وعالقاتهم بزمالئهم من جهات حكومية أخرى.
6. تعريف المشاركين بالقوانين الرئيسة والسياسات والتشريعات التي تنظم العمل في القطاع العام في مملكة البحرين. 

أهداف البرنامج

االخصائيون واالخصائيون األوائل والمشرفون، ومن في حكمهم في القطاع الحكومي.
الفئة المستهدفة

العربية

اللغة المستخدمة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على شهادة من معهد اإلدارة العامة.
الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 8 أسابيع، موزعة على 23 يومًا تدريبيًا بإجمالي 108 ساعات تدريبية، علًما بأن جميع الدورات 
ستقام في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

950 دينار بحريني للمتدرب الواحد

سعر البرنامج
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المحتويات

يشتمل البرنامج على خمس وحدات رئيسة تندرج منها عدة دورات 
أساسية، وهي كالتالي:

الوحدة األولى )قيادة وتطوير الذات(
الرؤية  وتحديد  الشخصية  في  والضعف  القوة  نقاط  على  التعرف 
التفكير  قواعد  تطبيق  مع  المؤسسة،  برؤية  وربطها  الشخصية 
مع  المشكالت،  القرارات وحل  التخاذ  الفعالة  األساليب  واختيار  اإلبداعي 
الفرص  المبادرة واغتنام  التغيير واألخذ بزمام  التكّيف مع  القدرة على 

السانحة للتطوير الشخصي.

الوحدة الثانية )قيادة وتطوير فريق العمل(
مع  الفريق،  في  األفراد  مختلف  مع  الفعال  التواصل  مبادئ  تطبيق 
الدعم  وتقديم  الفريق  أعضاء  ومواهب  إلمكانات  السليم  االستخدام 
المالئم، مع األخذ في االعتبار توفير البيئة المناسبة لتمكين الموظفين 

من تحقيق النتائج المرجوة في العمل.

الوحدة الثالثة )تحمل المسؤولية في التطوير المؤسسي(
فهم أهمية ودور الثقافة التنظيمية في العمل المؤسسي ووضع خطة 
المستمر  والسعي  اإلدارة،  أو  للقسم  المؤسسي  للبناء  مناسبة  عمل 
للتوافق بين رؤية القسم أو اإلدارة مع رؤية المؤسسة الحكومية وتعزيز 
القيم المؤسسية، مع األخذ في االعتبار بناء جسور التعاون مع األقسام 

واإلدارات األخرى داخل وخارج المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها.

الوحدة الرابعة )العناية بالعمالء والشركاء(
بناء ثقافة التمّيز في خدمة العمالء والشركاء داخل اإلدارة )والمؤسسة 
الحالية  السياسات  تحسين  مع  باستمرار  وتعزيزها  عام(  بشكل 

والممارسات المتبعة بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

الوحدة الخامسة )االنجاز وتحقيق النتائج(
وتقييم  وكفاءة،  بفاعلية  المؤسسة  في  المتاحة  الموارد  استخدام 
النتائج بصورة مستمرة لتحديد فرص التحسين في العمل التي توافق 
الخطط  وضع  في  منها  لالستفادة  والعالمية  المحلية  التميز  معايير 

المستقبلية بما يحقق التوجهات االستراتيجية للمؤسسة.

الشخصية  األنماط  لتحديد  اختبارات  على  البرنامج  سيشتمل  كما 
وجلسات اإلرشاد والتوجيه باإلضافة إلى التعرف على قانون الخدمة 

المدنية والئحته التنفيذية.

قيادة
وتطوير
 الذات

االنجاز 
وتحقيق 

النتائج

قيادة 
وتطوير

فريق العمل

العناية
بالعمالء 
والشركاء

المسؤولية
في تطوير عمل

المؤسسة

6 - 29 الدفعة األولى
أكتوبر - ديسمبر

2015م
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12



برنامج الشهادة 
االحترافية في أسس 

الموارد البشرية

في  معتمدًا  تدريبيًا  برنامجًا  البشرية  للموارد  األسترالي  المعهد  مع  بالتعاون  العامة  اإلدارة  معهد  يقدم 
الموارد البشرية – الشهادة االحترافية المعتمدة في أساسيات الموارد البشرية. وقد تم بناء المنهج ليلبي 
االحتياجات المحددة الختصاصي إدارة الموارد البشرية وإدارة األفراد، مستفيدًا من األبحاث المكثفة التي قام 
بها المعهد األسترالي وتم من خاللها تحديد الكفاءات األساسية في هذا المجال، وقد تم وضع المنهج بناًء 
على نموذج امتياز المعهد األسترالي للموارد البشرية الذي تدعمه األبحاث المكثفة في هذا المجال بالتشاور 

مع رّواد الموارد البشرية العالميين.  
ويعمل البرنامج على التعريف بمهارات إدارة األفراد ومفاهيم الموارد البشرية بشكل عام، كما يهدف إلى 
بنظم  التعريف  وكذلك  البحرين،  مملكة  في  بها  المعمول  المدنية  الخدمة  بقوانين  المشاركين  تعريف 
والمؤسسات  الوزارات  في  الموظفين  شئون  إلدارة  البحرين  مملكة  في  المستخدمة  اإلدارية  المعلومات 

الحكومية. 

يهدف البرنامج إلى تحقيق األهداف الرئيسة التالية في مجال الموارد البشرية:
1- تعزيز مهارات العاملين في إدارات الموارد البشرية في القطاع العام.

2- تعريف المشاركين بقوانين الخدمة المدنية المعمول بها في مملكة البحرين.
والمؤسسات  الوزارات  في  الموظفين  شئون  إلدارة  البحرين  مملكة  في  المستخدمة  اإلدارية  المعلومات  بنظم  التعريف   -3

الحكومية.

أهداف البرنامج

• مساعدو وإداريو الموارد البشرية.
• مديرو الصف األول الذين يتولون مسؤوليات اإلشراف على الموظفين.

• أي شخص يرغب في الدخول إلى مجال الموارد البشرية، وبدء االحتراف في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

العربية.
اللغة المستخدمة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على  الشهادة االحترافية في أسس الموارد البشرية معتمدة من المعهد 
.AHRI األسترالي للموارد البشرية

الشهادة الممنوحة

تدريبيًا  يومًا  البرنامج على مدار 4 أسابيع، موزعة على 18  تنفيذ  سيتم 
الفترة  الدورات ستقام في  بإجمالي 108 ساعات تدريبية، علًما بأن جميع 

الصباحية.

فترة البرنامج

690 دينار بحريني للمتدرب الواحد
سعر البرنامج

• نسبة حضور 80% من مجموع وحدات البرنامج.
• نسبة حضور 50% لجميع وحدات البرنامج المنفردة.

• إنجاز الواجبات الست المطلوبة بنجاح، بمعدل واجب واحد لكل وحدة. 

متطلبات التخرج من البرنامج 

معهد اإلدارة العامة.
مكان انعقاد البرنامج
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المحتويات

الوحدة األولى )التعريف بالموارد البشرية(   
التنظيمي  الهيكل  ضمن  هاًما  حيًزا  البشرية  الموارد  وظيفة  تشغل 
للمؤسسة، لذا تقوم هذه الوحدة بتعريفها ضمن إطار عمل المنشأة 
البشرية  الموارد  أنشطة  تحقيق  تكفل  التي  الطرق  ومناقشة 
لالستراتيجية العامة للمؤسسة. كما سيتم التعريف بمفاهيم تحليل 
الموارد  أدوات  تشكيل  على  للمساعدة  الوظائف  وتصميم  الوظائف 
البشرية المطلوبة - مثل الوصف الوظيفي، وإجراءات اختيار الموظفين 

وتعيينهم وتطويرهم.

الوحدة الثانية )إدارة دورة التوظيف(
التوظيف - من  العناصر األساسية لعملية  الوحدة على  تشتمل هذه 
التعيين إلى التقاعد - بما في ذلك القوانين الحالية واالتفاقات الدولية 
كيفية  الوحدة  هذه  تبين  كما  التوظيف،  عملية  عليها  ترتكز  التي 
الدمج الفعال لعمليات البحث عن الموظفين واستقدامهم وتعيينهم 
واختيار أفضل المرشحين للمنظمة ومساعدتها على تحقيق أهدافها. 
االحتفاظ  معدل  لزيادة  التوظيف  عالقة  إدارة  على  التركيز  سيتم  كما 
الخدمة  إنهاء  العمل والتأكد من تنفيذ عملية  بالموظفين على رأس 

بشكل عادل واحترام وبطريقة قانونية.

الوحدة الثالثة )بناء وتطوير المواهب(
تعّرف هذه الوحدة الرابط بين معدالت االحتفاظ بالموظفين ذوي درجات 
األداء العالية وإيجاد فرص التطوير والتدريب المناسبة في المؤسسة، 
األخرى  البشرية  الموارد  وإجراءات  الوظيفي  الوصف  استخدام  ويتم 
المؤسسة.  العمل في  األفراد وفرق  احتياجات تطوير  لتحديد  كأساس 
احتياجات  لتقييم  البديلة  الطرق  على  الضوء  الوحدة  هذه  وتلقي 
ذلك كيفية وضع  بما في  التدريب  وتقديم  التدريب،  وتطوير  التدريب، 
تنظيم  المؤسسة وكيفية  احتياجات  تمثل  التي  التدريبية  االحتياجات 

الدورة التدريبية التي تهيء المهارات التي تدعم تلك االحتياجات.

الوحدة الرابعة )إدارة األداء(
عملية  من  أساسي  كجزء  األداء  إدارة  أهمية  على  الوحدة  هذه  تركز 
تنظيمية للتحسين والتطوير لتحقيق النتائج على مستوى المؤسسة 
لتعزيز  استراتيجية  كأداة  األداء  إدارة  تبرز  كما  الفرد،  ومستوى 
السلوكيات والنتائج المطلوبة في المؤسسة. وتربط هذه الوحدة بين 
الفرد،  أداء  المؤسسة إلطار تقييم وتوجيه  أداء  كيفية توفير مؤشرات 
كما ستتم مناقشة حفز الموظفين نظريًا وعمليًا وكيفية ارتباط ذلك 
من  األدنى  المستوى  أداء  على  السلوكي  والتأثير  المشرفين  بحفز 

العاملين في المؤسسة.

الوحدة
األولى:

الوحدة
الثانية:

الوحدة
الثالثة:

الوحدة
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التعريف
 بالموارد
البشرية
 )يومان(

إدارة دورة
التوظيف
)يومان(

بناء 
و تطوير

المواهب 
)يومان(

إدارة
 األداء

 )يومان(

الصحة
و السالمة 

المهنية
 )يومان(

قياس 
فعالية 
الموارد 
البشرية
 )يومان(

قانون
الخدمة 
المدنية 

)يوم(

قانون
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الوحدة الخامسة )الصحة والسالمة المهنية(
تتناول هذه الوحدة القوانين المتعلقة باألعمال ذات الخطورة العالية 
على الصحة والسالمة، وتساعد المشاركين على وضع برنامج للصحة 
والسالمة المهنية يفي بالواجبات القانونية، ويؤدي أيضًا إلى تغيير 
المؤسسة  في  المعنية  األساسية  الكيانات  وسلوكيات  انطباعات 

فيما يتعلق بدور السالمة وأهميتها.

الوحدة السادسة )قياس فاعلية الموارد البشرية(
الموارد  عمل  حاالت  وكتابة  تحديد  كيفية  على  الوحدة  هذه  تركز 
البشرية التي تثبت القيمة الحقيقية لمشاريع إدارة الموارد البشرية 
وتشتمل  للمؤسسة.  تحققه  الذي  االستثمار  على  العائد  حيث  من 
عمل   حالة  وتقديم  ووضع  لدراسة  تفصيلية  طريقة  على  الوحدة 
إدارة  مبادرات  بإيجابيات  العليا  اإلدارة  على  والتأثير  اإلقناع  لغرض 
الموارد البشرية في المؤسسة. كما أن برنامج هذه الوحدة عملي، 
وسوف ُيطلب من المشاركين أن يذكروا مبادرة يعملون حاليًا على 
تنفيذها من أجل استخدامها كدراسة حالة عملية، وسوف يتمكن 
المشاركون من إعداد المحتوى المناسب للمساعدة على وضع حاالت 

عمل الموارد البشرية الخاصة بهم في مقر عملهم.

قانون الخدمة المدنية:  
اإلجراءات  لتطبيق  المتبعة  المدنية  الخدمة  قوانين  على  التعرف 

اإلدارية من الناحية القانونية المتبعة في مملكة البحرين.  

نظام الهورايزون:  
التعريف بنظم المعلومات اإلدارية المستخدمة في مملكة البحرين 
إلدارة شئون الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقدرة 

على تطبيق أساسيات النظام المتبع بالمؤسسات الحكومية.  

الزيارة الميدانية:  
العمل في جهات مختلفة لالستفادة من  تهدف لالطالع على واقع 
أفضل الممارسات والخبرات والمشاريع لتطبيقها في واقع العمل.  
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برنامج أساسيات إدارة 
المشاريع الحكومية  

درجة  لنا  تتضح  الحكومية  المشاريع  محفظة  على  فباالطالع  المشاريع،  على  إنفاقًا  األكثر  الحكومات  ُتعتبر  عالميًا، 
التعقيد والندرة والبساطة إلى جانب التفاوت في مستوى هذه المشاريع، وهذا بدوره يجعل إدارة المشاريع تحظى 
المشاريع  إدارة  مستوى  ويتفاوت  الحكومية.  الجهات  في  وأساسية  مطلوبة  إدارية  مهارة  كونها  متميزة  بمكانة 
الجهات  تستطيع  لذلك  المطلوبة،  والكفاءات  المشروع  إدارة  ومهارات  الموظفين  مشاركة  أهمها  جوانب  عدة  من 
الذى طبقت  األسلوب  بنفس  - تحقيق عوائد كبيرة  المشاريع  إدارة  بتدريب موظفيها على  التي قامت   - الحكومية 
فيه المبادرات الحكومية، وهي بذلك تلعب دورًا كبيرًا تسعى من خالله إلى تحقيق األهداف، وبمستوى عاٍل من حيث 
توفير الوقت والتكلفة والجودة وكفاءة التوصيل. في حين يكون فيه تطوير الكفاءات بشكل عام مرتبطًا بالخبرة 
التعلم والتدريب، فمن المهم تحديد االحتياجات التدريبية وبرامج التدريب التخصصية لتطوير مهارات إدارة المشاريع 
إلدارة  تدريبي  برنامج  تنظيم  إلى  الحاجة  بتحديد  العامة  اإلدارة  معهد  قام  المنطلق،  هذا  من  الحكومة،  لموظفي 

المشاريع لموظفي الحكومة في البحرين.
المشاريع،  إدارة  ممارسات  بأساسيات  المتعلقة  المهارات  على  الحكومية  المشاريع  إدارة  أساسيات  برنامج  ويركز 
وتوحيد المصطلحات، وعمليات إدارة المشاريع، ومعرفة إطار األداء، إلى جانب أهمية دور شركاء المشروع في تأسيس 
قاعدة تمهيدية قوية لمديري المشاريع المبتدئين. ويهدف البرنامج إلى توضيح الحاجة ودور إدارة المشروع ومكوناته 
الهيكلية، باإلضافة إلى خلق قاعدة تمهيدية لمديري المشاريع المبتدئين، كما أنها تساعدهم على تأسيس  قاعدة 

متينة لبدء حياتهم المهنية وتحقيق نتائج كبيرة في تنفيذ المشاريع على مدى أعوام.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات العاملين في فرق إدارة المشاريع الحكومية لكي يقوموا بإنجاز المهام المناطة بهم في المشاريع الحكومية 
بكفاءة عالية ومهنية فائقة، وذلك من خالل:

1- التعرف على المكونات األساسية في إدارة المشاريع الحكومية
2- القدرة على المشاركة الفعالة في التخطيط للمشاريع

3- القدرة على فهم عمليات وإجراءات إدارة المشاريع الحكومية
4- القدرة على فهم احتياجات المشروع من حيث الموارد المالية والبشرية، والجودة

5- القدرة على فهم إجراءات العقود والمشتريات الخاصة بالمشروع
6- القدرة على مراقبة العمل، وإصدار التقارير الدورية المتعلقة بأداء المشروع

7- التعرف على أهمية التواصل الفعال والتعاون في تنفيذ المشروع، وأثر ذلك على أداء المشروع

أهداف البرنامج

المشاريع  و كل موظف  إدارة  المشاريع و موظفو مكاتب  أعضاء فرق عمل 
مهتم بتطبيق مفاهيم إدارة المشاريع في عمله بشكل عام

الفئة المستهدفة

اإلنجليزية
اللغة المستخدمة

معهد  من  شهادة  على  التخرج  متطلبات  استيفائه  بعد  المتدرب  يحصل 
اإلدارة العامة 

 PDU-Professional Development( يحصل المتدرب على 35 ساعة معتمدة
Units( من الـ )PMI-Project Management Institute( والتي تؤهله لدخول 

)PMP-Project Management Professional( امتحان الـ

الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أسابيع، موزعة على 14 يومًا تدريبيًا بإجمالي 
42 ساعة تدريبية، إلى جانب جلستين من اإلرشاد الشخصي، علًما بأن جميع 

الدورات ستقام في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

755 دينار بحريني للمتدرب الواحد 

سعر البرنامج

داخل و خارج معهد اإلدارة العامة 
مكان االنعقاد

وما  ككل،  البرنامج  من   %80 عن  يقل  ال  ما  حضور 
وحضور   ، تدريبية  دورة  كل  من   %50 عن  يقل  ال 

ساعتين من التدريب الشخصي.

متطلبات التخرج
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المحتويات

الوحدة األولى )التخطيط وبدء المشروع(
المفاهيم األساسية  الوحدة بفكرة عامة عن كيفية تطبيق  تبدأ هذه 
التي تستخدم في  المختلفة  والمصطلحات  والمعايير  المشاريع  إلدارة 
على  المترتبة  واآلثار  البحرين  مملكة  في  الحكومية  المشاريع  سياق 
الممارسات في  تتطرق ألفضل  عام، كما  المشاريع بشكل  إدارة  مهام 
أهمية  على  التركيز  مع  المشروع،  لتنفيذ  المسبق  التخطيط  عملية 
التخطيط  مهام  في  العمل  فريق  أعضاء  قبل  من  الفعالة  المشاركة 
والجدولة الزمنية للمشروع، وإدارة المخاطر، وإدارة متطلبات المشروع 

ومتطلبات أصحاب المصالح. 

الوحدة الثانية )التنفيذ ومراقبة األداء، وغلق المشروع بنجاح(
الخارجيين  المتعاقدين  من  الكثير  الحكومية  المؤسسات  ُتشرك 
لتنفيذ وإنهاء المشاريع، لذا فمن المهم لفرق عمل المشروع التعرف 
إلى  الحكومية،  المشاريع  إدارة  سياق  في  المشتريات  حياة  دورة  على 
تركز  إدارتها. كما  المساهمين وكيفية  العقود مع  أهمية  إدراك  جانب 
هذه الوحدة على أهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد في سبيل 
على  تركز  وكذلك  أدائه،  وتحسين  أهدافه،  وتحقيق  المشروع  إنجاح 
يحفز  بما  الحكومية،  المؤسسات  في  المشروع  بيئات  تعزيز  أساليب 
العمل، ويعزز التواصل والتعاون بين فرق العمل المختلفة، سواء ضمن 
فرق  بين  بفاعلية  والتواصل  التعاون  خالل  من  أو  الواحدة،  المؤسسة 

العمل في المؤسسات المختلفة، والتنسيق بينها.

الوحدة الثالثة )التطبيق العملي والتدريب الشخصي(
تركز هذه الوحدة على التطبيقات العملية في إدارة المشاريع، وسوف 
يقوم المتدربون أوالً بالتعرف إلى األدوات المختلفة التي تستخدم في 
هذا المجال، حيث تلعب التكنولوجيا دوًرا مهًما في تمكين فرق عمل 
المشروع من التخطيط والتوثيق، والتجميع والتحليل، وإعداد التقارير، 
ثم يتوجه المتدربون بعد ذلك لعمل زيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات 
الحكومية أو الخاصة والمعنية بإدارة المشاريع، وذلك للتعرف عن كثب 
على طريقة سير المشاريع في هذه الجهات، ومن ثم مناقشة مخرجات 
الزيارة في مجموعات عمل، مما يثري العملية التدريبية ويعزز المعلومات 
المكتسبة خالل البرنامج. وسوف يقوم المشاركون في نهاية البرنامج 
بعرض مشاريعهم التي قاموا بالعمل عليها أثناء التدريب، كتطبيق 

عملي مباشر على كل ما تم التدرب عليه في البرنامج. 
أما التدريب الشخصي، فقد تم تصميمه بحيث يكون هناك جلستين 
مع المرشد، الجلسة األولى في منتصف البرنامج، وذلك لتحديد نقاط 
المشارك  يقوم  ثم  ومن  حدة،  على  مشارك  كل  لدى  والقوة  الضعف 
بوضع خطة للتطوير الشخصي في مجال إدارة المشاريع وذلك بإشراف 

المرشد، ثم تكون الجلسة الثانية بعد انتهاء البرنامج.

األسبوع 
األسبوع األسبوع الثانياألول

األسبوع األسبوع الرابعالثالث
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برنامج التمّيز في إدارة 
الخدمات الحكومية

)تمّيز (

وتطوير  تعزيز  على  الحكومي  القطاع  في  العمالء  خدمة  في  التّميز  برنامج  من  المتقدم  المستوى  يركز 
لخدمات  االستراتيجي  التخطيط  مثل  العام،  القطاع  في  العمالء  بخدمة  المتعلقة  المتقدمة  المهارات 
العمالء وإعادة هندسة العمليات، كما يساعد المديرين ورؤساء األقسام على قيادة  فرق عملهم بتمّيز نحو 
خدمات حكومية أكثر تطوًرا وتقدًما، وذلك بتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، كما يحفز كذلك على 

ربط مفاهيم الخدمة المتميزة برؤية المملكة 2030. 

1. حضور ما ال يقل عن 80% من إجمالي البرنامج، و50% من كل دورة.
التدريبي كما هو موضح في  البرنامج  الحكومي من ضمن  القطاع  العمالء في  بتطوير خدمات  المعني  المشروع  تقديم   .2

التطبيق العملي.
3. تقديم عرض في نهاية البرنامج أمام لجنة تقييم البرنامج في المعهد، على أن يتضمن العرض ملخًصا ألهم ما تم اكتسابه 

من مهارات وقدرات، وأهم ما تم تطبيقه فعلًيا من قبل المشارك. 

متطلبات التخرج

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالعمليات المتقدمة في خدمات العمالء، وكيفية قياس رضا العمالء، وكذلك تعريفهم 
وتمكينهم من وضع الخطط االستراتيجية لخدمات العمالء وتعزيز قدراتهم لقيادة فرق عملهم، مما ينعكس إيجاًبا على سير 

العمل في المؤسسة، ويبني مستقباًل مشرًقا في مجال خدمة العمالء في القطاع الحكومي.

أهداف البرنامج

مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام والمشرفون في اإلدارات المعنية بخدمات العمالء في القطاع العام.
الفئة المستهدفة

العربية

اللغة المستخدمة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على شهادة من معهد اإلدارة العامة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة في 
.ILM بريطانيا

الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 4 أسابيع، موزعة على 16 يومًا تدريبيًا بإجمالي 80 ساعة تدريبية، علًما بأن جميع الدورات ستقام 
في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

565 دينار بحريني للمتدرب الواحد.

سعر البرنامج
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المحتويات

المحور األول: التخطيط االستراتيجي للخدمات

الموضوع األول: 
التخطيط االستراتيجي للخدمات

الخدمات  مع  التعامل  في  اإلدارية  المهارات  تنمية  العام:  الهدف 
المستقبلية من خالل تقنيات التفكير االستراتيجي، وتنمية القدرة على 
مملكة  رؤية  مع  المتوافقة  المستقبلية  األهداف  ووضع  الخطط  رسم 

البحرين 2030.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية التخطيط االستراتيجي للخدمات وفًقا لرؤية مملكة 

البحرين 2030
2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة

3. التعرف إلى المفاهيم األساسية للتخطيط االستراتيجي
4. تعلم استراتيجيات وأساليب التخطيط االستراتيجي للخدمات

5. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات واألساليب في واقع العمل

برنامج التميز في إدارة الخدمات الحكومية )تميز(

الوحدة األولى:
التخطيط االستراتيجي 

للخدمات

الوحدة الثانية:
المهارات المتقدمة 
في خدمة العمالء

الوحدة الثالثة:
المهارات القيادية

الوحدة الرابعة:
المهارات الشخصية

مراجعة المشروع
)3 ساعات(

فن المفاوضات 
واالقناع
)يومين(

التعامل بفاعلية 
مع ضغوط العمل

)يوم واحد(
المراجعة النهائية للمشروع

)3 ساعات(

زيارة ميدانية
)يوم واحد(

فن اتخاذ 
القرارات

)يوم واحد(

بناء فرق العمل 
الفعالة وتحفيز 
العاملين فيها

)يومين(

تصميم وتحليل 
استبانات رضا 

العمالء
)يومين(

التخطيط االستراتيجي 
للخدمات
)يومين(

إعادة هندسة 
الخدمات
)يومين(

استحداث معايير األداء 
في خدمة العمالء 

بوضع الخطط
 للوصول إليها

)يوم واحد(

مدة البرنامج: 16 يوما تدريبيا، موزعة على أربعة أسابيع  خالل شهرين

مقدمة المشروع
)3 ساعات(

اإلطار العام للبرنامج

 31 - 5
نوفمبر- ديسمبر

2015م
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الموضوع الثاني:
الخطط  ووضع  العمالء  خدمة  في  األداء  معايير  استحداث 

للوصول إليها

أداء  معايير  تصميم  بأهمية  المشاركين  تعريف  العام:  الهدف 
الحقيقية  الخطط  وضع  على  القدرة  مع  العمالء،  لخدمة  واقعية 

للوصول إليها. 

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية استحداث معايير األداء في خدمة العمالء في 

القطاع العام
2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة

3. معرفة التحديات القائمة في خدمة العمالء في القطاع العام
4. التعرف إلى المعايير العالمية في هذا المجال

5. تعلم استراتيجيات استحداث معايير األداء الكمية والنوعية  في 
خدمة العمالء

6. القدرة على وضع الخطط للوصول إلى هذه المعايير
7. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل

المحور الثاني: المهارات المتقدمة في خدمة العمالء

الموضوع األول : 
تصميم وتحليل استبانات رضا العمالء

الهدف العام: تعريف المشاركين بطرق تصميم استبانات واقعية 
عملًيا  تطبيقها  لهم  يمكن  بحيث  المؤسسة  عمالء  رضا  لقياس 
وتوزيعها وجمع بياناتها وتحليلها بعد نهاية الورشة، مما يساعد 
على  والحصول  العمالء  خدمات  في  أدائها  تطوير  على  المؤسسة 

رضاهم.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية تصميم وتحليل استبانات رضا العمالء

2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
3. تعلم استراتيجيات تصميم وتحليل استبانات رضا العمالء

4. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل

الموضوع الثاني : 
إعادة هندسة الخدمات

الهدف العام:  تمكين المشاركين وتعريفهم بطرق عملية إلعادة 
هندسة بعض الخدمات التي تقدمها الجهة إلى عمالئها، مما يخدم 
احتياجات العمالء بشكل مباشر، وينعكس إيجاًبا على المؤسسة. 

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية إعادة هندسة الخدمات

2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
3. التعرف إلى معوقات التغيير وكيفية التغلب عليه

4. تعلم طرق تحديد الخدمات التي تحتاج إلى إعادة هندسة، وكيفية 
تحديد التغييرات المطلوبة

5. تعلم استراتيجيات وأساليب إعادة هندسة الخدمات
6. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات واألساليب في واقع العمل

المحور الثالث: المهارات القيادية

الموضوع األول: 
بناء فرق العمل الفعالة وتحفيز العاملين فيها )دورة خارجية(

الهدف العام: تطوير قدرات المشاركين في القدرة على العمل في 
فريق واحد، مع تنمية قدراتهم على الحفز الذاتي وقيادة روح العمل 
مستويات  وأحسن  الخدمات  بأفضل  للخروج  فرقهم  في  الجماعي 

اإلنتاجية.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية العمل في فريق بروح واحدة

2. التعرف على أهمية قيادة وحفز
3.  فرق العمل

4. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
5. التعرف على مواصفات الفريق الناجح

للعميل من خالل  بناء تجربة مميزة  القائد في  التعرف على دور   .6
فريق عمله

7. تعلم استراتيجيات قيادة وحفز فرق العمل
8. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل
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الموضوع الثاني: 
فن اتخاذ القرارات

الصحيحة  القرارات  اتخاذ  المشاركين على  تعزيز قدرات  العام:  الهدف 
في الوقت الصحيح.

األهداف التفصيلية:
1.  التعرف على العملية العلمية التخاذ القرار.  

2. التعرف على بيئة القرارات اإلدارية وأنواعها.                                                     
3.  التعرف على نماذج اتخاذ القرار.                                                                    
4. القدرة على اإلبداع واالبتكار في اتخاذ القرارات.                                                                          

5. التعرف على كيفية تطبيق القرارات.                                       
6.  القدرة على تقييم األسلوب المتبع في اتخاذ القرارات.

7. تعلم التقنيات الخاصة بحل المشكالت.

الموضوع الثالث : 
زيارة ميدانية لدراسة واقع خدمات العمالء في القطاع العام

والهيئات  الوزارات  بعض  إلى   - الزيارة  هذه  تهدف  العام:  الهدف 
في  العمل  بواقع  المشاركين  تعريف  إلى   - المملكة  في  الخدماتية 
الحكومي، بحيث يمكنهم مراقبة  القطاع  العمالء في  أقسام خدمات 
الهيئة  أو  للوزارة  مفترض  كعميل  العمالء  خدمة  تجربة  وخوض 
تجربتهم،  بعرض  الزيارة  نهاية  في  المشاركون  ويقوم  الحكومية، 
ومدى االستفادة منها، كما يمكنهم القيام بعرض اقتراحاتهم لتطوير 

العمل في مواقع خدمات العمالء التي قاموا بزيارتها.

المحور الرابع: المهارات الشخصية

الموضوع األول :
 فن المفاوضات واالقناع

اقناع  بعملية  القيام  على  المشاركين  مهارات  تطوير  العام:  الهدف 
العمالء والتفاوض معهم بكفاءة عالية.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية التفاوض في  مجال خدمات العمالء

2. التعرف إلى أساسيات المفاوضات وفن اإلقناع، والقدرة على تطبيقها 
3. التعرف إلى مهارات طرح األسئلة الصحيحة، ومهارة االستماع الفعال

4. التعرف إلى مواصفات الشخصية الناجحة في المفاوضات
5. التعرف إلى أثر الشخصيات المختلفة في المفاوضات واإلقناع

للمفاوضات  واالستعداد  المناسب  الجو  تهيئة  طرق  على  التعرف   .6
وعملية اإلقناع

7. القدرة على تطبيق المهارات المكتسبة عملًيا

الموضوع الثاني : 
التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل

مصادره  تحديد  و  العمل  ضغط  مفهوم  تعريف  العام:  الهدف 
إدارة  الفعالة في  الحلول  الموظف، وتقديم  أداء  ومسبباته وآثاره على 
ضغوط العمل لخلق جو يساعد على استقرار المنظمة وزيادة إنتاجية 

الموظفين

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أنواع ومسببات الضغوط وأثرها السلبي على سير العمل

2. التعرف إلى أعراض وعالمات الضغوط
3. التعرف إلى أهمية التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل

4. زيادة القدرة على تفهم ضغوط العمل التي تؤثر على الموظفين
5. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة

6. تعلم استراتيجيات التعامل الفعال مع هذه الضغوط
خالل  من  العمل  واقع  في  االستراتيجيات  هذه  تطبيق  على  القدرة   .7

طرق عملية

التطبيق العملي ) المشروع (

سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوزارات والمؤسسات الخدمية، ومن ثم 
خلق منافسة بين فرق عمل المتدربين للقيام بتحسين فعلي وعملي 

في إحدى الخدمات المطروحة فعلًيا في إحدى الوزارات. 
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برنامج خدمة العمالء 
في القطاع الحكومي 

) خدمة (

المهارات  وتطوير  تعزيز  على  الحكومي  القطاع  في  العمالء  خدمة  برنامج  من  األساسي  المستوى  يركز 
األساسية المتعلقة بخدمة العمالء في القطاع العام، كما يحفز على ربط مفاهيم الخدمة المتميزة برؤية 
المملكة 2030، إضافة إلى ذلك فإن البرنامج يعمل على تطوير القدرات الشخصية ومهارات االتصال المتعلقة 

بهذا المجال.

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالعمليات األساسية في خدمات العمالء، وتعزيز المهارات الشخصية ومهارات االتصال 
الفعال للعاملين في هذا القطاع، وربطها برؤية مملكة البحرين 2030، مما ينعكس إيجاًبا على سير العمل في المؤسسة، 

ويعزز عالقاتها مع العمالء.

أهداف البرنامج

جميع العاملين في الصف األول من خدمات العمالء ممن يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع عمالء المؤسسة.

الفئة المستهدفة

يحصل المتدرب بعد استيفائه متطلبات التخرج على شهادة من معهد اإلدارة العامة معتمدة من معهد القيادة واإلدارة في 
.ILM بريطانيا

الشهادة الممنوحة

الدورات  بأن جميع  علًما  تدريبية،  بإجمالي 95 ساعة  تدريبيًا  يومًا   19 أسابيع، موزعة على   4 مدار  البرنامج على  تنفيذ  سيتم 
ستقام في الفترة الصباحية.

فترة البرنامج

585 دينار بحريني للمتدرب الواحد

سعر البرنامج

1. حضور ما ال يقل عن 80% من إجمالي البرنامج، و50% من كل دورة.
التدريبي كما هو موضح في  البرنامج  الحكومي من ضمن  القطاع  العمالء في  بتطوير خدمات  المعني  المشروع  تقديم   .2

التطبيق العملي.
3. تقديم عرض في نهاية البرنامج أمام لجنة تقييم البرنامج في المعهد، على أن يتضمن العرض ملخًصا ألهم ما تم اكتسابه 

من مهارات وقدرات، وأهم ما تم تطبيقه فعلًيا من قبل المشارك. 

متطلبات التخرج
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المحتويات

الوحدة األولى: أساسيات خدمة العمالء

الموضوع األول : 
دورة أساسيات خدمة العمالء

الهدف العام: تعريف المشاركين بالمهارات األساسية لخدمة العمالء، 
وكيفية تقديم الخدمة المتميزة لهم.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى التحديات القائمة في خدمة العمالء في القطاع الحكومي

2. القدرة على ربط مفاهيم الخدمة المتميزة برؤية المملكة 2030

3. معرفة من هم العمالء، وما معنى التميز في الخدمة
4. التعرف إلى أهمية التميز في الخدمة في القطاع الحكومي

5. التعرف إلى األركان الثالثة في خدمة العمالء: العميل، الخدمة، ومقدم 
الخدمة

6. التعرف إلى الحقوق والواجبات
7. التعرف إلى أسباب الخدمة السيئة، واآلثار المترتبة عليها

8. القدرة على ترك انطباع أول متميز
9. القدرة على التعامل بشكل فعال مع العمالء

برنامج خدمة العمالء في القطاع الحكومي )خدمة(

الوحدة األولى:
أساسيات خدمة 

العمالء

الوحدة الثانية:
مهارات العمل 

الفنية

الوحدة الثالثة:
مهارات االتصال 

الفعال

الوحدة الرابعة:
المهارات 
الشخصية

فن المفاوضات 
واالقناع
)يومين(

العمل في فريق
)يوم واحد(

التميز في المراسالت
)يوم واحد(

التميز في الخدمة 
هاتفيا

)يوم واحد(

فن االتصال 
الالمحدود

)يومين(

استراتيجيات 
التعامل مع 

شكاوى العمالء 
وحل مشاكلهم

)يومين(

أساسيات خدمة 
العمالء
)3 أيام(

التخطيط والتنظيم 
واستخدام معايير 
األداء في خدمة 

العمالء
)يومين(

زيارة ميدانية لدراسة 
واقع خدمات العمالء 

في القطاع العام
)يوم واحد(

مدة البرنامج: 19 يوما تدريبيا، موزعة على أربعة أسابيع  خالل شهرين

التعامل بفاعلية مع 
ضغوط العمل

)يوم واحد(

مراجعة المشروع
)3 ساعات(

مقدمة المشروع
)3 ساعات(

المراجعة النهائية للمشروع
)3 ساعات(

اإلطار العام للبرنامج

29 - 5
مارس - أبريل

2015م

13 - 15
أكتوبر- ديسمبر

 2015م
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الموضوع الثاني: 

زيارة ميدانية لدراسة واقع خدمات العمالء في القطاع العام

والهيئات  الوزارات  بعض  إلى   - الزيارة  هذه  تهدف  العام:  الهدف 
الخدماتية في المملكة - إلى تعريف المشاركين بواقع العمل في 
أقسام خدمات العمالء في القطاع الحكومي، بحيث يمكنهم مراقبة 
الهيئة  أو  للوزارة  مفترض  كعميل  العمالء  خدمة  تجربة  وخوض 
تجربتهم  بعرض  الزيارة  نهاية  في  المشاركون  ويقوم  الحكومية، 
اقتراحاتهم  بعرض  القيام  يمكنهم  كما  منها،  االستفادة  ومدى 

لتطوير العمل في مواقع خدمات العمالء التي قاموا بزيارتها.

الوحدة الثانية: مهارات العمل الفنية

الموضوع األول :

استراتيجيات التعامل مع شكاوى العمالء وحل مشاكلهم

على  العام  القطاع  في  الخدمات  موظفي  تدريب  العام:  الهدف 
كيفية تقبل الشكاوى والمشاكل المتعلقة بالعمالء وتحويلها إلى 

فرص للحلول اإلبداعية المتقدمة.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية التعامل بفاعلية مع شكاوى العمالء

2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
وحل  العمالء،  شكاوى  مع  الفعال  التعامل  استراتيجيات  تعلم   .3

مشاكلهم
4. اكتساب القدرة على تحليل شكاوى العمالء وأسبابها

5. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل

الموضوع الثاني :

التخطيط والتنظيم واستخدام معايير األداء في خدمة العمالء

الهدف العام: القدرة على تخطيط وتنظيم أعمال خدمات العمالء، 

وانجازها بسرعة وإتقان، وفًقا لمعايير األداء المعتمدة في المؤسسة.

 األهداف التفصيلية:
في  وأهميتهما  الوقت،  وإدارة  التخطيط  معنى  على  التعرف   .1

خدمات العمالء
2. التعرف على مضيعات الوقت الرئيسة وسبل التخلص منها
3. تنمية شعور المتدربين بالسيطرة على النشاطات اليومية

4. تنمية مهارات المتدربين في تنظيم أوقاتهم بطرق عملية يمكن 
تطبيقها

5. التعرف إلى معايير األداء وأهميتها في تخطيط وتنظيم العمل
المعتمدة  األداء  لمعايير  وفًقا  اإلنجاز  على  والقدرة  الوعي  تنمية   .6

في المؤسسة

الوحدة الثالثة: مهارات االتصال الفعال

الموضوع األول: 

فن االتصال الالمحدود

الهدف العام: التعرف إلى مفهوم االتصال الفعال وطرق التعامل 

بفاعلية مع العمالء في مختلف المواقف ومع مختلف الشخصيات 

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية االتصال الفعال مع العمالء

المختلفة  العمالء  شخصيات  مع  التعامل  على  القدرة  اكتساب   .2
بفاعلية

3. تنمية مهارة اإلنصات والقدرة على التحدث بفاعلية
4. اكتساب مهارة طرح األسئلة الفعالة

الموضوع الثاني: 
التمّيز في الخدمة هاتفًيا

الهدف العام: تنمية مهارة المشاركين وفعاليتهم في المعامالت 
واألعمال التي يدخل فيها الهاتف وسيلة للعمل واالتصال.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف على أهمية التمّيز في الخدمة هاتفًيا، وأثر ذلك على تمّيز 

المؤسسة
2. التعرف إلى مكونات االتصال الهاتفي 

الخدمة  في  التمّيز  إلى  للوصول  الالزمة  المهارات  على  التعرف   .3
الهاتفية

4. القدرة على تطبيق هذه المهارات عملًيا
5. تنمية القدرة على ترك انطباع إيجابي في كل مكالمة هاتفية
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الموضوع الثالث: 
التمّيز في المراسالت

تقدًما  أكثر  مستوى  إلى  المشاركين  مهارات  تنمية  العام:  الهدف 
ومهاراتها  أسرارها  ببعض  وإحاطتهم  الكتابية  المراسالت  عالم  في 

األساسية.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية المراسالت في تمّيز الخدمات ونجاح المؤسسة

استخدام كل  ومجاالت  بينها،  والفروق  المراسالت  أنواع  إلى  التعرف   .2
نوع

3. تعلم المهارات الصحيحة  في المراسالت 
4. اتقان اللغة اإليجابية العامة في المراسالت

5. القدرة على تجنب األخطاء الشائعة في المراسالت
6. القدرة على تطبيق هذه المهارات في واقع العمل

الوحدة الرابعة: المهارات الشخصية

الموضوع األول : 
فن المفاوضات واالقناع

الهدف العام: تطوير مهارات العاملين في خدمات العمالء على القيام 
بعملية إقناع العمالء والتفاوض معهم بكفاءة عالية.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية التفاوض في  مجال خدمات العمالء

2. التعرف إلى أساسيات المفاوضات وفن اإلقناع، والقدرة على تطبيقها 
3. التعرف إلى مهارات طرح األسئلة الصحيحة، ومهارة االستماع الفعال

4. التعرف إلى مواصفات الشخصية الناجحة في المفاوضات
5. التعرف إلى أثر الشخصيات المختلفة في المفاوضات واإلقناع

للمفاوضات  واالستعداد  المناسب  الجو  تهيئة  طرق  على  التعرف   .6
وعملية اإلقناع

7. القدرة على تطبيق المهارات المكتسبة عملًيا

الموضوع الثاني: 
العمل في فريق لتحقيق التمّيز في خدمة العمالء )دورة خارجية(

واحد  فريق  في  العمل  على  المشاركين  قدرات  تطوير  العام:  الهدف 
للخروج بأفضل الخدمات وأحسن مستويات اإلنتاجية.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أهمية العمل في فريق بروح واحدة

2. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
3. التعرف إلى صفات ومقومات فريق الخدمات الناجح

4. تعلم استراتيجيات العمل الجماعي ومتطلباته
5. القدرة على تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل

الموضوع الثالث:
 التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل

الهدف العام: تعريف مفهوم ضغط العمل وتحديد مصادره ومسبباته 
وآثاره على أداء الموظف، وتقديم الحلول الفعالة في إدارة ضغوط العمل 

لخلق جو يساعد على استقرار المنظمة وزيادة إنتاجية الموظفين.

األهداف التفصيلية:
1. التعرف إلى أنواع ومسببات الضغوط وأثرها السلبي على سير العمل

2. التعرف إلى أعراض وعالمات الضغوط
3. التعرف إلى أهمية التعامل بفاعلية مع ضغوط العمل

4. معرفة أثر ذلك على تقديم خدمة العمالء المتميزة
5. تعلم استراتيجيات التعامل الفعال مع هذه الضغوط

خالل  من  العمل  واقع  في  االستراتيجيات  هذه  تطبيق  على  القدرة   .6
طرق عملية

التطبيق العملي ) المشروع (

في  للخدمات  الفعلي  التحسين  إلى  العامة  اإلدارة  معهد  من  سعًيا 
ميدانية  زيارات  تنظيم  يتم  فسوف  الحكومية،  والمؤسسات  الوزارات 
فرق عمل  بين  منافسة  ثم خلق  ومن  الخدمية،  والمؤسسات  للوزارات 
المتدربين للقيام بتحسين فعلي وعملي في إحدى الخدمات المطروحة 

فعلًيا في إحدى الوزارات. 
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برنامج دبلوم 
التهيئة للقطاع 

العام )تهيئة(

وساعيًا  الحكومي  بالعمل  تعريفهم  بذلك  هادفًا  الجدد،  للموظفين  خصيصًا  »تهيئة«  برنامج  صمم 
البرنامج  الالزمة والمرتبطة بالوظائف الحكومية، كما يسعى  لتزويدهم بالمعلومات األساسية والمهارات 

من خالل وحداته المتنوعة لبناء قاعدة تسهم في توجيه طاقات واستثمار قدرات الموظفين الجدد.
يتكون البرنامج من مجموعة من الدورات القصيرة والمحاضرات وورش العمل، وسيتم إتاحة الفرصة للمتدرب 
طرًقا  المتدرب  إعطاء  دورة  كل  في  يتم  حيث  عمله،  مكان  في  الالزمة  العملية  بالتطبيقات  يقوم  بأن 
ومنهجيات يعمل من خاللها على جمع المعلومات المطلوبة في كل دورة من مكان عمله، ثم يعود لكي 
يشارك المتدربين اآلخرين بالمعلومات التي قام بجمعها، وذلك لترسيخ وتعزيز المعلومات التي يكتسبها 
خالل التدريب، وكذلك يعتمد البرنامج على تعزيز المهارات والسلوكيات من خالل الزيارات الميدانية لواقع 

العمل الحكومي في البحرين.

في  لالنخراط  العام  القطاع  منتسبي  بإعداد  يهتم  المنطقة، حيث  في  نوعه  من  األول  العام  للقطاع  التهيئة  برنامج  يعتبر 
عملهم الحكومي بسهولة ويسر. 

ويهدف البرنامج استراتيجيًا إلى أربعة أهداف رئيسة تتلخص فيما يلي:
1- خلق ثقافة المواطنة والوالء المؤسسي في العمل الحكومي.

2- تزويد الموظفين باألدوات األساسية من مهارات وسلوكيات ومعارف أساسية للعمل في القطاع الحكومي.
3- خلق ثقافة التمّيز في خدمة العمالء في القطاع الحكومي.
4- ربط موظفي القطاع العام برؤية البحرين االقتصادية 2030.

أهداف البرنامج

• الموظفون المستجدون في الحياة العملية.
• الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم في جزء معين من البرنامج أو كافة أجزائه.

الفئة المستهدفة

العربية.

اللغة المستخدمة

سوف يتم إصدار الشهادات فقط للمشاركين الذين التزموا بتنفيذ جميع متطلبات البرنامج.

الشهادة الممنوحة

سيتم تنفيذ البرنامج على مدار 12 أسبوًعا، موزعة على 21 يومًا تدريبيًا بإجمالي 100 ساعة تدريبية، علًما بأن جميع الدورات تبدأ 
في تمام الساعة 8:30 صباحًا لغاية الساعة 1:30 مساءًا  ما لم يتم ذكر غير ذلك.

فترة البرنامج

650 دينار بحريني للمتدرب الواحد

سعر البرنامج

مكان االنعقاد 

مالم  العامة،  اإلدارة  معهد  في  الدورات  جميع  تعقد 
يتم ذكر غير ذلك.
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يرتكز البرنامج على مقومات أساسية تنطلق منها األهداف ويتبلور محتوى المادة التدريبية تباعًا، والنموذج التالي تم ابتكاره ليقدم صورة 
كلية عن البرنامج:

المحتويات

الوحدة األولى: التعريف بالعمل في القطاع العام بمملكة البحرين 

• الموضوع 1: مفهوم العمل الحكومي
• الموضوع 2: االستلهام من رؤية البحرين االقتصادية 2030

• الموضوع 3: هيكل الحكومة
• الموضوع 4: حقوق ومسؤوليات العاملين في الحكومة

• الموضوع 5: حقوق المرأة وتكافؤ الفرص 
• الموضوع 6: السياسات في العمل الحكومي

• الموضوع 7: تحّري النزاهة أثناء الخدمة
• الموضوع 8: االلتزام بتقديم الخدمة

الوحدة الثانية: العمل في فريق

• الموضوع 1: العمل مع شركاء المصلحة والجهات المعنية
• الموضوع 2: تنظيم وإدارة االجتماعات

الوحدة الثالثة : التخطيط لتنفيذ المهام والعمليات 

• الموضوع 1: حل المشاكل واتخاذ القرارات
• الموضوع 2: المهام والعمليات

• الموضوع 3: تحقيق النجاح ومراقبة استدامته

الوحدة الرابعة: مهارات االتصال وخدمة العمالء

• الموضوع 1: أساسيات االتصال
• الموضوع 2: التواصل وبناء شبكة للعالقات المهنية والشخصية

• الموضوع 3: إدارة الخالفات
الموضوع 4: خدمة العمالء

11 - 8
أبريل - يونيو

2015م

1 - 3
أغسطس-أكتوبر 

2015م

31 - 27
أكتوبر - ديسمبر

2015م

3نموذج H    في برنامج الدبلوم

ًا
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 معايير التخرج:
-  نسبة حضور 80% من مجموع دورات البرنامج. 

-  نسبة حضور  50% لجميع دورات البرنامج المنفردة.
 -  إنجاز مشـروع التخرج.

مشروع التخرج لبرنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام  
يعتبر إنجاز مشروع التخرج بنجاح أحد أهم متطلبات التخرج لمتدربي 
برنامج دبلوم التهيئة للقطاع العام، فمن خالل هذا المشروع  يوضح 
المتدرب مدى إلمامه وإحكامه لمفاهيم ومخرجات التعلم للبرنامج 
كما  البرنامج،  دورات  مع  المطروح  المشروع  عالقة  يستعرض  حيث 
إحدى  باختيار  وذلك  المتدرب  رغبة  على  بناًء  البرنامج   اختيار  يتم 

أفكار المواضيع الموضحة أدناه:  
 

1. دراسة  حالة: 
أو من  العامة  الحياة  الحالة أن تؤخذ من مواقف  يمكن لدراسة 
متعلًقا  الدراسة  محتوى  يكون  بحيث  للمتدرب  العمل  محيط 
النقاط  تتضمن  أن  وينبغي   ، البرنامج  دورات  من  أكثر  أو  بواحدة 

التالية:  

1. شرح كامل ومفصل لدراسة الحالة. 
2. تحديد عالقة موضوع الدراسة مع دورات البرنامج.

3. شرح مفصل لدور المرتبط  بالمتدرب في الدراسة.
4. التوضيح  التفصيلي لتحليل الدراسة وكيفية  تقييم األداء.

5. وصف سياق اإلجراءات المتخذة في حل هذه الحالة وارتباطها مع 
مخرجات التعلم للبرنامج. 

6. ما هي اآلثار اإليجابية أو السلبية  المترتبة على المتدرب والدروس 
المستفادة من دراسة الحالة. 

2. اقتراحات لتطوير عمليات سير العمل: 
تقديم تقرير شامل عن اقتراح لتحسين أحد عمليات سير العمل، 
من  أكثر  أو  لواحدة  التعلم   مخرجات  من  االستفادة  موضًحا 

دورات البرنامج، وينبغي أن تتضمن النقاط التالية: 

1. شرح الخلفية التي نتج عنها الحاجة لالقتراح. 
2. الشرح التفصيلي القتراح  تحسين عمليات سير العمل  متضمًنا 

أهدافه وموضوعاته. 
3. توضيح عالقة موضوع االقتراح مع دورات البرنامج. 

4. توضيح آلية تنفيذ االقتراحات مع شرح االستفادة المرجوة منها. 
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الدورات 
القصيرة

العنصر  تطوير  بأهمية  العامة  اإلدارة  معهد  من  إيماًنا 
البشري الذي ُيعتبر أحد أهم عوامل نجاح المؤسسات، 
َحرص المعهد على تقديم الدورات القصيرة التي تستهدف 
الرؤية  مع  ليتناسب  الحكومة  موظفي  أداء  تطوير 
االقتصادية الوطنية لمملكة البحرين2030 ، وذلك من خالل 

التركيز على  قدرات معينة في كل دورة تدريبية.

األهداف العامة للدورات القصيرة:

القطاع  لموظفي  والمهنية  الشخصية  القدرات  تعزيز   .1
العام.

الالزمة  والسلوكيات  والمعارف  المهارات  إكسابهم   .2
للوصول إلى التمّيز في أدائهم الوظيفي.

3. مساعدة الموظفين على اكتشاف إمكانياتهم، والتمّيز 
في شخصياتهم وطريقة أدائهم ألعمالهم.

بواقع  التدريبية  الدورات  جميع  وتطبيقات  مفاهيم  ربط   .4
عمل المتدربين في القطاع الحكومي في مملكة البحرين.
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قدرات المستويات 
الوظيفية

من أجل ضمان حصول المتدرب على أكبر فائدة من مجموعة الدورات التي يطرحها المعهد، تم اعتماد تسع 
قدرات رئيسة تختلف مدى حاجة الموظف إليها بحسب المستوى الوظيفي الذي ينتمي إليه ، وتم تحديد 
هذه القدرات من خالل دراسة االحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد في فترة سابقة، وهي كالتالي)1( : 

»التّميز هو تحقيق النتائج 
التي تسعد كل مساهمي 

المنظمة«

وتطبيق توجيه النتائج وتوقع  الذاتية  المبادرة  إلى  الميل  المبادرة:  عرض  على  القدرة 
اإلجراءات تجاه تحقيق األهداف

على  التأكيد  أجل  من  الفعال  التخطيط  والتنظيم:  التخطيط  على  القدرة 
أن العمل قد تم في وقته ووضع أولويات لضغط العمل حتى يعكس حاجات 

العمل
أشياء  عمل  في  والرغبة  العالية  العمل  معايير  عرض  التحقيق:  نحو  االتجاه 

أفضل وقياس التقدم مقابل األهداف

»التّميز يعمل على خلق 
قيمة مستدامة للعميل«

عرض التركيز على العميل: جعل حاجات العميل ذات أولوية التركيز وتطوير توجيه العميل
عالقات العميل المستدامة

الوعي بحاجات العميل: بناء عالقات طويلة األجل مع العميل من خالل االتصال 
الرائع والمهارات الفنية

القدرة على بناء ثقة العمالء: بناء الثقة في العمالء من خالل التفاعل معهم 
بإيجابية.

جوانب  كافة  مسئولية  وتحمل  واألفكار  الخطة  تطبيق  االحتياطي:  التوجه 
الموقف من نجاح أو فشل المجموعة

»التّميز هو قيادة حكيمة 
وإلهامية مصحوبة بثبات 

الهدف«

وقيمة القيادة رؤية  على  والحفاظ  المرؤوسين  وتحفيز  العمل  فريق  إدارة  القيادة: 
الشركة في المقدمة

الوصول  أجل  اآلخرين من  والتأثير على  اإلقناع  قادر على  التأثير:  القدرة على 
إلى الحلول الناجحة

الفريق من أجل تحقيق األهداف  العمل في داخل  التوجه نحو فريق العمل: 
المتبادلة بغض النظر عن االختالفات الشخصية أو تحديات الموارد

األداء  لقياس  المناسبة  الطرق  واستخدام  نشر  األداء:  قياس  على  القدرة 
مقابل األهداف

خطوات  واتخاذ  المشكالت  حل  المشكالت:  وحل  الصراع  إدارة  على  القدرة 
إيجابية لمنع مواقف متضاربة وحل االختالفات بشكل موضوعي

وفعالية  المهارات  وتحسين  التدريب  والتطوير:  التدريب  على  القدرة 
الموظفين من خالل توفير مالحظات لمساعدتهم على تحقيق األهداف

1

2

3
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»التمّيز هو بدء بناء 
خارطة الطريق للسنوات 

التالية«

التخطيط 
االستراتيجي

بناء  الذاتية وتوقع وتطبيق  المبادرة  إلى  الميل  المبادرة:  القدرة على عرض 
العمل  تتوافق مع  التي  الفعالة  االستراتيجيات  صياغة  االستراتيجي:  التفكير 

واالستراتيجية التنافسية للشركة في االقتصاد العالمي
التوجه االستراتيجي: الحصول على المعلومات وتعريف الموضوعات الرئيسة 

والعالقات التي ترتبط بتحقيق األهداف أو الرؤية طويلة األمد
الرؤية: تعمل كعامل مساعد في التغير التنظيمي وتبني الرؤية المشتركة 

مع اآلخرين. تؤثر على اآلخرين في ترجمة الرؤية إلى إجراء

»التمّيز هو إدارة المنظمة 
من خالل مجموعة 

من النظم والعمليات 
والحقائق المستقلة 

والمترابطة«

اإلدارة بالعمليات 
والحقائق

خطوات  واتخاذ  المشكالت  حل  المشكالت:  وحل  الصراع  إدارة  على  القدرة 
إيجابية لمنع مواقف متضاربة وحل االختالفات بشكل موضوعي

المهارات التحليلية: القدرة على التحليل والتقييم واستخدام المعلومات من 
أجل تعريف األهداف والوصول إلى النتائج المنطقية

اتخاذ القرار: القدرة على تقييم وتحليل المواقف وتوفير القرار المؤثر والفوري 
قليل التكلفة

والشدة  التركيز  على  والحفاظ  الضغط  مع  فعالة  بصورة  التعامل  المرونة: 
والبقاء متفائاًل في ظل التنوع القائم

معها  والتعامل  المعلومات  أنواع  كافة  على  الحصول  المعلومات:  إدارة 
والحفاظ عليها واستخدام مختلف المصادر من أجل بناء البيئة المعلوماتية 

الغنية
إلدارة  المعلومات  ومراجعة  بتجميع  الخاصة  اإلجراءات  تأسيس  الموارد:  إدارة 

المشروعات ورصد مسئوليات المهام للمرؤوسين
جدول  في  والبرامج  واإلجراءات  اإلجرائية  الخطط  تنفيذ  على  القدرة  التنفيذ: 

وميزانية

»التّميز هو تعظيم 
مساهمة الموظفين من 
خالل التطوير واالنضمام«

تحفيز وتطور
 األفراد

بطريقة  والمكتوبة  اللفظية  المعلومات  عن  التعبير  االتصال:  على  القدرة 
تتناسب مع حاجة الجمهور

اإلبداعية  باالتجاهات  الخاصة  المشكالت  تناول  التغيير:  إدارة  على  القدرة 
وتيسير تطبيق التغيير

القدرة على ضم الموظفين: الحفاظ على التحفيز وتوضيح المهارات الفعالة
وفعالية  المهارات  وتحسين  التدريب  والتطوير:  التدريب  على  القدرة 

الموظفين من خالل توفير مالحظات لمساعدتهم على تحقيق األهداف
التنموية لألفراد والمنظمات وتطبيق  النشاطات  القدرة على توفير  التطوير: 

الحلول الهيكلية واسعة النطاق

»التميز هو تحدي الوضع 
القائم وإحداث التغيير 

من خالل استخدام 
التعلم لخلق االبتكار 

وتحسين الفرص«

التعليم المستمر، 
االبتكار والتحسين

االبتكار: استحداث حلول ابتكارية في مواقف العمل وتوضيح االتجاه اإلبداعي 
للتغيرات الفردية والتنظيمية والفنية

تطوير الذات: القدرة على التعامل مع الفشل والقيام والحصول على مالحظات 
من اآلخرين واالستمرار في التعلم وتطوير الذات وإيضاح الوعي بنقاط القوة 

والضعف
والعمل  والموارد  المحيطة  العمل  ببيئة  الوعي  العمل من  العام:  المفهوم 

في بيئة متعددة الثقافات
التفكير اإلدراكي: القدرة على الرؤية والتفكير فيما وراء الحلول القريبة

4

5

6
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»التمّيز هو خلق مشاركة 
قيمة والحفاظ عليها«

والمستقبلية تطوير الشراكة الحالية  المصالح  توضيح  المساهمين:  إدارة  على  القدرة 
للمساهمين. التأثير على المساهمين لتحقيق أهداف الشركة

على  والحفاظ  ودي  بشكل  االجتماعي  التعامل  على  القدرة  االتصال:  شبكة 
االتصال من خالل المراسالت الدولية وحضور االجتماعات واألحداث االجتماعية

بناء عالقات عمل إستراتيجية: تعريف الفرص واتخاذ اإلجراءات الخاصة ببناء 
العالقات االستراتيجية بين الفرق واألقسام والمنظمات

الحلول  وتقديم  االقتراحات  خالل  من  االتفاقيات  بناء  التفاوض:  على  القدرة 
المناسبة التي يمكن من خاللها حسم الخالفات بصورة عادلة

8

»التمّيز يفوق هيكل 
العمل التنظيمي الذي 

تعمل عليه الشركة 
وتسعى لفهمه 

واالستجابة لتوقعات 
المساهمين بها«

المنظمة المسئولية العامة وأهداف  حاجات  مع  السلوك  لتوحيد  واالستعداد  القدرة  االلتزام: 
وتقديم نموذج يحتذى به لآلخرين

بصورة  بالعمل  للقيام  اآلخرين  مع  والتنسيق  التعاون  والتنسيق:  التعاون 
سليمة في بيئة عالقات عمل صحية

على  تؤثر  التي  الفعالة  القّيم  توضيح  على  القدرة  الشخصية:  المصداقية 
سجل  وعمل  النتائج  وتقديم  المنظمة  وخارج  داخل  األفراد  بين  العالقات 

باإلنجازات

9

تستهدف الدورات القصيرة التي يقدمها المعهد جميع العاملين 
في المستويات الوظيفية من  1 إلى 9 بحسب تصنيف مشروع 

تحديد االحتياجات التدريبية، وهي كالتالي:

• المستوى األول: السائقون، والمراسلون ومن في 

حكمهم

• المستوى الثاني: السكرتارية واألعمال التنفيذية

• المستوى الثالث: االخصائيون

• المستوى الرابع: االخصائيون األوائل

• المستوى الخامس: المشرفون

• المستوى السادس: رؤساء المجموعات 

• المستوى السابع: رؤساء األقسام

• المستوى الثامن: المديرون

• المستوى التاسع: الوكالء والوكالء المساعدون

الفئات المستهدفة

تهدف عجلة قدرات المستويات الوظيفية إلى تقديم إطار شامل لتحديد القدرات األساسية ودرجة الحاجة إليها لجميع الوظائف، 
وفق تصنيف المجموعات الوظيفية، والذي بدوره يسهم في وضع آلية تستخدم كأساس للربط ما بين االحتياجات التدريبية 

والقدرات األساسية المطلوبة لكل مستوى وظيفي. 
والغرض من هذه العجلة هو توفير رؤية واضحة للقدرات المطلوبة من موظفي القطاع العام لتمكينهم من ترتيب أولويات 
ومجاالت التدريب، من خالل تحديد درجة الحاجة للقدرات األساسية المرتبطة بمستواهم الوظيفي والتركيز عليها لتحسين 

وتطوير مستوى األداء الحكومي لدى الموظفين.  )1(

عجلة قدرات المستويات الوظيفية
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تحميل  يمكنك  أو   QR رمز  امسح  الوظيفية،  المستويات  قدرات  عجلة  على  للحصول 
BIPABH  التطبيق

• اعتماد إطار شامل لتحديد القدرات األساسية ودرجتها في جميع الوظائف. 
• ترتيب أولويات ومجاالت التدريب من خالل التقييم الشخصي وتحديد الفجوة المعرفية للقدرات األساسية.

• المساهمة في رفع مستوى األداء من خالل خطط تدريبية تتماشى مع الحاجات األساسية. 
• التعرف إلى الدورات المناسبة للوظائف اإلدارية.

أهداف عجلة القدرات:

تم تقسيم الوظائف الحكومية إلى مجموعات وظيفية ترتبط مع بعضها في إطار مستويات متقاربة، وذلك لتسهيل عملية تصنيف 
الوظائف الحكومية وفق مجموعات متوافقة نوعًا ما من حيث القدرات األساسية المطلوبة، وقد قسمت الوظائف إلى تسع مستويات 

وظيفية وهي كالتالي:

1- المستويات الوظيفية

تتألف عجلة قدرات المستويات الوظيفية من مجموعتين أساسيتين:

المستوى األول: السائقون، والمراسلون ومن في حكمهم
المستوى الثاني: السكرتارية واألعمال التنفيذية

المستوى الثالث: االخصائيون
المستوى الرابع: االخصائيون األوائل

المستوى الخامس: المشرفون

المستوى السادس: رؤساء المجموعات 
المستوى السابع: رؤساء األقسام

المستوى الثامن: المديرون
المستوى التاسع: الوكالء والوكالء المساعدون

عبارة عن حاجة الوزارة أو المؤسسة للمعارف والمهارات األساسية التي تساهم في تحسين األداء لدى الفرد لكل مستوى وظيفي.
وقد تم تحديد تسع قدرات أساسية يمكن اعتمادها لضمان تحسين األداء المؤسسي وفق منهجية الخطط التدريبية التي تضعها 
الوزارة، علمَا بأنه تم تحديد مقياس من )1 إلى 3( الستخدامه كمؤشر لتحديد مدى حاجة الموظف لهذه القدرة حسب نوع ومستوى 

وظيفته. 

2- القدرات األساسية المطلوبة

درجة الحاجة منخفضة درجة الحاجة متوسطة1 درجة الحاجة عالية2 3
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حل مشاكل العمل بطرق 
إبداعية

القيادة، اإلدارة بالعمليات 
والحقائق،  التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين

ن
ظفي

ع المو
جمي

الرقم

1

مهارات إعداد وكتابة 
الرسائل والتقارير

اإلدارة بالعمليات، توجيه 
النتائج

2

استراتيجيات النجاح الفعال 
في العمل

توجيه النتائج، التعليم 
المستمر، االبتكار والتحسين، 
اإلدارة بالعمليات، التخطيط 

االستراتيجي

3

توجيه النتائج، القيادة، إدارة األولويات
اإلدارة بالعمليات

4

فنون التكيف مع ضغوط 
العمل

اإلدارة بالعمليات، توجيه 
النتائج

5

أساليب تقوية الذاكرة 
واستخداماتها في العمل

اإلدارة بالعمليات، التعليم 
المستمر، االبتكار والتحسين

6

حفز وتطور األفراد، توجيه مهارات االتصال واإلقناع
العميل، اإلدارة بالعمليات 

والحقائق، التعليم المستمر، 
االبتكار والتحسين

7

مهارات التعامل الفعال مع 
الشخصيات المختلفة

حفز وتطور األفراد، توجيه 
العميل، اإلدارة بالعمليات 

والحقائق، التعليم المستمر، 
االبتكار والتحسين

8

رحلة في فضاء التفكير 
اإلبداعي

التعليم المستمر، االبتكار 
والتحسين

9

صناعة االهداف و تحقيق 
النتائج 

التعليم المستمر، االبتكار 
والتحسين - توجيه النتائج، 

التخطيط االستراتيجي

10

التجاهات الحديثة في اإلدارة 
اإلشرافية

القيادة، التخطيط االستراتيجي، 
تحفيز وتطور األفراد، تطوير 
الشراكة، المسئولية العامة

11

جدول بالدورات القصيرة والربط ما بين القدرات 
األساسية والفئات المستهدفة
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الخرائط الذهنية .... مفاتيح 
إلطالق أفكارك

1لتعليم المستمر، االبتكار 
والتحسين

ن
ظفي

ع المو
جمي

الرقم

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

التعليم المستمر، االبتكار مهارات العرض والتقديم
والتحسين- توجيه النتائج

إدارة المكاتب والسكرتارية 
الحديثة

اإلدارة بالعمليات والحقائق 
- توجيه النتائج، التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين

توجيه العميل ، اإلدارة تنمية مهارات المراسلين 
بالعمليات والحقائق - 

توجيه النتائج، التعليم 

تحفيز وتطور األفراد، اإلدارة بناء فرق العمل عالية األداء 
بالعمليات والحقائق، 

التعليم المستمر، االبتكار 

بروتوكول التعامل مع كبار 
الضيوف 

توجيه العميل، اإلدارة 
بالعمليات والحقائق - 

توجيه النتائج، تطوير 
الشراكة، المسئولية العامة

توجيه النتائج، التعليم التألق بالمبادرات الشخصية
المستمر، االبتكار والتحسين، 
اإلدارة بالعمليات، التخطيط 

االستراتيجي

أسرار االتزان بين الحياة 
والعمل

القيادة، اإلدارة بالعمليات 
توجيه النتائج

اإلدارة بالعمليات والحقائق إدارة المؤتمرات والفعاليات
- توجيه النتائج، التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين، 
المسئولية العامة - تطوير 

الشراكة
المهارات االحترافية لمدراء 

المكاتب
اإلدارة بالعمليات والحقائق - 

توجيه النتائج، توجيه العميل، 
التعليم المستمر، االبتكار 

والتحسين، المسئولية العامة 
- تطوير الشراكة
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اإلدارة بالعمليات والحقائق أسرار ومهارات أمناء السر
- توجيه النتائج، التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين

ن
ظفي

ع المو
جمي

الرقم

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

تسويق األفكار »كيف تقنع 
مسئولك« 

توجيه العميل، القيادة، 
اإلدارة بالعمليات والحقائق

معالجة و تحليل البيانات 
 SPSS باستخدام

اإلدارة بالعمليات والحقائق 
- توجيه النتائج، التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين

االتجاهات الحديثة في 
السياسات التدريبية وإعداد 

خطط التدريب 

حفز وتطور الموظفين، 
توجيه العميل، اإلدارة 

بالعمليات والحقائق

منهجية تحديد االحتياجات 
التدريبية 

اإلدارة بالعمليات والحقائق 
- توجيه العميل، توجيه 

النتائج، التعليم المستمر، 
االبتكار والتحسين

توجيه النتائج، اإلدارة خطط لحياتك بعد التقاعد
بالعمليات والحقائق

حفز وتطور الموظفين، التمّيز في كسب الموظفين
توجيه العميل، اإلدارة 

بالعمليات والحقائق

تكتيكات إدارة الوقت 
بفاعلية

اإلدارة بالعمليات والحقائق 
- توجيه النتائج، التعليم 

المستمر، االبتكار والتحسين

اإلدارة المبنية على النتائج 
RBM

توجيه النتائج، التخطيط 
االستراتيجي، اإلدارة 

بالعمليات والحقائق

أساسيات كتابة البحوث 
اإلدارية

اإلدارة بالعمليات، توجيه 
النتائج

اإلدارة بالعمليات، التعليم القراءة التصويرية
المستمر، االبتكار والتحسين
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إستراتيجية كايزن اليابانية 
للتحسين المستمر

توجيه النتائج، اإلدارة 
بالعمليات والحقائق، 

التعليم المستمر، االبتكار 
والتحسين

ن
ظفي

ع المو
جمي

الرقم

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

تحفيز و تطوير األفراد، المتحدث البارع
التعليم المستمر، االبتكار 

والتحسين

توجيه النتائج، تحفيز كيف تقول »ال« في العمل 
وتطوير االفراد، التعليم 

المستمر

اإلدارة بالعمليات والحقائق، اإلدارة االلكترونية 
االبتكار والتحسين

تنمية مهارات إجراء مقابالت 
التوظيف 

حفز وتطور األفراد، اإلدارة 
بالعمليات والحقائق

توجيه النتائج، توجيه قياس مؤشرات رضا العميل 
العميل، القيادة، التخطيط 

استراتيجية قياس األداء  
وتحسين االنتاجية 

توجيه النتائج، القيادة، 
التخطيط االستراتيجي، 

اإلدارة بالعمليات والحقائق 
واالبتكار

توجيه النتائج، اإلدارة استراتيجيات إدارة المعرفة 
بالعمليات والحقائق، 

التعليم المستمر واالبتكار 
والتحسين

مهارات العرض والتقديم
- للقياديين

القيادة، توجيه النتائج، 
التعليم المستمر واالبتكار 

والتحسين

مهارات التعامل مع كبار 
الشخصيات )البروتوكول(

- للقياديين

التركيز على العمالء، تطوير 
الشراكات، التعلم المستمر 

واالبتكار والتحسين.

القيادة الفعالة في األزمات 43
)إدارة االزمات(

- للقياديين

القيادة، التخطيط 
االستراتيجي، توجيه النتائج، 

المسئولية العامة.
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دور اإلبداع في التطوير 
المؤسسي - للقياديين

القيادة، حفز وتطوير األفراد، 
التعليم المستمر واالبتكار 

والتحسين

ن
ظفي

ع المو
جمي

الرقم

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

القيادة، توجيه النتائج، إدارة األولويات - للقياديين
التعليم المستمر واالبتكار 

والتحسين

تنمية المهارات القيادية 
للمرأة - للقياديين

القيادة، تطوير الشراكة، 
المسئولية العامة، توجيه 

النتائج.

مهارات التخطيط التشغيلي
- للقياديين

القيادة، توجيه النتائج، 
اإلدارة بالعمليات والحقائق، 
التعليم المستمر واالبتكار 

والتحسين

اإلدارة بالعمليات والحقائقحل النزاعات

توجيه العميلخدمة العمالء

الفنية )المالية(الدليل المالي – المدفوعات

القيادةأسـاسيـات القيـادة

حفز وتطور األفراداستراتيجيات التواصل

تنمية مهارات التطوير 
اإلداري

اإلدارة بالعمليات والحقائق
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عدد الشهرالرقم
تاريخ انعقاد الدورةالتكرارااليام الصفحة اسم الدورة

3 مهارات اعداد وكتابة الرسائل والتقاريريناير 2758 إلى 29 يناير 2015م12

فنون التكّيف مع ضغوط العمل3 1 إلى 3 فبراير 2015م22 59فبراير

أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل2 4 إلى 5 فبراير 2015م32 60فبراير

مهارات االتصال واالقناع3 10 إلى 12 فبراير 2015م42 61فبراير

3 بناء فرق العمل عالية األداءفبراير 1762 إلى 19 فبراير 2015م52

مهارات التعامل الفّعال مع الشخصيات المختلفة2 1 إلى 2 مارس 2015م62 63مارس

رحلة في فضاء التفكير االبداعي2 4 إلى 5 مارس 2015م72 64مارس

صناعة األهداف و تحقيق النتائج2 8 إلى 9 مارس 2015م81 65مارس

االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية3 10 إلى 12 مارس 2015م92 66مارس

الخرائط الذهنية ... مفاتيح إلطالق أفكارك2 15 إلى 16 مارس 2015م102 67مارس

إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثة4 16 إلى 19 مارس 2015م112 68مارس

2 تكتيكات إدارة الوقت بفاعليةمارس 2569 إلى 26 مارس 2015م122

مهارات التعامل مع كبار الشخصيات )البروتوكول (2 5 إلى 6 أبريل 2015م131 70أبريل

حل مشاكل العمل بطرق ابداعية3 5 إلى 7 أبريل 2015م142 71أبريل

مهارات العرض والتقديم4 13 إلى 16 أبريل 2015م152 72أبريل

تنمية مهارات المراسلين2 19 إلى 20 أبريل 2015م161 73أبريل

2 التألق بالمبادرات الشخصيةأبريل 2274 إلى 23 أبريل 2015م172

3 القيادة الفعالة في األزمات )إدارة االزمات (مايو 1075 إلى 12 مايو 2015م181

3 استراتيجيات النجاح الفعّال في العملمايو 1076 إلى 12 مايو 2015م192

2 إدارة األولوياتمايو 1377 إلى 14 مايو 2015م202

2 بروتوكول التعامل مع كبار الضيوفمايو 2078 إلى 21 مايو 2015م211

2 القراءة التصويريةمايو 2479 إلى 25 مايو 2015م221

2 كيف تقول »ال« في العمل مايو 2780 إلى 28 مايو 2015م231

3 إدارة المؤتمرات والفعالياتمايو 3181 مايو إلى 2 يونيو 2015م241

جدول الدورات 
القصيرة

43

عدد الشهرالرقم
تاريخ انعقاد الدورةالتكرارااليام الصفحة اسم الدورة

3 تنمية المهارات القيادية للمرأةيونيو 282 إلى4 يونيو 2015م251

2 أسرار االتزان بين الحياة والعمليونيو 383 إلى 4 يونيو 2015م261

2 المهارات االحترافية لمديري المكاتبيونيو 884 إلى 9 يونيو 2015م271

2 أسرار ومهارات أمناء السريوليو 2985 إلى 30 يوليو 2015م281

تسويق االفكار » كيف تقنع مسئولك«3 23 إلى 25 أغسطس 2015م331 86اغسطس

استراتيجية قياس األداء وتحسين االنتاجية 3 25 إلى 27 أغسطس 2015م341 87اغسطس

2 االبداع و دوره في التطوير المؤسسيسبتمبر 988 إلى 10 سبتمبر 2015م381

3 االتجاهات الحديثة في السياسات التدريبية واعداد سبتمبر
خطط التدريب

1389 إلى 15 سبتمبر 2015م391

3 معالجة و تحليل البيانات باستخدام SPSSسبتمبر 1590 إلى 17 سبتمبر 2015م401

3 إستراتيجية كايزن اليابانية للتحسين المستمرسبتمبر 2992 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2015م411

3 تنمية مهارات اجراء مقابالت التوظيفسبتمبر 2993 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2015م421

3 منهجية تحديد االحتياجات التدريبية1كتوبر 694 إلى 8 أكتوبر 2015م441

3 اإلدارة اإللكترونية اكتوبر 1895 إلى 20 أكتوبر 2015م451

3 اإلدارة المبنية على النتائج RBMاكتوبر 2096 إلى 22 أكتوبر 2015م461

2 خطط لحياتك بعد التقاعدنوفمبر 497 إلى 5 نوفمبر 2015م481

3 استراتيجيات النجاح الفّعال في العملاغسطس 276 إلى 4 أغسطس 2015م292

3 فنون التكّيف مع ضغوط العملاغسطس 459 إلى 6 أغسطس 2015م302

3 مهارات االتصال واالقناعاغسطس 1161 إلى 13 أغسطس 2015م312

4 إدارة المكاتب والسكرتارية الحديثةاغسطس 1768 إلى 20 أغسطس 2015م322

إدارة األولويات2 2 إلى 3 سبتمبر 2015م352 77سبتمبر

2 مهارات التعامل الفّعال مع الشخصيات المختلفةسبتمبر 663 إلى 7 سبتمبر 2015م362

2 أساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العملسبتمبر 960 إلى 10 سبتمبر 2015م372

2 التألق بالمبادرات الشخصيةاكتوبر 474 إلى 5 أكتوبر 2015م432

3 حل مشاكل العمل بطرق ابداعيةنوفمبر 371 إلى 5 نوفمبر 2015م472
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3 أساسيات كتابة البحوث اإلداريةنوفمبر 22101 إلى 24 نوفمبر 2015م531

3 استراتيجيات إدارة المعرفة نوفمبر 24102 إلى 26 نوفمبر 2015م541

2 مهارات العرض والتقديم للقيادييننوفمبر 25103 إلى 26 نوفمبر 2015م551

3 مهارات التخطيط التشغيليديسمبر 27104 إلى 29 ديسمبر 2015م621

4 المتحدث البارعديسمبر 27105 إلى 30 ديسمبر 2015م631

3 االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافيةنوفمبر 2966 نوفمبر إلى 1 ديسمبر562

3 مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقاريرديسمبر 58 6 إلى 8 ديسمبر 2015م572

2 رحلة في فضاء التفكير االبداعيديسمبر 964 إلى 10 ديسمبر 2015م582

2 الخرائط الذهنية .... مفاتيح إلطالق أفكاركديسمبر 1367 إلى 14 ديسمبر 2015م592

3 بناء فرق العمل عالية األداءديسمبر 2062 إلى 22 ديسمبر 2015م602

2 تكتيكات إدارة الوقت بفاعليةديسمبر 2369 إلى 24 ديسمبر 2015م612

عدد الشهرالرقم
تاريخ انعقاد الدورةالتكرارااليام الصفحة اسم الدورة

2 إدارة األولويات - للقيادييننوفمبر 898 إلى 9 نوفمبر 2015م491

3 قياس مؤشرات رضا العميل نوفمبر 899 إلى 10 نوفمبر 2015م501

2 التمّيز في كسب الموظفيننوفمبر 15100 إلى 16 نوفمبر 2015م511

4 مهارات العرض والتقديمنوفمبر 1572 إلى 18 نوفمبر 2015م522
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مهارات إعداد وكتابة 
الرسائل والتقارير

العلمية  باألسس  تعريفهم  خالل  من  والرسائل،  التقارير  وتنسيق  كتابة  في  المشاركين  مهارات  تنمية 
وتدريبهم على الطرق العملية والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى أهمية االتصال الكتابي الواضح.

2. التعرف إلى أنواع التقارير والرسائل المختلفة.
الرسائل  كتابة  أثناء  السليمة  اللغوية  القواعد  تطبيق   .3

والتقارير.

والرسائل  التقارير  كتابة  في  الصحيحة  الطرق  تطبيق   .4
المختلفة.

األهداف التفصيلية

• االتصال وأثره في اإلدارة.
• الرسائل .. األهمية واألهداف.

• األخطاء اللغوية الشائعة.
• مراحل العملية الكتابية.

• أنواع الرسائل وخطوات إعدادها.
• إعداد المذكرات اإلدارية وصياغتها.

• العالقة بين التقارير واالتصاالت.

• الهدف من التقارير.
• مراحل وخطوات إعداد التقرير.

• مواصفات التقرير الجيد.
• كتابة المصادر والمراجع.

• تطبيقات عملية.

المحتويات

جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم كتابة الرسائل والتقارير.

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.
مدة الدورة

225 د.ب

السعر

الهدف العام

اإلدارة بالعمليات، توجيه النتائج.

29- 27
يناير 2015م

 8 - 6
ديسمبر 2015م
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األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام

فنون التكّيف مع 
ضغوط العمل

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تمّكنهم من التعامل مع ضغوط العمل وإدارتها، 
مما يساعد في خلق بيئة إيجابية مستقرة ودافعة لخلق جو يساعد على استقرار المنظمة وزيادة إنتاجية 

الموظفين.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على أن :
1. يحدد مصادر الضغوط الرئيسة في بيئة العمل التي تؤثر 

عليه.
 ) واإليجابية  السلبية   ( واآلثار  والنتائج  األعراض  يوضح   .2

المترتبة على ضغوط العمل.
3. يميز بين مصادر ضغوط العمل التي يمكن تغييرها، وتلك 

التي ال يمكن تغييرها.
4. يوظف االستراتيجيات الفعالة للتعامل مع ضغوط العمل 

والقضاء على آثارها السلبية.

5. يمارس األساليب الحديثة للتخلص من آثار ضغوط العمل 
السلبية.

6. يقدم مقترحات عملية تساعد في إحداث تغييرات جوهرية 
لمواجهة ضغوط العمل.

لنفسه  المعنوية  الروح  رفع  في  إيجابي  بشكل  يساهم   .7
وزمالئه داخل العمل 

• مفهوم ضغوط العمل  وأنواعه.
• مراحل الوقوع تحت تأثير الضغوط .

• أسباب دراسة ضغوط العمل .
• مصادر ضغوط العمل وأساليب الكشف عنها.

عن  الناتجة  واآلثار  الوظيفي   باألداء  العمل  ضغوط  عالقة   •
ضغوط العمل .

• أعراض وعالمات الضغوط.
• مؤشرات اختراق الضغوط )ألجسادنا-عقولنا- حياتنا األسرية 

- سلوكنا(.

• اآلثار السلبية للضغوط .
• االستراتيجيات الالشعورية للتعامل مع الضغوط .
• االستراتيجيات الشعورية للتعامل مع الضغوط .

• اآلثار اإليجابية للضغوط في العمل والحياة.
• أساليب إدارة الضغوط.

.)EFT( االسترخاء وتقنية الحرية النفسية •
• طرق عملية لتخفيف الضغوط والتوازن في الحياة.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًاجميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

225 د.ب
اإلدارة بالعمليات، توجيه النتائج.

 3 - 1
فبراير 2015م

 6 - 4
أغسطس 2015م
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أساليب تقوية الذاكرة 
واستخداماتها في 

العمل

إكساب المشاركين القدرة على تقوية ذاكرتهم، وطرق استخدامها في بيئة العمل.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى قوة العقل الالواعي وطرق برمجته

2. التعرف إلى ماهية الذاكرة وطريقة عملها وأسباب ضعف الذاكرة
3. التعرف إلى أدوات ووسائل تقوية الذاكرة، والقدرة على تطبيقها

4. التعرف إلى الذكاءات السبعة
5. التعرف إلى العادات الغذائية الصحيحة والمحفزة للدماغ

6. تطبيقات عملية في التذكر.

• تعريف الذاكرة وأسباب النسيان.
• أساليب تنمية الذاكرة.

• فهم كيفية عمل الدماغ.
• الصلة بين التفكير والشعور والسلوك.

• كيفية وضع خرائط العقل.
• كيفية تذكر األرقام واألسماء والوجوه والقوائم الطويلة.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

اإلدارة بالعمليات، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

5- 4
فبراير 2015م

 10 - 9
سبتمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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مهارات االتصال 
واإلقناع

واالستراتيجيات  العمل،  في  اآلخرين  مع  االتصال  فنون  في  العلمية  األساليب  بأحدث  المشاركين  تعريف 
الحديثة في التأثير واإلقناع، والتعرف إلى االعتقادات والقيم وأثرها في العمل.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. معرفة أنواع وأنماط وعناصر العملية االتصالية.
2. معرفة المنطلقات األساسية لالتصال واإلقناع.

3. معرفة نموذج ديفز لالتصال.
4. تحسين مهارتْي اإلصغاء والكالم.

5. بناء األلفة والتوافق.

• أهمية االتصال والمفاهيم المرتبطة به.
• منطلقات أساسية لعملية االتصال.

• أهمية المرونة في عملية االتصال.
• عناصر العملية االتصالية.

• معوقات االتصال.
• وسائل االتصال: اللفظي، غير اللفظي.

• نظريات االتصال.
• أساليب االتصال واإلقناع.

• آلية التحكم في عملية االتصال.
• مقومات االتصال الفعال.

• فنون التأثير واإلقناع.

جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

225 د.ب

 تحفيز وتطور األفراد، توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

12 - 10
فبراير 2015م

13 - 11
أغسطس 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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بناء فرق العمل 
عالية األداء

الحديثة  واألدوات  االستراتيجيات  باستخدام  الفريق،  بناء  وأساليب  والمعايير  بالمفاهيم  المشاركين  تزويد 
لبناء فرق العمل الفّعالة بأسلوب األنشطة الخارجية والتدريب التجريبي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى أهمية العمل ضمن الفريق الواحد.

الناجح  الفريق  لعمل  األساسية  العوامل  إلى  التعرف   .2
والمتكامل.

3. التعرف إلى أهمية التخطيط السليم لعمل الفريق.
4. تطبيق االتصال الفّعال بين أعضاء الفريق.

5. تطبيق األسس الصحيحة في عملية بناء الفريق.

• مفهوم العمل الجماعي وأهميته في نجاح المنظمات.
• أنواع المهام الجماعية وأنواع فرق العمل في المنظمات.

• طرق اإلعداد لبناء فرق العمل في المنظمات.
• تهيئة وإعداد األفراد للتفاعل الجماعي داخل  فرق العمل.

• األدوار التي يضطلع بها األفراد في الفريق.

• إعداد األفراد لالتصال الفعّال داخل فرق العمل.
• تحسين القدرة على اإلصغاء وإرجاع األثر والحديث الجيد.

• تنمية مهارات جماعة الفريق في تحقيق االتصاالت الفعّالة.
• الدافعية والتحفيز ألداء األعمال.

رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات وأعضاء فرق العمل.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

225 د.ب

تحفيز وتطور األفراد، اإلدارة بالعمليات والحقائق، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

19 - 17
فبراير 2015م

22 - 20
ديسمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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مهارات التعامل 
الفّعال مع 

الشخصيات المختلفة

تعريف المشاركين بأحدث أساليب وطرق فهم الشخصيات والتعامل مع كل شخصية بما يتناسب معها، 
مما يحقق األلفة واالنسجام في بيئة العمل.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف إلى نموذج االتصال البشري.

2. التعرف إلى البرامج العقلية العليا وأثرها في تحديد أنماط 
الشخصية.

3. التعرف إلى األنماط الرئيسة وتنوعها لدى الناس.

4. امتالك مهارة اكتشاف أنماط اآلخرين.
والتأثير  اآلخرين  أنماط  مختلف  كل  مع  اإليجابي  التعامل   .5

عليهم.

• أنماط الشخصيات.
• نموذج االتصال البشري.
• البرامج العقلية العليا.

• التفكير اإليجابي.

جميع الموظفين العاملين بشكل مباشر مع المراجعين.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

تحفيز وتطور األفراد، توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

2 - 1
مارس 2015م

7 - 6
سبتمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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رحلة في فضاء 
التفكير االبداعي

تطوير التفكير االبداعي وتوظيف أدواته ومهاراته لدى الموظفين لتمكينهم من اتباع طرق جديدة في حل 
المشكالت وتطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
التفكير  المشكالت،  )اإلبداع،  الرئيسة  المفاهيم  استيعاب   .1

بأنواعه، المقدرات(.
والتفكير  اإلبداعي  التفكير  بين  الجوهرية  الفروق  فهم   .2

المنظم.
3. اكتشاف القدرات الشخصية والذهنية في اإلبداع.

4. تحديد وتحليل أنواع المشكالت.

اإلبداع  طرق  خالل  من  اإلبداعي  التفكير  أساليب  توظيف   .5
التي تعلمها.

السلبية  القناعات  وتغيير  لإلبداع  محفزة  قناعات  امتالك   .6
والمقيدة.

القطاع  في  العمل  بواقع  التدريبية  التطبيقات  ربط   .7
الحكومي.

• مفاهيم جوهرية حول التفكير التقليدي والتفكير االبداعي.
• الدماغ واالبداع.
• هل أنت مبدع؟

• مستويات اإلبداع.
• أين ومتى تأتي األفكار االبداعية؟

• مفهوم المشكلة.
• أنواع المشكالت  وطرق تحليلها.

• مراحل حل المشكالت.
• العصف الذهني.
• الخرائط الذهنية.

• إطار التفكير.
• االسترخاء.

• القبعات الست.

جميع الموظفين الذين يتطلب عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

5 - 4
مارس 2015م

10 - 9
ديسمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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صناعة األهداف 
وتحقيق النتائج

هو  ما  حسب  تحقيقها  أجل  من  والعمل  الذكية،  األهداف  بوضع  المرتبطة  المفاهيم  أهم  إلى  التعرف 
مخطط  له، لمزيد من التفوق والتمّيز في العمل الحكومي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. تحديد الهدف وفق القيمة الفعلية للهدف المنشود.

2. تقييم البدائل )سلبيات - إيجابيات(.
3. استخدام مختلف الطرق المساهمة في تحقيق األهداف.

4. آلية قياس الهدف.

5. تحسين وتطوير المهارات العقلية والبدنية والثقة بالنفس.
6. تحقيق النجاح وتعزيز العالقات العامة.

7. مكافأة اإلنجاز والتفوق في العمل.

• بناء أسس التميز.
• تحسين الثقة بالنفس.

• كيف تتعامل مع المخاطر والبدائل.
• تطوير الدافع )الحافز( للوصول للهدف.

• كيفية صياغة األهداف الذكية.
• البحث عن التميز في العمل.

• التفكير الفعال.

• اختيار األولويات.
• القدرة على إدارة األموال.

• تقليل التوتر.
• تقييم التقدم.

• إعادة تقييم األهداف والتخطيط للمستقبل.
• التقييم الخاص بالقدرات الذاتية.

• االعتراف بالتفوق في العمل.
• الحفز من خالل التغيير
• مكافأة العمل المتميز.

• الحفاظ على مستوى الحفز عالًيا.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

 التعليم المستمر، االبتكار والتحسين - توجيه النتائج، التخطيط االستراتيجي.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام

9 - 8
مارس 2015م

54



االتجاهات الحديثة 
في اإلدارة اإلشرافية

تطوير المهارات اإلدارية واإلشرافية للمشاركين وتمكينهم من تحقيق أهداف وحداتهم وأقسامهم بشكل 
أمثل، وذلك من خالل تزويدهم بالمعارف واألسس التي تقوم عليها العملية اإلدارية بشكل عام ومهارات 

المشرف بشكل خاص.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. تحديد دور المشرف ووظائفه في العملية اإلدارية.

2. اإلحاطة باألساليب والنماذج اإلشرافية،  ومتطلبات تطبيقها.

3. فهم السلوك اإلنساني في التنظيمات والتعامل مع األفراد.
اإلصغاء  على  والقدرة  الفعال  االتصال  متطلبات  معرفة   .4

الجيد.

5. فهم نظريات الدوافع والحوافز والقدرة على تطبيقها.
اختيار  على  والقدرة  التنظيمي  الصراع  ديناميكية  إدراك   .6

األساليب المثلى في حل النزاع.

• المفاهيم األساسية للعملية اإلشرافية.
• الوظائف األساسية لإلشراف.

• العملية اإلدارية ودور المشرف فيها.
• المهارات اإلشرافية والقيادية.

• تخطيط وتنظيم العمل.
• إدارة فريق العمل وتوجيه تنمية الفرد.

• بناء ثقة الفريق بالتفويض.
)المعوقات  الفّعال  االتصال  لتحقيق  اإلدارية  المهارات   •

والمقومات(.
• تنمية مهارات االبتكار واإلبداع للمشرف.

• إدارة الصراع  وحل النزاع.

رؤساء األقسام ومشرفو الوحدات ومن في حكمهم.

3أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225 د.ب

القيادة، التخطيط االستراتيجي، تحفيز وتطور األفراد، تطوير الشراكة، المسئولية العامة.

12 - 10
مارس 2015م

1 - 29
نوفمبر - ديسمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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الخرائط الذهنية 
... مفاتيح إلطالق 

أفكارك

بناء مهارات التخطيط الشمولي الناجح وتوليد األفكار التي ُتسهم في تنظيم المشاريع واألنشطة في بيئة 
العمل والحياة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
خالل  من  والمذكرات  التقارير  تلخيص  على  القدرات  تعزيز   .1

الخريطة الذهنية. 
العملية،  تطبيقاتها  وأبرز  الذهنية،  الخريطة  تقنيات   .2

ومواصفاتها. 

3. تدريب عملي مكثف حول إعداد الخرائط الذهنية وكيفية 
قراءتها، واالستفادة منها. 

4. استرجاع المعلومات من الذاكرة بسرعة فائقة.

• التعرف إلى كيفية عمل الدماغ.
• ما هي الخريطة الذهنية؟

• نماذج لخرائط ذهنية.
• من يستعمل الخريطة الذهنية؟

• كيف ننشئ خريطة ذهنية؟
• استخدامات الخريطة الذهنية في العمل. 

• تنمية مهارات التفكير. 
• التعريف بفوائد وتطبيقات الخرائط الذهنية. 

• تقنيات الذاكرة. 
• كيفية قراءة الخريطة الذهنية ورسمها.

جميع الموظفين الراغبين في تطوير مهارات الخرائط الذهنية بشكل فّعال.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

16 - 15
مارس 2015م

14 - 13
ديسمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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إدارة المكاتب 
والسكرتارية 

الحديثة

تنمية مهارات موظفي السكرتارية ومديري المكاتب، وتطبيق األساليب الحديثة في إدارة المكاتب، والتعامل 
مع الشخصيات المختلفة في جميع المستويات اإلدارية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
وإدارة  السكرتارية  أعمال  في  التمّيز  أهمية  إلى  التعرف   .1

المكاتب.
2. التعرف إلى المفاهيم العلمية الحديثة إلدارة المكاتب.

3. تطبيق المهارات المهنية والسلوكية في هذا المجال.

4. إتقان فنون االتصال الفّعال.
5. تطبيق نظام الفهرسة والبحث في األرشيف اإللكتروني.

الوثائق  حفظ  في  الحديثة  واألساليب  الطرق  تطبيق   .6
والملفات إلكترونيًا.

• مفهوم وطبيعة السكرتارية وإدارة المكاتب.
• واجبات ومسئوليات سكرتارية اإلدارة العليا.

• سلوكيات السكرتير الفعّال ودوره في تحقيق فعالية العمل 
واألداء.

وإدارة  السكرتارية  ألعمال  األساسية  والمعلومات  المعارف   •
المكاتب.

• االتصاالت اإلدارية.
• االتصاالت الهاتفية وأساليب تحقيق فعاليتها.

• التعرف إلى كيفية تنظيم المكتب االلكتروني.
• تنظيم وحفظ المعلومات )التصنيف والفهرسة والحفظ(.

النماذج  وتصميم  السكرتارية  أعمال  تنظيم  مهارات   •
والمراسالت.

• تنمية مهارات العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.
كيف  الفّعال(  الرئيس  )نمط  الرؤساء  مع  التعامل  مهارات   •

تكون فعاالً مع رؤسائك؟
• مهارات وفنون الحديث واإلنصات الجيد.

• مقابلة الزوار ومهارات معالجة المشكالت والمواقف.
• طرق التعامل مع السجالت والوثائق اإللكترونية وأرشفتها

• تطبيقات عملية.

موظفو السكرتارية ومديرو المكاتب.

4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

300 د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

19 - 16
مارس 2015م

20 - 17
أغسطس 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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تكتيكات إدارة 
الوقت بفاعلية

ترتيب  في  يستخدموها  أن  يمكنهم  التي  واألساليب  بالطرق  المشاركين  تعريف  إلى  الدورة  هذه  تهدف 
أولوياتهم، وتنظيم أعمالهم، وذلك في سبيل استثمار أوقاتهم واالستفادة القصوى منها، وتهدف كذلك 

إلى تعليمهم أساليب تنظيم األوقات.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى معنى إدارة الوقت، وأهميته ودراسة تكلفته.

2. التعرف إلى مضيعات الوقت الرئيسة وسبل التخلص منها.

3. تنمية شعور المتدربين بالسيطرة على النشاطات اليومية.
4. تنمية مهارات المتدربين في تنظيم أوقاتهم بطرق عملية 

يمكن تطبيقها.

5. تنظيم بيئة العمل وتحقيق االستخدام الفعال للوقت.
6. معرفة طبيعة تعامل األنماط البشرية المختلفة مع الوقت. 
المتدربين،  عمل  بواقع  الدورة  وتطبيقات  مفاهيم  ربط   .7

وواقع العمل الحكومي في مملكة البحرين.

• مفهوم الوقت. 
• أهمية الوقت. 

• أنواع الوقت. 
• مضيعات الوقت والتعامل معها.

• عالمات التسويف. 
• استراتيجيات اإلدارة الفاعلة للوقت.

• تحديد مشكلة الوقت. 
• التعلم الذاتي إلدارة الوقت. 

• خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت.
• تحديد مستوى إدارتك لوقتك.

• نموذج البوصلة والساعة.
• مصفوفة إدارة الوقت حسب الطوارئ واألهمية.

الموظفون الراغبون في تنظيم أوقاتهم وأعمالهم.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

26 - 25
مارس 2015م

24 - 23
ديسمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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مهارات التعامل مع 
كبار الشخصيات 

)البروتوكول(

الشخصيات  كبار  مع  التعامل  بأساليب  المتعلقة  األساسية  والمفاهيم  بالمعلومات  المشاركين  تزويد 
في  والمناسبة  الصحيحة  األساليب  تطبيق  ضرورة  على  والتأكيد  الالزمة،  البروتوكول  بمبادئ  وتعريفهم 

التعامل مع مختلف كبار الشخصيات في مختلف المحافل الرسمية وغير الرسمية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
والبروتوكول  لإلتيكيت  الشاملة  النظرية  األصول  معرفة   .1

وكيفية ممارستهما
2. معرفة أهم أساسيات البروتوكول وفن المراسم ومهارات 

االتصال مع اآلخرين
3. معرفة المراسم وأهم القواعد الحاكمة لفن المراسم

4. استخدام الطرق الصحيحة لتحضير المؤتمرات واالجتماعات 
الكبيرة وتوقيع االتفاقيات

المواقف  مختلف  في  الضرورية  الفردية  المهارات  تطبيق   .5
والمناسبات

6. تطبيق قوة المالحظة واستخدام لغة الجسد 
7. تطبيق األساليب الصحيحة في التعامل مع كبار الشخصيات 

• طبيعة النفس البشرية ومكونات الشخصية اإلنسانية
بالسلوك  وعالقتها  اإلنسانية  واحتياجاتهم  البشر  دوافع    •

البشري
• أساليب ومهارات التعرف على مفاتيح الشخصية

• التعريف بالمراسم وأهم القواعد الحاكمة لفن المراسم
• سمات وخصائص سلوك كبار الشخصيات وأنماطهم

• المساحة اإلقليمية الخاصة باإلنسان
• األلقاب الرسمية لكبار المسئولين والشخصيات الكبيرة
• القواعد الدولية إلتيكيت التقديم والتعارف والمصافحة

• مهارات الحديث مع كبار الشخصيات

• مهارات اإلنصات لحديث كبار الشخصيات
• استقبال كبار الشخصيات وتوديعهم

• آداب الجلوس والمشي في قاعات االستقبال
• المجاملة في التعامل مع كبار الشخصيات )التهاني، تقديم 

العزاء، تقديم الشكر، آداب المجامالت وتبادل الهدايا( 
• المواعيد ومبادئ المقابالت الرسمية

• األسبقيات في التعامل مع كبار الشخصيات
• المآدب والحفالت وأنواعها واالجتماعات وتنظيم المؤتمرات

• بروتوكول الرسائل و توقيع االتفاقيات
• تطبيقات عملية ولعب أدوار

مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

 200 د.ب

التركيز على العمالء، تطوير الشراكات، التعلم المستمر واالبتكار والتحسين.

6 - 5
أبريل 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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حل مشاكل العمل 
بطرق ابداعية

العمل  مشاكل  حل  في  إتباعها  يمكن  والتي  المختلفة  االستراتيجيات  استخدام  من  المشاركين  تمكين 
بطرق إبداعية، وكيفية تطبيق هذه االستراتيجيات في واقع العمل الحكومي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
مع  للتعامل  العامة  والقواعد  المشاكل  أنواع  إلى  التعرف   .1

المشاكل.

2. القدرة على تحديد أسباب المشاكل باستخدام استراتيجيات 
متعددة.

3. تطبيق أفضل الطرق واألساليب الحديثة في حل المشاكل. 

• مدخل التعرف إلى المشاكل وتحديد أبعادها.
• األساليب العلمية في تحليل وحل المشاكل واتخاذ القرارات.

الذهني  العصف  باستخدام طريقة  البدائل  توليد  أساليب   •
وباستخدام تبادل األدوار .

• كيفية المفاضلة بين البدائل عن طريق التفكير االبتكاري.
• مفهوم االبداع واستخدام التفكير االبتكاري في استشعار 

أفضل  إلى  للوصول  المحيطة  المتغيرات  وتحليل  المشاكل 
حل.

ومنهجيات  لالبداع  داعمة  لبيئة  األساسية   المتطلبات   •
للتفكير االبتكاري كأداة لحل المشاكل واتخاذ القرارات.

• معوقات تنفيذ القرارات ودور التفكير االبتكاري في إزالتها.
• تطبيق عملي لتحليل المشاكل واتخاذ القرارات االبتكارية.

رؤساء األقسام ورؤساء الوحدات والمشرفون، وكل الموظفين الذين يتطلب عملهم حل المشاكل والتوصل إلى حلول.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225 د.ب

القيادة، اإلدارة بالعمليات والحقائق،  التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

7 - 5
أبريل 2015م

5 - 3
نوفمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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مهارات العرض 
والتقديم

تنمية مهارات المشاركين باستخدام أساليب وفنون التحدث والعرض والتقديم، وجذب انتباه المستمعين 
والتأثير فيهم.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف إلى المفاهيم الحديثة  في علم وفن اإللقاء.

2. التعرف إلى مواصفات المتحدث المتميز.
المخاوف  مواجهة  على  والقدرة  الذات،  في  الثقة  تنمية   .3

المقيدة والقلق الزائد.

4. االنسجام مع الجمهور وخلق قاعدة توافق مع الشخصيات 
المختلفة.

5. امتالك المهارات العملية المختلفة للوصول إلى أداء متميز.
6. التحكم في نبرات الصوت وإيماءات الجسد.

7. إتقان الروابط المسرحية الفعّالة.

• التخطيط للعرض التقديمي.
• اختيار موضوع التقديم.

• بحث الموضوع/جمع المعلومات.
• مهارات التقديم أثناء العرض.

• كيف تتغلب على »رهاب المسرح«؟
• كيف تتجنب عدم التركيز ومقاطعة الجمهور أثناء التقديم؟

• كيف تدير الوقت أثناء التقديم؟

)النفس  التقديم؟  أثناء  الحركية«  »اللغة  على  تركز  كيف   •
والجمهور(.

• كيف تشعل حماس الجمهور ليضاهي حماسك؟
• الفكاهة – كيف تنشئها؟

• التعامل مع المواقف الصعبة.
.”Power Point“ برنامج العروض التقديمية •

• لعب األدوار )قسم كاميرا الفيديو(.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

4 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

300 د.ب

التعليم المستمر، االبتكار والتحسين- توجيه النتائج.

16 - 13
أبريل 2015م

18 - 15
نوفمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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تنمية مهارات 
المراسلين 

تنمية شخصيات المراسلين من خالل تطوير مهاراتهم في مجال عملهم بالمؤسسات الحكومية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف إلى المهام األساسية للمراسل.

أعمال  لممارسة  الالزمة  والسلوكية  اإلدارية  المهارات  اتقان   .2
المراسل في مختلف المواقف العملية.

3. التعرف إلى أهمية االتصال وتطبيقاته في بيئة العمل.
4. التعامل مع مختلف الشخصيات.

5. التخطيط الجيد في إدارة المهام وفق األولويات.

• المهارات السلوكية والنفسية.
• التخطيط ووضع األهداف لعمل المراسل وجدولتها.

• تخطيط وتنظيم الوقت.
• استعراض المهام األساسية للمراسل

• مهارة إعداد فهرس للوثائق والملفات.

• مهارات االتصال الفعال.
• بروتوكول التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.

• توزيع البريد والمنشورات بين الوزارات.
• استقبال الضيوف.

• تلقي التعليمات وتسجيلها.

المراسلون وموظفو المكاتب في الوزارات.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

20 - 19
أبريل2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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التألق بالمبادرات 
الشخصية

حفز المشاركين على اكتساب روح المبادرة، ومهارات التعلم الذاتي المستمر، والمرونة، وكذلك خلق الحافز 
الداخلي وروح المسئولية، والقدرة على التكّيف وتقبل التغيير للعاملين في القطاع الحكومي. 

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى مفهوم المبادرة  في العمل.

العمل  على  وانعكاسه  العاملين  حفز  مراحل  تقييم   .2
المؤسسي.

3. تطوير مهارات القوى المحركة للتحفيز وخلق ثقافة المبادرة 
في العمل.

أداء  لتعزيز  المصالح  موازنة  قوى  استخدام  آلية  تطوير   .4
العاملين وتحفيزهم وإطالق قدراتهم.

5. إعداد خطة للتحول من أسلوب رد الفعل ألسلوب التخطيط 

المسبق.
تساعد  التي  والمواهب  الشخصية  السمات  إلى  التعرف    .6

على الفعالية وتصنع القيمة المضافة للمؤسسة.
7. استخدام األدوات التي تخرجهم من حالة الهجوم الشخصي 

لحالة التشاركية إليجاد الحلول العملية.
8. التعامل مع الشخصيات السلبية وحفزها.

الحافز  وزيادة  بالنفس  الثقة  لرفع  عمل  خطة  تطوير   .9
الشخصي والتفكير اإليجابي. 

• وقفه مع التفكير السلبي والتفكير اإليجابي.
• كيف نحّول الشخصية السلبية لشخصية إيجابية مبادرة.

• القيادة والمبادرة.  
• أدوات التفكير.

• ترجمة نقاط القوة والمواهب والمهارات والقيم الخاصة في 
الشخص المبادر.

• التعريف بكيفية تحديد األهداف وكيفية تحقيقها. 

• التعريف بكيفية بناء العالقات داخل العمل. 
• التعريف بكيفية بناء الثقة في النفس وفي اآلخرين. 

• التعريف بمهارات االتصال الفعال.
وتطبيقاته  الفعـّال  الحـوافز  نظام  متطلبات  إلى  التعرف   •

لتطوير روح المبادرة في المؤسسة.
• تفهم قدرات العاملين في الجهاز اإلداري.

• فهم الممارسات التي تحفز عزيمة الموظفين.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

150 د.ب

توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين، اإلدارة بالعمليات، التخطيط االستراتيجي.

23 - 22
أبريل 2015م

5 - 4
أكتوبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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القيادة الفعالة في 
األزمات )إدارة األزمات(

المشاركين لتطبيق  إلى صقل قدرات  باإلضافة  األزمات،  المشاركين بمفهوم وأسباب وانعكاسات  تعريف 
أفضل الممارسات في كيفية تشكيل فريق مهام األزمات، وكيفية استخدام تقنيات ونماذج التعامل مع 

األزمات وقائيًا وعالجيًا.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. معرفة مفهوم األزمة وأبعادها

2. معرفة األسباب المؤدية إلى نشوء األزمات
3. معرفة المبادئ األساسية في إدارة األزمة

4. تطبيق أفضل أساليب حل األزمات والتعامل معها
5. تحليل السمات التي تتحلى بها القيادات الناجحة في إدارة 

األزمات

• األزمات واإلدارة باألزمات
• مفهوم األزمة وتعريف خصائصها

• أنواع األزمات وتقسيماتها وأسبابها
• خصائص األزمات اإلدارية ومواصفاتها

• مفهوم الثقافة التنظيمية
• سمات األفراد في المنظمات المتأزمة

• اآلثار المتوقعة لألزمات على السلوك التنظيمي
• عناصر عملية االستعداد لمواجهة األزمة

• مفهوم إدارة األزمة

• إدارة المواقف
• مراحل إدارة األزمة

• خطوات التعامل مع األزمة
• طبيعة إمكانية حدوث أسوأ سيناريو

• فريق المهام األزمات - تكوينه، طرق اختياره، اعداده
• مراحل عمل فريق إدارة األزمة

• أساليب حل األزمات والتعامل معها
• التدريب على مواجهة أزمة افتراضية )تطبيقات عملية(

مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

300 د.ب

القيادة، التخطيط االستراتيجي، توجيه النتائج، المسئولية العامة.

12 - 10
مايو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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جديد



استراتيجيات النجاح 
الفّعال في العمل

واالستراتيجيات  العمل،  في  اآلخرين  مع  االتصال  فنون  في  العلمية  األساليب  بأحدث  المشاركين  تعريف 
الحديثة في تحقيق النجاح، والتعرف على االعتقادات والقيم وأثرها في العمل.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى علم البرمجة اللغوية العصبية واستراتيجياته.

2. معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.
3. تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.

4. صناعة القدرة على تحديد األهداف.
5. امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.

6. تطبيق مهارات االتصال الفعّال.

• معرفة الذات واكتشاف قدراتها وتنميتها.
• تنمية المهارات الذاتية في التعامل مع اآلخرين.

• تنمية مهارات االتصال الفعّال.
• صناعة القدرة على تحديد األهداف.

• امتالك القدرة على التغيير والتأثير والوصول لما تريد.

• طرق جمع المعلومات.
• استراتيجيات التوافق للوصول إلى االنسجام مع اآلخرين.

• الطريقة العملية لتحديد وتحقيق أهدافك بإذن اهلل.
• تقنيات خاصة لكي تصل إلى ما تريد بإذن اهلل.

جميع الموظفين الراغبين في اكتشاف واستغالل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

225  د.ب

توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين، اإلدارة بالعمليات، التخطيط االستراتيجي.

12 - 10
مايو 2015م

4 - 2
أغسطس 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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إدارة األولويات

اكساب المشاركين مهارة  ترتيب المهام حسب األولويات، وفهم تجنب إهدار الوقت والشعور باالستعداد 
للتعامل مع المماطلة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف على مبادئ إدارة األولويات

2. التعرف إلى أساسيات اإلدارة الذكية للوقت.
3. تطبيق مهارات العمل بفاعلية وتجنب المآزق التي تضيع 

الوقت.

4. التمييز بين المهام الهامة والطارئة.
5. التعرف إلى آلية النجاح في إنجاز المهام.

6. تحقيق األهداف من خالل تنظيم األولويات.

• ما توجهك نحو الوقت؟
• تعرف على الطريقة التي تستغل بها وقتك.

• ست أساسيات لإلدارة الذكية للوقت.
• معرفة المقابل الذي تنجز العمل من أجله.

• كيفية إنجاز المهام بفاعلية.

• التحكم في األولويات من أجل التحكم في الوقت.
• متى تواصل العمل ومتى تنصرف عنه؟

• لمن تقوم بالعمل؟
• االستعانة باآلخرين في إنجاز المهام.

جميع الموظفين في مختلف المستويات 

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150  د.ب

توجيه النتائج، القيادة، اإلدارة بالعمليات.

14 - 13
مايو 2015م

3 - 2
سبتمبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام

66



بروتوكول التعامل 
مع كبار الضيوف

تنمية مهارات المشاركين في مجال المراسم والبروتوكول، والتعامل مع كبار الشخصيات والضيوف في 
متطلبات  وفق  لممارستها  الصحيحة  األسس  ووضع  والدولية،  المحلية  الرسمية  والمحافل  الفعاليات 

االتصاالت الدولية المعاصرة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى أهمية المراسم والبروتوكول.

2. التعرف إلى صفات ومؤهالت العاملين في هذا المجال.
3. تحضير وتنظيم واعداد للمناسبات المختلفة.

مهام  كأحد  والبروتوكول  االتصال  أسس  تطبيق   .4
ومسؤوليات العاملين في هذا المجال.

5. تطبيق القواعد الحاكمة الهامة في البروتوكول والمراسم 
في مختلف المواقف والمناسبات.

• تاريخ المراسم والبروتوكول وأصولها وقواعد ممارستها.
• أهمية قواعد البروتوكول.

• صفات ومؤهالت العاملين بالمراسم.
• المؤتمرات، الندوات، االجتماعات.

• البيانات، المذكرات، االتفاقيات.
• مهارات التعامل مع الشخصيات المختلفة.

• زيارات الوفود وترتيبات البرامج والمواكب.
• إعداد وتنفيذ برامج الزيارات الرسمية لكبار الشخصيات.

• األسبقيات – الدعوات والمآدب.
• اللباس والحلي.

• آداب التحدث على الهاتف.
• تطبيقات وتمارين عملية على جميع المحاور

جميع العاملين في الحقل الدبلوماسـي وإدارة المكاتب والعالقات العامة واإلعالم والتسويق وخدمة 
العمالء وكافة المهتمين والراغبين بتطوير مهاراتهم الشـخصية والسلوكية.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150 د.ب

توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، تطوير الشراكة، المسئولية العامة.

21 - 20
مايو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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القراءة التصويرية 

الطاقة  وإظهار  بالكامل،  العقل  إدارة  مهارة  استخدام  وتقنيات  وطرق  التصويرية،  القراءة  ماهية  معرفة 
الكامنة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. زيادة معدل سرعة القراءة.

2. زيادة استيعاب المادة المقروءة.
3. تطبيق وسائل تنمية التركيز أثناء القراءة.

4. التعرف إلى طرق تذكر المادة المقروءة.

5. اكتشاف أدوات التعلم السريع وتقنيات المسح التصويري. 
6. التعرف إلى كيفية تصنيف المعلومات وانتقائها.

مالحظة: )تتخلل الدورة مجموعة من التطبيقات العملية(

• تعريف القراءة  وأنواعها.
• االعتقادات السلبية عن الذات وكيفية التخلص منها.

• تعريف القراءة التصويرية.
• تطور ظهور علم القراءة التصويرية.

• مبادئ القراءة التصويرية.
• التكوين اإلبصاري والتقاط الكلمات بصريًا.

• أجزاء العقل البشري عالقتها بالقراءة التصويرية.
• سرعة القراءة التصويرية وكيفية حسابها؟

• أسباب تدني مستوى الذاكرة.

• تنمية مهارات التذكر.
• تنمية مهارات التركيز البصري والذهني.

• الطرق الثالثة للقراءة التصويرية.
• أساليب التخطي والمسح.

• أنماط المسح سيئة التكّيف.
• الفرق بين القراءة الداخلية والقراءة البصرية.

• القراءة المتعمقة أساس لنجاح القراءة التصويرية.
• الكلمات المفتاحية لتجويد القراءة التصويرية.

• العوامل المشتتة والتي تقلل من سرعة القراءة التصويرية.

الموظفون الذين يتطلب عملهم قراءة كميات كبيرة من المعلومات

يومان  بواقع 5 ساعات يوميًا.

150  د.ب

اإلدارة بالعمليات، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

25 - 24
مايو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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كيف تقول »ال« 
في العمل 

الذكاء  وزيادة  المجامالت  من  والتخلص  القرار  اتخاذ  مجال  في   والسلوكيات  بالمهارات  المشاركين  تزويد 
االجتماعي واالستعداد للتعامل والتفاهم بين الموظف ومرؤوسيه وزمالئه في العمل، مما يسهم في خلق 

بيئة إيجابية ودافعة ليتمكنوا من القيام بواجباتهم الوظيفة العامة وتسهم في رفع األداء .

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1- التعرف على األسباب الجدية لقول »ال« في العمل

2- التعرف على أنماط الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل 
معها بشكل إيجابي

3- تطوير مهارة تقييم المواقف التخاذ القرار 
4- توظيف أساليب طرح »ال« بفاعلية

5- بناء الثقة المتبادلة 
6- تحقيق األهداف وتحسين االنتاجية 

• األسباب الشائعة التي تجعلنا نجد صعوبة في قول »ال«
• أسئلة يجب أن تسالها نفسك قبل أن تقرر قول »ال«

• األسباب التي ال تصلح لتبرير كلمة »ال«
• األسباب الجدية لقول »ال« في العمل 

• كيف تقول »ال«؟
• أنماط الشخصيات المختلفة.

• كيف تتعامل مع  مديرك وزمالئك في العمل على األساس 
الصحيح؟

جميع الموظفين في مختلف المستويات

يومان 5 ساعات يومًيا.

150  د.ب

توجيه النتائج، تحفيز وتطوير األفراد، التعليم المستمر.

28 - 27
مايو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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إدارة المؤتمرات جديد
والفعاليات

تنمية وتطوير مهارات المشاركين األساسية في تخطيط وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الناجحة، وتطبيق 
قواعد ومهارات المراسم والبروتوكول في المؤتمرات والمناسبات المختلفة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف إلى أنواع المؤتمرات والمناسبات المختلفة.
2. التعرف إلى كيفية التخطيط للمؤتمرات الناجحة.

3. إدارة المؤتمر قبل وأثناء وبعد الحدث.
4. تطبيق قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

• التعريف بالمؤتمر وأهميته.
• قواعد إقامة المؤتمرات والفعاليات المختلفة.

• أخطاء شائعة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة.
اختيار  الميزانية،  التسويق،  )األهداف،  للمؤتمر  التخطيط   •

الزمان والمكان ...الخ(.
• التهيئة والتدريب لفريق إدارة الحدث.

• سمات فريق العمل الفّعال.
• إعداد قائمة العناوين وتحديثها.

• توجيه الدعوات إلى الشخصّيات البارزة.

• خطوات تنظيم جدول أعمال المؤتمر)اليوم األول، االستراحات 
...الخ(

• توفير المعلومات للمتحّدثين.
• إدارة المؤتمر أثناء الحدث ) في الموقع (. 

)االستقبال،  المؤتمرات  في  واالتيكيت  البروتوكول  مبادئ   •
التجليس، تقديم الهدايا ....إلخ(.

• كيفية التصرف في المواقف المختلفة.
• كيفية التعامل مع الحدث إعالميًا.

• الممارسات اإلدارّية والتنفيذّية قبل وبعد انتهاء الحدث.

كافة العاملين في العالقات العامة وخدمة العمالء وإدارات المراسم والشـؤون اإلدارية واإلعالمية والتسـويقية وكافة المهتمين 
والراغبين بتطوير مهاراتهم الشـخصية و السلوكية.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين، المسئولية العامة - تطوير الشراكة.

2 - 31
مايو - يونيو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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تنمية المهارات 
القيادية للمرأة

تهدف هذه الدورة إلى تنمية المهارات القيادية للمرأة من منظور علمي وعملي، وتنمية فرصها ألخذ موقع 
قيادي فّعال في القطاع الحكومي.

بنهاية هذه الدورة ستكون كل متدربة قادرة على :
1. معرفة وفهم طبيعة القيادة

2. معرفة نظريات القيادة المختلفة
3. معرفة الفرق بين القيادة واإلدارة

4. معرفة الصفات القيادية التي تمّيز المرأة ونقاط قوتها

القيادية  المواقع  في  المرأة  تواجه  التي  التحديات  معرفة   .5
المختلفة وطرق التغلب عليها

6. تطبيق أفضل الممارسات الحديثة في القيادة
7. تحليل المواقف للوصول إلى القرارات الصحيحة

• مقدمة عن القيادة
• معضلة القيادة اإلدارية النسائية:

     1- هل من الممكن أن تكون المرأة قائدة إدارية؟
    2- هل تختلف المرأة عن الرجل في سلوكياتها وفاعليتها 

القيادية؟
المراكز  إلى  النساء  من  محدود  عدد  إالّ  يصل  ال  لماذا   -3    

القيادية؟
المراكز  إلى  الوصول  النساء  من  للمزيد  يمكن  كيف   -4    

القيادية؟
• القائدة اإلدارية وفهم طبيعة القيادة

• نظريات القيادة واالختالفات بينهم

• الفرق بين القيادة واإلدارة
• القائدة اإلدارية وفهم الذات

• القائدة اإلدارية وإدارة االنطباع )فن تقديم الذات لآلخرين(
• القائدة اإلدارية والتعامل مع الغضب

• القائدة اإلدارية وفهم اآلخرين
• القائدة اإلدارية وتحفيز اإلبداع

• القائدة اإلدارية وفن التأثير في اآلخرين
• القائدة اإلدارية وإدارة الصراعات

• استعراض بعض التجارب النسائية الناجحة
• تمارين وحاالت عملية

رؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.)للنساء فقط(

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

300  د.ب

القيادة، تطوير الشراكة، المسئولية العامة، توجيه النتائج.

4 - 2
يونيو 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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أسرار االتزان بين 
الحياة والعمل

إكساب المشاركين مهارات االتزان بين واجبات الموظف وبين حياته بحيث يصل إلى االستقرار في حياته مما 
ينعكس إيجابًا على أدائه الوظيفي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعرف إلى معنى وأهمية االتزان الحقيقي.

2. تحديد القيم الشخصية وقيم العمل.
3. تطبيق عناصر االتزان في نواحي الحياة المختلفة. 

•  مفاهيم جوهرية: مفهوم النجاح، السعادة، اإلدراك 
والتوازن.

•  توازن عجلة الحياة.
• توازن القيم: ما هي القيم؟ وكيف تستخرج قيمك 

الشخصية؟
• توازن الطاقات األربع: طاقة العقل، طاقة الجسم، طاقة 

العاطفة، طاقة الروح.
•  توازن قوانين النمو في الحياة والعمل: قانون التحديات، 

قانون الفرص، قانون الجذب، قانون الدوران، قانون 
اإلمكانيات.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية. 

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

150  د.ب

 القيادة، اإلدارة بالعمليات توجيه النتائج
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الرئيسة  األدوار  تبني  التي ُتسهم في  الممارسات  أفضل  المكاتب من خالل تطبيق  تقنين مهارات مديري 
الخاصة بوظائف مديري المكاتب.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التخطيط والتنظيم  الجيد ألعمال الرؤساء.

2. مهارة االتصال والتعامل مع المراجعين.  
3. إدارة الوقت والتنظيم ألعمال الرؤساء.

في  والمراسم  البرتوكول  في  الحاكمة  القواعد  تطبيق   .4
مختلف المواقف والمناسبات.

5. القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف الحرجة.

• عرض موجز للمفاهيم األساسية إلدارة المكاتب.
• تصميم وتنظيم المكتب.

• االتصاالت الخارجية والداخلية.      
• الملخصات اإلعالمية.

• توصيف الشخصية المهنية لمدير المكتب ومقومات بنائها. 
• عناصر ُتسهم في صناعة التفوق لدى مدير المكتب.

• تسوية شكاوي ومنازعات المراجعين والزوار.  
• تخطيط وتنظيم البرنامج اليومي للمدير العام. 
• ممارسات وفنون إدارية مساندة لمدير المكتب .

• التعامل مع وسائل اإلعالم.
• إدارة عالقات المراجعين. 

مديرو المكاتب والسكرتاريا.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150  د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، توجيه العميل، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين، 
المسئولية العامة - تطوير الشراكة.

9 - 8
يونيو 2015م

األهداف التفصيلية
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أسرار ومهارات 
أمناء السر

تزويد المشاركين بالمهارات والسلوكيات التي تتطلبها أمانة السر لمواكبة متطلبات المراحل القادمة من 
العمل اإلداري.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
ومقرري  السر  أمين  مقرر  وأهداف عمل  ماهية  إلى  التعرف   .1

المجالس واإلدارات.
2. التعرف إلى أنظمة العمل الالزم اتباعها.

3. التمكن من إعداد التقارير والمذكرات السرية .
4. اعداد محاضر االجتماعات.

إعداد  في  القانونية  األساسية  المفاهيم  على  االطالع   .5
المذكرات والمراسالت والقرارات والتعاميم اإلدارية .

6. اعداد وتنظيم االجتماعات بفاعلية.
7. التعرف إلى الصفات و السلوكيات اإليجابية والتي تنال رضا 

المرؤوسين.

• مقدمة تعريفية ألعمال مقرر أمين السر
• أعمال مقرري أمناء السر ومقرري مجالس اإلدارات.

• اعداد المخاطبات الرسمية وتقارير العمل، محاضر االجتماعات 

والمذكرات السرية.
• المفاهيم األساسية القانونية في إعداد المذكرات والرسائل  

القرارات والتعاميم اإلدارية.

مقررو أمناء السر ومقررو مجالس اإلدارات ومديرو المكاتب.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

150  د.ب

 اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.
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تسويق األفكار »كيف 
تقنع مسئولك«

في  تساهم  جذابة  عملية  بصورة  أفكارهم  تقديم  على  القدرة  الموظفين  اكساب 
تبنيها من قبل المسئولين.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. تطوير مهارات تقييم الموقف والتواصل مع المدير.

2. التفكير اإليجابي في بيئة العمل وبناء الثقة بالذات.
3. المبادرة وإدارة الخالفات.

4. تطوير القدرات الخاصة في النجاح بالعمل.

5. تطوير مهارة تقيم الموقف.
6. تفهم الوالء واالخالص واإليجابية في التعامل مع المديرين، 

لكسب الثقة بين العاملين ورئيسك. 
بين  التواصل  ومهارات  والمقترحات  األفكار  طرح  أساليب   .7

العاملين ورئيسك.

• آلية تقييم الموقف.
• طرق مبتكرة في تقديم األفكار.

الشخصيات  فهم  خالل  من  العمل  في  رئيسك  •فهم 
المختلفة.

• االستجابة لرئيسك.
• توقع االحتياجات والمبادرة بتلبيتها.

• تقديم نفسك بصورة إيجابية.
• بناء الثقة المتبادلة.
• األخذ بزمام المبادرة.

• التأقلم مع المضايقات.
• توسيع نطاق دورك الوظيفي.
• كيف تكسب موافقة رئيسك؟

جميع الموظفين الراغبين في التمّيز في إقناع مسئوليهم وتبني أفكارهم في العمل.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225 د.ب

توجيه العميل، القيادة، اإلدارة بالعمليات والحقائق.
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اكساب المشاركين القدرة على تصميم وقياس مؤشرات األداء بما يتناسب مع متطلبات التنافسية وبما 
يساهم من رفع لألداء المؤسسي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف على مفاهيم القياس.

2. إدراك العالقة بين درجة األداء ومعدل اإلنتاجية.
3. التمييز بين مختلف أدوات قياس األداء.

4. تحديد أبرز التحديات التي تواجه المشرفين أثناء التقييم.
5. تحويل تحديات المؤسسة الحكومية إلى فرص ومبادرات.

6. تبني أحد نماذج قياس أداء المؤسسات الحكومية.
7. خلق بيئة تنافسية تساهم في رفع مستوى اإلنتاج. 

بمؤشرات  وارتباطها  والتقويم  والتقييم  القياس  مفاهيم   •
األداء

• منهجيات ونماذج التعرف على بيئة العمل من خالل  تحديد 
مؤشرات األداء

• الفرق بين معدالت ومؤشرات األداء وطرق استخدامها
• طبيعة التحديات في المؤسسات الحكومية 

• من نموذج قياس أداء المؤسسة إلى نموذج موحد لقياس 
أداء الحكومات

• تصميم مؤشرات األداء حسب أفضل الممارسات العالمية 
• تقييم ومتابعة المؤشرات

• العالقة بين تقييم األداء وزيادة االنتاجية

المديرون ورؤساء األقسام.

3 أيام بواقع 5 ساعات تدريبية.

300  د.ب

توجيه النتائج، القيادة، التخطيط االستراتيجي، اإلدارة بالعمليات والحقائق، االبتكار والتحسين.

27 - 25
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اإلبداع ودوره في 
التطوير المؤسسي

تزويد المشاركين بالمعلومات الالزمة حول مفهوم التفكير والتفكير اإلبداعي وإكسابهم المهارات الالزمة 
لتطوير قدراتهم الشخصية في التعامل مع االبداع مما سيسهم في التطوير المؤسسي.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. معرفة مفهوم التفكير وأنواعه

التطوير  في  وأهميته  االبداعي  التفكير  مفهوم  معرفة   .2
المؤسسي

3. معرفة صفات وأنماط المبدعين

4. معرفة محفزات ومثبطات االبداع
5. معرفة أسلوب حل المشكالت بطرق ابداعية

6. تطبيق خطوات االبداع
7. تطبيق طرق توليد االبداع

• قدرات العقل البشري 
• مفهوم التفكير وأنواعه

• برامج تعليم التفكير
• مفهوم التفكير االبداعي

• العالقة بين الذكاء واالبداع
• العالقة بين االبداع وحل المشكالت

• نظريات االبداع
• خرافات حول االبداع

• أسس االبداع )الوفرة، المرونة، األصالة(

• صفات وأنماط المبدعين
• وسائل زيادة االبداع

• البيئة المحفزة لالبداع
• جمل قاتلة لالبداع

• خطوات االبداع
اإلضافة،  الدمج،  بالعكس،  )التفكير  االبداع  توليد  طرق   •
األشياء،  قلب  لو؟(،  )ماذا  التخيلّية  األسئلة  التكرار،  الحذف، 

تعديل أفضل الموجود، تقليد الطبيعة، السؤال(
• تطبيقات عملية

رؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

200  د.ب

القيادة، حفز وتطوير األفراد، التعليم المستمر واالبتكار والتحسين.
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االتجاهات الحديثة في 
السياسات التدريبية 

وإعداد خطط التدريب

التدريبية  االحتياجات  وتحليل  التدريب  خطط  وإعداد  التدريبية  السياسات  في  الحديثة  االتجاهات  تطوير 
للعاملين في المؤسسات. 

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
نموذج  خالل  من  التدريبية   العملية  مكونات  إلى  التعرف   .1

.ADDIE
في  التدريبية   الحاجات  لتحديد  الرئيسة  المكونات  فهم   .2

المؤسسة.
في  للعاملين  التدريب   خطط  إعداد  آلية  نظام  تطوير   .3

المؤسسات.
4. تحديد الميزانية لتطبيق الحلول التدريبية.

وإجراء  إلعداد  عمل  فريق  وتكوين  اختيار  على  المساعدة   .5
تحليل الحاجات التدريبية.

6. معرفة العناصر األساسية في تصميم خطط التدريب. 
7. الربط بين خطط التدريب ونتائج قياس العائد من التدريب.

• مفهوم التدريب وأهميته
• أنواع التدريب 

 :ADDIE مراحل العملية التدريبية نموذج •
-  تحديد االحتياجات التدريبية. 

-  تصميم الدورات والبرامج التدريبية.
- تطوير الدورات والبرامج التدريبية. 
-  تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية.

- تقييم التدريب.
• إعداد خطط التدريب.

• صياغة سياسيات وأنظمة التدريب.
• إدارة شئون التدريب.

• عالقة التدريب بتحسين األداء المؤسسي.
• استشراف المستقبل للعمليات التدريبية.

مسئولو الموارد البشرية  والعاملون في قسم التدريب والمدربون.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

تحفيز وتطوير الموظفين، توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق.
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معالجة وتحليل 
البيانات باستخدام 

 SPSS

إكساب وتطوير مهارات المشاركين في عملية إدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا ومن ثم تحليلها ، وشرح 
المخرجات، وتحديد كيفية االستفادة منها لموظفين القطاع الحكومي في مملكة البحرين بشكل علمي 

ومدروس.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
حول  والبيانات  المعلومات  لجمع  األمثل  األسلوب  تحديد   .1

الموضوع المستهدف.
2. تفريغ اإلستجابات بشكل إحصائي وعلمي.

3. ترميز البيانات المستلمة وتحويلها إلى أرقام احصائية ذات 
معنى.

لكل  المناسبة  لألساليب  وفقا  احصائيا  البيانات  معالجة   .4
هدف.

.SPSS 5. التعامل مع برنامج التحليل اإلحصائي
6. فهم المصطلحات ووظائفها اإلحصائية في عملية التحليل.
للنتائج  البيانية  والرسومات  اإلحصائية  الجداول  إستخراج   .7

اإلحصائية.
8. قراء البيانات وفهم الدالالت اإلحصائية.

9. صياغة النتائج النهائية وتضمينها ضمن التقارير الوظيفية.
10. صياغة التوصيات لتطوير أداء العمل الحكومي. 

المحور األول : الدراسة الميدانية ومراحلها:
• آليات جمع وإدخال البيانات.  

• آلية تصميم االستبانة .
• أنواع اإلستبانات وخصائص كل نوع.

• قياس الصدق والثبات لإلستبانات.

المحور الثاني : مرحلة الترميز:
• تجهيز القالب اإللكتروني.

• تحويل البيانات من مفردات إلى رموز إحصائية.
• إدخال النتائج في القالب اإللكتروني.

• التأكد من صحة إدخال البيانات إلكترونيا.

برنامج  طريق  عن  إحصائيا  البيانات  معالجة   : الثالث  المحور 
: SPSS

SPSS  تحويل البيانات إلى برنامج •
• تهية البيانات في برنامج SPSS عبر إضافة القيم اإلحصائية.

• التعرف على المعالجات اإلحصائية الرئيسة.
 Frequencies( تحليل البيانات الديمغرافية باستخدام كل من •

)& Descriptive Analysis
 T-test &  ( بإستخدام  المجموعات  بين  اإلختالفات  تحليل   •

) ANOVA
اإلرتباط  معامل  بإستخدام  المتغيرات  بين  العالقة  قياس   •

 )Person & Spearman(

المحور الرابع : عرض البيانات اإلحصائية:
• عرض النتائج بإستخدام الجداول اإلحصائية.
• عرض النتائج بإستخدام الرسومات البيانية.

 MS Word, MS( مثل  األخرى  البرامج  إلى  النتائج  تحويل   •
)Excel, MS PowerPoint

المحور الخامس : تفسير النتائج:
• قراءة النتائج اإلحصائية وتفسير دالالتها.

• شرح النتائج وكيفية االستفادة منها على شكل تقارير.
النتائج  مع  يتناسب  بما  والتوصيات  المقترحات  صياغة   •

المستخرجة.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الهدف العام
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• الموظفون  العاملون في إدخال وتحليل البيانات.
• الموظفون المعنيون في معالجة البيانات.  

• موظفو قسم المالية ، الجودة ، وشئون الموظفين
• والمحللون والعاملين في الحقل التعليمي أو الطبي. 

• طلبة الجامعات الدارسين في التخصصات المختلفة.
• المهتمون في مجال البحث العلمي.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

يشترط من المتدربين المعرفة في استخدام الحاسوب  وتوفر جهاز حاسوب لكل مشارك. 
. SPSS , اإللمام باستخدام برنامج الميكروسوفت أوفس وخاصة األكسل

17 - 15
سبتمبر 2015م
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إستراتيجية كايزن 
اليابانية للتحسين 

المستمر

تطوير وصقل خبرات ومهارات المشاركين بأسس وأساليب استخدام أدوات التحسين المستمر وفق منهجية 
استراتيجية كايزن، بما يمّكنهم من فهم وإداراك أهمية التحسين المستمر في نجاح العمل المؤسسي في 

المنظمات وتحقيق أهدافها. 

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
بينها وبين  والتفريق  اليابانية  التعرف على فلسفة كايزن   .1

بقية عمليات التحسين المستمر
2. تحديد الهدر )األنشطة ذات القيمة غير المضافة( وذلك في 

العمليات أو الوقت أو الموارد في العمل
3. تحديد المجاالت ذات األولوية للتحسين باستخدام كايزن

4. تحليل المشكالت في كايزن

5. التعامل مع النهج التدريجي والبسيط لعمليات التحسين 
المستمرة في كايزن

6. تطبيق المهارات اإلدارية المطلوبة الخاصة بعمليات كايزن 
للتحسين المستمر

والتعامل  تبني  على  الموظفين  وإجراءات  تطوير مهارات   .7
مع كايزن

• التعريف بفلسفة كايزن اليابانية: 
   1 - مفاهيم أساسية في فلسفة الكايزن اليابانية 

  2 - كيف تعمل إستراتيجية كايزن اليابانية
  3 - مقارنة بين كايزن وبقية عمليات التحسين المستمر

)TQM, TPM, QC, Six SIGMA( - 4  
  5 - نقاط القوة في برنامج كايزن الياباني
  6 - الهدر في العمليات، الموارد والوقت 
  7 - العمليات ذات العوائد غير المضافة
:deming cycle PDCA دائرة التحسين •

   1 - مفهوم دائرة التحسين

  2 - مكونات ومراحل دائرة التحسين
  3 - التجهيزات واألدوات الالزمة الستخدام دائرة التحسين

   4 - النقاط األساسية التي يجب مراعاتها عند استخدام دائرة 
التحسين 

• أساليب تحليل المشكالت في كايزن:
   1 - تعريف المشاركين باألدوات التطبيقية وآليات استخدامها 

لعملية التحسين المستمر 
  2 - األدوات اإلدارية الموصى باستخدامها في مراحل استخدام 

نموذج التحسين المستمر 
•- تطبيق عملية الستراتيجية كايزن في بيئة العمل.

1 - 29
سبتمبر - أكتوبر 2015م

في  المستمر  التحسين  عمليات  وتنفيذ  اعداد  في  بالمشاركة  يقومون  والذين  والجودة  التطوير  بإدارة  العاملين  جميع 
منظماتهم والراغبين في التدريب الشخصي على إدارة الجودة وإدارة علميات التحسين المستمر.

3 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

225  د.ب توجيه النتائج، اإلدارة بالعمليات والحقائق، التعليم المستمر، 
االبتكار والتحسين.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

مدة الدورة

السعر

الهدف العام
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تنمية مهارات إجراء جديد
مقابالت التوظيف 

بمراحلها  التوظيف  عملية  إجراء  كيفية  في  للمشاركين  والتنظيمية  اإلدارية  المهارات  وتنمية  تطوير 
المختلفة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
أهداف  تحقيق  في  البشرية  الثروة  أهمية  على  التعرف   -1

المؤسسة.
2- التعرف على خطوات عملية التوظيف.

3- التمييز بين أنواع مقابالت التوظيف.

المقدمين  لألشخاص  المميزة  األسئلة  تقنيات  تطبيق   -4
للتوظيف.

5- الكشف على مواهب وقدرات المتقدمين للتوظيف.

• ملخص عام لفكرة التخطيط للتوظيف. 
• خطوات عملية التوظيف. 

• أنواع مقابالت التوظيف.
• عوامل إنجاح المقابلة.

• أساليب معرفة شخصية المتقدم.

• األسئلة الشائعة خالل المقابلة.
• األسئلة التي يسمح للمتقدم أن يسألها.

• أهمية اختبارات التوظيف وأنواعها.

الموظفون المعنيون بإجراء مقابالت التوظيف من غير المتخصصين.

3 أيام بواقع 5 ساعات تدريبية.

 225  د.ب

تحفيز وتطور األفراد ، اإلدارة بالعمليات والحقائق.

1 - 29
سبتمبر - أكتوبر 2015م

األهداف التفصيلية

المحتويات
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القدرات األساسية 
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السعر

الهدف العام
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منهجية تحديد 
االحتياجات التدريبية

تطوير العملية التدريبية من خالل اتقان عملية تحديد االحتياجات التدريبية وفق منهجية علمية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. ربط أهداف المؤسسة بحاجات الموارد البشرية.

2. التمييز بين الحاجات األساسية لكل من )المؤسسة - اإلدارة 
– الفرد(.

3. توظيف منهجية علمية في تحديد الحاجات التدريبية.

4. تطبيق نموذج القدرات األساسية والقدرات التكميلية في 
مسح الحاجات األساسية.

تحديد  خالل  من  المرصودة  والمعلومات  البيانات  تحليل   .5
االحتياجات التدريبية.

•  ماهية الحاجات األساسية.
• العملية التدريبية وعناصرها.

• طرق وأساليب تحديد االحتياجات التدريبية.
• طرق ربط الحاجات التدريبية بأهداف المؤسسة.

• الخطة التدريبية معالمها وعناصرها.

• نموذج القدرات األساسية والتكميلية مع األوصاف الوظيفة.
• الحاجات التدريبية مع تصنيف درجة أهميتها ومدى الحاجة.

• تصميم وإعداد جداول البرامج التدريبية.
• تنفيذ ومتابعة وتقييم التدريب والعائد من التدريب.

للعاملين في إدارة التدريب والمهتمين والمسؤولين عن عمليات التدريب.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق - توجيه العميل، توجيه النتائج، التعليم المستمر، االبتكار والتحسين.

8 - 6
أكتوبر 2015م
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اإلدارة اإللكترونية 

تزويد المشاركين باألسس النظرية والتقنية والعملية لحقل اإلدارة اإللكترونية وتطبيق نظم وأدوات اإلدارية 
اإللكترونية في المؤسسات الحكومية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1- التعرف إلى مفهوم اإلدارة اإللكترونية.

وإجراءات  لخدمات  اإللكتروني  التحول  أهمية  إدراك   -2
المؤسسة.

3- تبّني الممارسات والنماذج الناجحة في بيئة العمل.
4- تشخيص التحديات ومتطلبات التطور التكنولوجي.

• اإلدارة اإللكترونية: المفهوم والمترادفات.
• عناصر اإلدارة اإللكترونية.
•  أهمية اإلدارة اإللكترونية.

• البنية الشبكية لإلدارة لإلدارة اإللكترونية.

• األعمال اإللكترونية: المفهوم والنماذج واألساليب.
• اإلدارة اإللكترونية الحكومية )الحكومة اإللكترونية(.

• التحديات والمتطلبات والفرص.
• تجارب رائدة في اإلدارة اإللكترونية.

المسئولون والمشرفون والفرق العاملة في مشاريع التحول اإللكتروني لإلجراءات والخدمات الحكومية.

3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

اإلدارة بالعمليات والحقائق ، االبتكار والتحسين.

20 - 18
أكتوبر 2015م
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اإلدارة المبنية على 
RBM النتائج

لتطبيق  الالزمة  والشروط  والنتائج  األهداف  وضع  بآلية  الخاصة  والمعلومات  بالمعارف  المشاركين  تزويد 
أسلوب اإلدارة بالنتائج، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على وضع أهداف ونتائج بطريقة علمية، مما سينعكس 

إيجاًبا على تحقيق الفعالية االستراتيجية في مؤسساتهم.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. التعرف إلى مفهوم وأهمية التخطيط االستراتيجي. 

الداخلية  البيئتين  مع  المتسقة  االستراتيجيات  صياغة    .2
والخارجية. 

3. التعرف إلى أسس ومراحل إدارة األداء. 
4.  التعرف إلى مفهوم وأهمية اإلدارة بالنتائج وموقعها ضمن 

منهج النظم. 
5.  التعرف إلى مزايا وفوائد اإلدارة بالنتائج. 

6.  التعرف إلى متطلبات اإلدارة بالنتائج. 
7.  إتقان مقابالت تحديد األهداف والنتائج. 

8.  تحديد وصياغة األهداف الخاصة بالوظيفة أو الوحدة اإلدارية. 
أداء  وفعالية  كفاءة  وتقييم  لقياس  أساليب  تصميم    .9

المشاريع والوحدات اإلدارية. 
10.  تصميم أساليب لقياس الفعالية االستراتيجية. 

بالنتائج في تحسين  اإلدارة  بأهمية تبني وتطبيق  اإليمان   .11
األداء المؤسسي.

وتحديد  صياغة  وأساليب  االستراتيجي  التخطيط   •
االستراتيجيات. 

• إدارة األداء: األسس والمراحل. 
• اإلدارة بالنتائج المفهوم واألهمية. 

• األهداف وموقعها ضمن منهج النظم. 
• فوائد ومزايا اإلدارة بالنتائج.

• متطلبات اإلدارة بالنتائج. 
• أساليب تحديد األهداف. 

• كيفية صياغة األهداف وتحديد النتائج. 
• تقييم األداء وقياس الكفاءة والفعالية.
• أساليب قياس الفعالية االستراتيجية. 

• األداء المؤسسي في ظل اإلدارة بالنتائج. 

رؤساء األقسام وشاغلي الوظائف اإلشرافية والذين من المتوقع ترقيتهم لشغل وظائف إشرافية.

3 أيام بواقع 5 ساعات تدريبية.

 225  د.ب

توجيه النتائج، التخطيط االستراتيجي، اإلدارة بالعمليات والحقائق.

22 - 20
أكتوبر 2015م
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خطط لحياتك بعد 
التقاعد

المساهمة في تحسين نمط الحياة لما بعد التقاعد من خالل التخطيط الجيد.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. تحديد نقطة البداية واالنطالق.

2. تحديد الغايات واألهداف والخطط المستقبلية.
3. التعرف إلى نقاط القوة.

4. تقييم الوضع الوظيفي وتحديد المسار المهني.
5. االزدهار والتعايش مع ظروف العمل المهني المختلفة.

6. توظيف الخبرات والمهارات الشخصية بعد التقاعد.

• مفهوم إدارة المسار المهني.
• فحص فرص توظيف الخبرات والمهارات المكتسبة.

• دراسة تطوير الذات.
• التعامل مع العقبات والنكسات.

• تعزيز فرص النجاح المهني.
• التحول إلى مسار مهني جديد.

• االستثمار من خالل اآلخرين.
• تقييم مهارات إدارة مسارك المهني.

جميع الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

 150  د.ب

توجيه النتائج، اإلدارة بالعمليات والحقائق.

5 - 4
نوفمبر 2015م
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إدارة األولويات 
)) للقياديين ((

تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية إلدارة الوقت واألولويات، باإلضافة إلى تنمية مهارات المشاركين مع 
معرفة كيفية تحديد األولويات للمهام المنوطة بهم، وكيفية تحديد الموارد الالزمة إلنجاز هذه األولويات 

لضمان تحقيق األهداف المرجوة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. معرفة مفهوم وأهمية الوقت

2. معرفة أسس وقواعد وأساليب إدارة الوقت
تنظيمه  وكيفية  الوقت  وإدارة  األولويات  مفهوم  تحديد   .3

حسب األهم قبل المهم
4. تطبيق األساليب التي تساعد من تخفيف الضغوط لتحقيق 

التوازن المطلوب
تحقيق  نحو  االتجاه  على  تساعد  محددة  خطط  تطبيق   .5

األهداف ذات العائد الكبير
6. تطبيق أساليب واستراتيجيات وطرق منّظمة في استثمار 

وجدولة الوقت واألولويات

• مفهوم الوقت
• مفهوم إدارة الوقت 

• تعريف إدارة الوقت وأهميته
• أسس وقواعد وأساليب إدارة الوقت

• مفهوم ضغوط العمل وأنواعها وتأثيرها السلبي
• نماذج وأساليب جدولة الوقت وترتيب إنجاز المهام

• لماذا إدارة األولويات ؟
• األمور الُمعينة على تنظيم األولويات

• اإلدارة الذاتية أساس إدارة األولويات
• مهارة ترتيب األولويات:

1- األهداف واألولويات
2- التفويض الفعال )المزايا والعيوب(

3- الخطوات العملية لتحسين مهارة التفويض 

• تحليل مصفوفة إدارة الوقت 
• مفهوم األولويات )األهم قبل المهم( وتنظيم وقت العمل 

• مهارة وضع األهداف وتنفيذها ومتابعتها
• االجتماعات الناجحة

• السلوكيات المساعدة في إنجاح االجتماعات
• بدائل االجتماعات

• حاالت دراسية وتطبيقات عملية

رؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.

 يومان بواقع 5 ساعات يوميًا

200  د.ب القيادة، توجيه النتائج، التعليم المستمر واالبتكار والتحسين.

9 - 8
نوفمبر 2015م
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قياس مؤشرات رضا 
العميل 

المهارات  العمالء، واكسابهم  المتمركزة حول  المؤسسة  لمنظور  األساسية  بالمفاهيم  المشاركين  تزويد 
الالزمة للبدء في تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات موجهة بالعمالء.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1- التعرف على أهمية قياس رضا العميل 

في  والتمّيز  األداء  معايير  استحداث  أهمية  على  التعرف   -2
خدمة العمالء

القطاع  في  العمالء  خدمة  في  القائمة  التحديات  تحديد   -3
العام 

4- وضع استراتيجيات لقياس مؤشرات رضا العمالء 
5- تطبيق االستراتيجيات في واقع العمل  

• لماذا التمحور حول العمالء؟
• مفهوم وخصائص المؤسسة الموجهة بالعمالء.

• دور القيم المؤسسية في تحويل المؤسسة إلى مؤسسة 
موجهة بالعمالء.

• أهمية تغيير مفاهيم الموظفين نحو التمحور حول خدمة 
العمالء.

• كيفية تحويل المؤسسة إلى مؤسسة موجهة بالعمالء.
• أهمية وجود استراتيجيات تعطي العمالء أكثر مما يتوقعون 
العمالء  مشاكل  لحل  قوية  استراتيجيات  وجود  أهمية   •

وتدعيم جسور الوالء.
• مستويات خدمة العمالء الست.

• مؤشرات الريادة في خدمة العمالء. 

المديرون ورؤساء األقسام.

3 أيام بواقع 5 ساعات تدريبية.

300 د.ب

توجيه النتائج، توجيه العميل، القيادة، التخطيط االستراتيجي، االبتكار والتحسين.

10 - 8
نوفمبر 2015م
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التمّيز في كسب 
الموظفين

تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال العالقات التبادلية، ضمن بيئة األعمال اإلدارية، لتمكينهم من 
اكتساب االستراتيجيات الفعالة في مجال عالقات التواصل، والتفاهم بين الموظف ومرؤوسيه وزمالئه  في 
العمل، بما يحقق الكفاءة والفعالية العالية، التي تسهم في رفع مستوى اإلنتاجية للعاملين وتحّسن بيئة 

العمل اإلداري، ليتمكنوا من أداء المهام المكلفين بها بجودة عالية لكافة الفئات الوظيفية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1. التعامل مع مختلف األنماط الشخصية للموظفين.

2. تعزيز أدوار الموظفين في تحمل المسئوليات.

3. دمج الموظفين في العمل الجماعي.
4. فهم مشاكل الموظفين وتقدير ظروفهم.

5. رفع دافعية الموظفين وزيادة انتاجيتهم.

• أنواع الحوافز المادية والمعنوية.
• الدافعية والتحفيز ألداء األعمال.

• أنماط شخصيات الموظفين اإليجابية والسلبية.
• العمل الجماعي وتوزيع المسئوليات.

• بناء الثقة والتفويض.

المشرفون والمسؤولون وجميع الموظفين الراغبين في تعزيز عالقاتهم الوظيفية مع زمالئهم في العمل.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

225  د.ب

تحفيز وتطوير الموظفين، توجيه العميل، اإلدارة بالعمليات والحقائق
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أساسيات كتابة 
البحوث اإلدارية

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة إلجراء بحوث إدارية مبنية على أسس علمية من خالل ممارسات 
التطبيقات العملية.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1- إدراك العالقة بين اإلدارة والبحث اإلداري.

2- التعرف إلى عناصر البحث اإلداري.

3- تحديد مصادر جمع البيانات.
4- تحليل البيانات بطرق علمية وتحصيل النتائج.

5- كتابة تقرير البحث وفق المنهجية العلمية.

• اإلدارة بين المفهوم واألدوار.
• ماهية البحوث العلمية وتطبيقاتها.
• العالقة بين اإلدارة والبحوث العملية.

• نماذج وممارسات المؤسسات للبحوث اإلدارية.
• كيفية تصميم البحوث ومصادر جمع البيانات.

• أنواع العينات وطرق اختيارها وتحديدها.
• عملية القياس. 

• طرق تحليل البيانات والرسومات التحليلية.
• منهجية كتابة البحث بالشكل النهائي.

جميع الموظفين الذين تتطلب وظيفتهم إجراء الدراسات والبحوث اإلدارية.

ثالثة أيام بواقع 5 ساعات يوميًا.

225 د.ب

اإلدارة بالعمليات، توجيه النتائج.

24 - 22
نوفمبر 2015م

األهداف التفصيلية
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الهدف العام

90



استراتيجيات إدارة 
المعرفة 

مساعدة المشاركين على فهم التطورات في إدارة وهندسة المعرفة، ومساعدتهم في تحسين اإلنتاجية 
وتحقيق أهداف المؤسسة.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
1- التعرف على مفهوم إدارة المعرفة.

2- التمييز بين األدوات المختلفة إلدارة المعرفة.
3- تطبيق أساليب وعمليات ُتسهم في إدارة المعرفة داخل 

المؤسسة.
4- قياس أثر توظيف إدارة المعرفة في المؤسسة.

5- تشخيص التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في 
المؤسسة.

تبني  في  ُتسهم  ومبادرة  فرص  إلى  التحديات  تحويل   -6
تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسة.

إدارة  تطبيق  نجاح  في  ُتسهم  استراتيجية  أسس  وضع   -7
المعرفة في المؤسسة.

ونجاح  تقدم  في  وأثرها  المعرفة  إدارة  إلى  عام  مدخل   •
المؤسسات

إدارة  وأهداف  ومكوناتها  ونشأتها  المعرفة  إدارة  مفهوم   •
المعرفة

• متطلبات وعناصر إدارة المعرفة وتصنيفاتها المختلفة
• األسس االستراتيجية إلدارة المعرفة الجيدة

والتنسيق  االتصال  عملية  تحسين  في  المعرفة  إدارة  دور   •

بين اإلدارات المختلفة في المؤسسة
• أساليب وعمليات ومراحل تطبيق إدارة المعرفة وأنشطتها

• المشكالت والقوى المؤثرة في إدارة المعرفة
• أدوات تطبيق إدارة المعرفة

• تأثير التطور التكنولوجي على العمل
والتنظيمية  واالجتماعية  والتشغيلية  الثقافية  التحديات   •

التي تواجه إدارة المعرفة.

رؤساء األقسام والمشرفون.

3 أيام بواقع 5 ساعات تدريبية.

225  د.ب

توجيه النتائج، اإلدارة بالعمليات والحقائق، التعليم المستمر واالبتكار والتحسين.
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جديد

تعريف المشاركين بأهمية التواصل الفّعال مع الجمهور وتدعيم الثقة بالنفس باإلضافة إلى تنمية مهارات 
العرض والتقديم، واستخدام أفضل األساليب والقدرات الشخصية والتي من شأنها أن تساعد على جذب 

انتباه المستمعين والتأثير فيهم.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1. معرفة مفهوم العرض والتقديم وأهميته

2. معرفة كيفية إعداد محتوى العرض
وإيماءات  الصوت  وطبقة  نبرة  في  التحكم  كيفية  معرفة   .3

الجسد

الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة  4. تطبيق أساليب بناء 
المخاوف

الجمهور  انتباه  وجذب  والترويج  اإلقناع  مهارات  تطبيق   .5
والتأثير فيهم

6. تطبيق األساليب الصحيحة للتعامل مع األسئلة الحرجة

• مفهوم العرض والتقديم وأهميته
• نظرية المخاوف العشرة الكبرى

• أسباب رفض الكالم
• االستعداد النفسي )طرق بناء الثقة بالنفس(

المحتوى  حيث  )من  الُمقدم  العرض  إعداد  مهارات   •
والشكل الفني(

المصادر  من  المعلومات  جمع  وكيفية  الموضوع  بحث   •
الصحيحة

• أساليب جذب وشد انتباه المستمعين
• مهارات التقديم أثناء العرض:

1- السيطرة على التوتر و االرتباك
2- تقنيات بدء العرض

3- استخدام وفهم لغة الجسد
4- التعامل مع نبرات و طبقات الصوت

5- تجنب عدم التركيز ومقاطعة الجمهور أثناء التقديم
6- التعامل مع المواقف الصعبة
7- إدارة الوقت بالشكل لصحيح

8- الفكاهة - كيف تنشئها؟
• مهارات ما بعد العرض والتقديم )المناقشة والتعامل مع 

التغذية الراجعة(
• تمرينات وتطبيقات عملية

مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام ورؤساء المجموعات.

يومان بواقع 5 ساعات يوميًا.

200 د.ب

القيادة، توجيه النتائج، التعليم المستمر واالبتكار والتحسين.
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مهارات التخطيط 
التشغيلي

تعريف المشاركين بالمفاهيم األساسية للتخطيط والرقابة كمنظومة متكاملة في المؤسسة، باإلضافة 
إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في التخطيط التشغيلي والرقابة، وتعريفهم باالتجاهات الحديثة 

في المتابعة والرقابة وتقييم األداء في العمل.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
والرقابة  التخطيط  عملية  في  األساسية  المفاهيم  معرفة   .1

كمنظومة متكاملة في المؤسسة
2. معرفة العمليات القيادية وموقع التخطيط منها

والتشغيلي  االستراتيجي  التخطيط  مفاهيم  معرفة   .3

والعالقة بينهما
4. معرفة مراحل التخطيط التشغيلي

5. تطبيق مهارات التخطيط التشغيلي
6. تطبيق أدوات التخطيط والتحسين التشغيلي

• مقدمة عن التخطيط
• مدخل إلى التخطيط التشغيلي

• أهمية التخطيط التشغيلي:
   1 - ما الهدف من التخطيط التشغيلي؟

  2 - لماذا نحتاجه )من وجهة نظر اإلدارة العليا(؟
  3 - لماذا نحتاجه )من وجهة نظر اإلدارة التشغيلية(؟

   4 - ما الرابط بين التخطيط التشغيلي والتحسين المستمر 
لألداء؟

• تعريف التخطيط التشغيلي )خصائصه، مواصفاته، مصادره(
• عالقة التخطيط التشغيلي بالتخطيط االستراتيجي

• النشاطات التشغيلية:
   1 - ماذا نعني بالنشاطات التشغيلية؟

  2 - النموذج األساس للنشاطات التشغيلية
  3 - نماذج عن النشاطات التشغيلية المختلفة

   4 - الفرق بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة للنشاطات 
التشغيلية داخل المؤسسة

  5 - النشاطات الجوهرية والنشاطات المساندة
خط  )رسم  التشغيلي  والتحسين  التخطيط  أدوات   •
التشغيل، قائمة التحقق، رسم باريتو، رسم السبب والنتيجة(

• محاذير يجب التنبه لها أثناء عملية التخطيط التشغيلي 
• دور القائد في التخطيط التشغيلي

• عالقة التخطيط التشغيلي بالموازنات المالية
• أنواع الموازنات التخطيطية

•  مزايا ومعوقات الموازنة التخطيطية
األهداف  )تحويل  التشغيلي  للتخطيط  اإلجرائية  الخطة   •

التشغيلية إلى خطة إجرائية زمنية واقعية(
• تقارير متابعة الخطة

• قياس النتائج وإجراءات المتابعة التصحيحية
• نماذج لشركات ناجحة مع تمرينات وتطبيقات عملية

 رؤساء األقسام ورؤساء المجموعات
3 أيام بواقع 5 ساعات يوميًا

300  د.ب
التعليم  والحقائق،  بالعمليات  اإلدارة  النتائج،  توجيه  القيادة،   

27 - 29المستمر واالبتكار والتحسين
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المتحدث البارع

الفّعال  االتصال  ببراعة واتقان، وتزويدهم بمهارات  إلقاء وتقديم أفكارهم  المشاركين في  تنمية مهارات 
بشكل احترافي مؤثر.

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
1- التعرف على المفاهيم الحديثة في اإللقاء والتقديم 

2- التعرف على صفات المتحدث البارع 
3- التعرف على أساسيات االلقاء والتقديم 

4- التمييز بين أنواع الخطب وكيفية إعدادها 

أمام  التحدث  مخاوف  من  والتخلص  بالذات  الثقة  تنمية   -5
الجمهور 

عملي  »تدريب  الجمهور  أمام  والتحدث  الخطب  إعداد   -6
مكثف«

• أهمية الخطابة
والعقلية  والصوتية  )الشكلية  البارع  المتحدث  صفات   •

والتمثيلية والنفسية والُخلقية(
• قواعد الخطابة  )االتصال بالعين واستخدام طبقات الصوت، 

لغة الجسد ، تعابير الوجه(
• أنواع الخطابة

• طرق االتصال بالجمهور 
• محتوى الخطبة وعناصرها

• كيفية كتابة الخطبة وقواعدها

• خطوات اإلعداد للخطبة )المكان، الزمان، المالبس(
• اإللقاء )تدريب عملي(

• التغذية الراجعة
• طريق االحتراف؛ قواعد وإرشادات عامة

• أساسيات الخطابة:
1. الجانب النظري: المبادئ والنظريات واألسس

وكيفية  المكان  ترتيب  وكيف  التحضير  العملي:  الجانب   .2
استخدام وسائل اإليضاح – األدوات الفنية للخطابة

3. التطبيق – وتقييم كل متحدث

تتطلب  الذين  والموظفون  والمشرفون  األقسام  رؤساء   .1
منهم مهام عملهم مهارات اإللقاء والتحدث أمام الجمهور.

2. المحاضرون والمدربون الذين يرغبون بصقل مهاراتهم.
والسلك  واإلعالم  العامة  العالقات  مجال  في  العاملون   .3

الدبلوماسي واالجتماعي والمجاالت المهنية األخرى.
4. جميع المهتمين والراغبين بتطوير مهارات التحدث واإللقاء.

4 أيام بواقع 5 ساعات يومًيا.

300 د.ب تحفيز وتطوير األفراد ، التعليم المستمر ، االبتكار والتحسين.
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الدورات 
اإللكترونية

اإللكتروني  للتدريب  العامة  اإلدارة  معهد  إستراتيجية  تركز 
خاص  بشكل  التدريب  خدمات  توفير  من  التأكد  على 
لموظفي القطاع العام وللمؤسسات الخاصة والمواطنين 
اإلدارة  معهد  إستراتيجية  تلخيص  ويمكن  عام،   بشكل 

العامة للتدريب اإللكتروني في العبارة التالية:

تتيح  متكاملة  إلكترونية  بيئة  ))تأسيس 
فرص التدريب وتساند الفرد على التعلم((

 • الدورات اإللكترونية المطروحة هي دورات مجانية 
لموظفي القطاع العام.
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حل النزاعات

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• معرفة كيفية تأثير السلوكيات والتصرفات على اآلخرين.

الذين  األفراد  مع  للتعامل  وفعالة  جديدة  أساليب  إيجاد   •
يصعب التعامل معهم.

يصعب  الذين  األفراد  مع  للتعامل  استراتيجيات  تطوير   •

التعامل معهم وكذلك التعامل مع المواقف الصعبة. 
المواقف  أحد  مغادرة  فيها  لك  يحق  التي  الحاالت  تحديد   •

الصعبة. 
• تعلم أساليب إدارة حاالت الغضب واإلجهاد والتعامل معها.

األهداف التفصيلية

• مفهوم النزاعات.
•  التفاعل مع اآلخرين.

• التعامل مع مقاومة التغيير.
• إدارة النزاعات. 
• حل النزاعات. 

• إدارة الضغوطات. 

المحتويات

جميع المسئولين باإلضافة للموظفين الذين يرغبون في تطوير عالقاتهم مع اآلخرين.

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

12 ساعة

عدد الساعات

اللغة العربية.

اللغة المستخدمة

اإلدارة بالعمليات والحقائق.
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األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

عدد الساعات

اللغة المستخدمة

خدمة العمالء

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
عالقة  لها  التي  القيم  إحدى  يمثل  الخدمة  إنجاز  أن  إدراك   •

جذرية بتفاعل الفرد مع العمالء. 
• فهم كيف تؤثر السلوكيات  الفرد على سلوكيات اآلخرين. 

•  خلق الثقة والمهارات ألجل حل المشاكل. 
• التواصل بفعالية أكثر.

• تعلم بعض الطرق للعمل كفريق. 

• مفهوم العميل وأساليب خدمته.
• آداب الخدمة.

• التحديات واألسباب.
• مشاكل خدمة العمالء. 

• العناصر المساهمة في تحسين مستوى الخدمة.

جميع الموظفين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في مجال خدمة العمالء.

12 ساعة

اللغة العربية.

توجيه العميل.
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الدليل المالي – 
المدفوعات

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
المدفوعات  معالجة  في  المستخدمة  اإلجراءات  فهم   •

الحكومية.
• ادراك األنظمة والسياسات الخاصة بالمدفوعات الحكومية.

• اتقان مهارات معالجة سداد المدفوعات الحكومية.

• المدفوعات الحكومية للمجهزين. 
• التحويل اإللكتروني لألموال والشيكات الحكومية. 

• استخدام بطاقات الدفع باإلنترنت. 
• المدفوعات الحكومية بالعمالت األجنبية أو بالدينار البحريني 

للمجهزين من خارج مملكة البحرين.

• الخطوات المتبعة في معالجة سداد فواتير الهاتف. 
• سداد المطالبات القديمة. 

المبلغ  عن  الزائدة  الحكومية  المدفوعات  ومتابعة  معالجة   •
المستحق أو المبلغ المدفوع عن طريق الخطأ لغير أصحابه.

جميع العاملين في الشئون المالية واإلدارية.

10 ساعات

اللغة العربية.

الفنية )المالية(.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

عدد الساعات

اللغة المستخدمة
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أساسيات القيادة

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
• تحديد أدوار ومهام القائد. 

• إدراك مدى االختالف بين أدوار القائد، وأدوار المشاركين.
• التعرف إلى مقومات القائد الناجح وسماته.

• تحديد التحديات التي يواجها القائد.
وكيفية  بالمشاركين،  المناطة  القيادة  جوانب  تحديد   •

االستفادة منها في تحقيق النجاح.

• توضيح أهمية التعليم المستمر في العمل المؤسسي.
• اكتشاف كيفية االستعداد لقوى التغيير وتقبلها.

• تحديد الوسائل الفعالة لتنظيم الوقت ومكان العمل.
• تطبيق االستراتيجيات إلدارة الصراع إدارة بناءة.

في  اآلخرين  مع  التواصل  على  المشاركين  قدرات  تحسين   •
االجتماعات ومن خالل عروض التقديم.

• استحداث خطة العمل إلدارة الحياة المهنية بنجاح.

• مفهوم القيادة.
• البراعة الشخصية.

• الممارسات الخمس للقائد.
• إدارة الوقت.

• حل المشكالت.
• التفويض.

• أساليب التعقيب.

صانعو القرار والقياديون.

10 ساعات

اللغة العربية.

القيادة.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

عدد الساعات

اللغة المستخدمة
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استراتيجيات 
التواصل

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على:
• تحديد مشكالت التواصل الشائعة التي تعيق العمل.

على  الحصول  بهدف  األسئلة  طرح  مهارات  اكتساب   •
المعلومات.

• فهم مغزى الرسائل غير الشفوية إلى اآلخرين.

• تطوير مهارات االستماع واإلنصات لآلخرين.
• تحسين قدرات التعامل مع المواقف الصعبة.

• كيفية التعامل بحزم مع المواقف المختلفة.

• مفهوم التواصل.
• مبادئ التواصل.

• طرح األسئلة واالستماع.
• التواصل ولغة الجسد.

• أساليب التواصل وبناء العالقات.
• تأكيد الذات.

الدورة تناسب جميع الموظفين.

10 ساعات

اللغة العربية.

حفز وتطور األفراد.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

عدد الساعات

اللغة المستخدمة
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تنمية مهارات 
التطوير اإلداري

بنهاية هذه الدورة سيكون كل متدرب قادرًا على :
بكفاءة  أهميته  وإبراز  اإلداري  التطوير  مفهوم  تعميق   •

وفاعلية.
• القدرة على تحديد أساليب التطوير اإلداري ومجاالته.

• القدرة على  تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين. 
وكيفية  التطويري،  التغيير  مقاومة  أساليب  إلى  التعرف   •

التعامل معها بكفاءة.

الوحدة األولى:  مقدمة في التطوير اإلداري:
1. تعريف التطوير اإلداري وأهميته وأهدافه.

2. نماذج وأشكال التطوير اإلداري.
3. البيئة التنظيمية وعالقتها بالتطوير. 

التطوير  في  معاصرة  موضوعات  الثانية:   الوحدة 
اإلداري ومعوقاته:

1. األساليب الحديثة في التطوير اإلداري.
2. الصعوبات التي تواجه عملية التطوير اإلداري. 

الوحدة الثالثة: مجاالت التطوير اإلداري:
1. تطوير الهيكل التنظيمي.

2. تطوير إجراءات ونماذج العمل.
3. التخطيط للتدريب واالبتعاث.

4. تطوير بيئة العمل.

موظفو الموارد البشرية والتدريب، المشرفون ورؤساء الوحدات اإلدارية ورؤساء األقسام.

20 ساعة

اللغة العربية.

اإلدارة بالعمليات والحقائق.

األهداف التفصيلية

المحتويات

الفئة المستهدفة

القدرات األساسية 

عدد الساعات

اللغة المستخدمة
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الدورات 
التعاقدية

التي  التدريبية  الدورات  العامة  اإلدارة  معهد  يقدم 
معلومات  على  للحصول  للمتدربين  الفرصة  تعطي 
قام  وقد  مختلفة.  مجاالت  عدة  في  متنوعة  ومهارات 
لكل  التخصصية  الحاجات  جانب  على  بالتركيز  المعهد 
على  متخصص  فريق  يعمل  لذا  حكومية،  وهيئة  وزارة 
تلبية متطلبات الجهات الحكومية بتقديم دورات تعاقدية 
تستهدف تدريب فئات معينة بحسب الخصائص والمعايير 
المعهد  ويوفر  الطلب.  صاحبة  الجهة  قبل  من  المطلوبة 
المطلوبة  الدورات  يقدمون  الذين  المحترفين  المدربين 
بمهنية وجودة عالية من أجل ضمان حصول المشاركين 
بلغ  الخدمة  هذه  اطالق  ومنذ  ومنفعة،  خدمة  أفضل  على 
مجموع الدورات التعاقدية 110 دورات اختلفت في تخصصاتها 
حسب احتياجات 29 وزارة وهيئة حكومية تم التعاقد معها 

لتدريب 2250 موظًفا في القطاع العام.
 

آلية طلب الدورات التعاقدية:

1- اختيار الدورة التي تناسب االحتياجات التدريبية من قائمة 
الدورات التعاقدية.

2- ملء استمارة طلب خدمة الدورات التعاقدية الموجودة 
على الموقع اإللكتروني للمعهد أو التواصل مع إدارة تطوير 
هاتف  أو   bd@Bipa.gov.bh اإللكتروني   البريد  األعمال عبر 

17383887

3- إرسال االستمارة مذيلة بالتوقيع والختم المعتمد بعد 
استيفاء كافة المعلومات المطلوبة

طالبة  الجهة  مع  بالتواصل  األعمال  تطوير  إدارة  تقوم   -4
الخدمة لتنفيذ الدورة المطلوبة.

 

التدريبية،  االحتياجات  كل  لتلبي  التعاقدية  الدورات  تتنوع 
2015م  التدريبي  للعام  الدورات  من  مجموعة  اعتماد  وتم 
بناًء على مدة ومكان انعقاد الدورة وسعرها، وذلك بحسب 

الجدول المرفق:
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عدد األيامالرقم سعر البيع حسب مكان االنعقاد اسم الدورة
بالدينار البحريني

خارج المعهدداخل المعهد

اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية 131,9951,585

فنون التكيف مع ضغوط العمل 232,2951,885

الخرائط الذهنية.. مفاتيح إلطالق أفكارك 321,5601,285

دبلوماسية إدارة التغيير في المؤسسات الحكومية 421,5601,285

حل مشاكل العمل بطرق ابداعية 532,2951,885

مهارات إعداد وكتابة الرسائل والتقارير 631,9951,585

732,2951,885 مهارات االتصال و االقناع

التخطيط االستراتيجي و آليات اتخاذ القرار 833,4953,085

921,3601,085 إدارة المؤتمرات والفعاليات

مهارات التعامل الفعال مع الشخصيات المختلفة 1021,3601,085

RBM اإلدارة المبينة على النتائج 1132,2951,885

التميز في كسب الموظفين 1231,9951,585

تكتيكات ادارة الوقت 1321,5601,285

تسعيرة الدورات 
التعاقدية المعتمدة
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عدد األيامالرقم سعر البيع حسب مكان االنعقاد اسم الدورة
بالدينار البحريني

خارج المعهدداخل المعهد

ادارة المكاتب و السكرتارية الحديثة 1442,6352,085

21,5601,285اساليب تقوية الذاكرة واستخداماتها في العمل15

21,3601,085اسرار االتزان بين الحياة والعمل16

21,3601,085التألق بالمبادرات الشخصية17

22,5602,285القيادة االبتكارية )المدير المبتكر(18

21,3601,085المهارات االحترافية لمدراء المكاتب19

21,5601,285إدارة األولويات20

21,3601,085أسرار ومهارات أمناء السر21

21,3601,085بروتوكول التعامل مع كبار الضيوف22

21,3601,085تسويق االفكار »كيف تقنع مسئولك«23

32,2951,885تنمية المهارات القيادية للمرأة24

32,2951,885تنمية مهارات القيادات الشابة25

21,3601,085خطط لحياتك بعد التقاعد26
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رحلة في فضاء التفكير االبداعي 2721,5601,285

32,2951,885قيادة االبداع وتأهيل القدرات28

32,2951,885منهجية تحديد االحتياجات التدريبية29

32,2951,885استراتيجيات النجاح الفعال في العمل30

43,0352,485مهارات العرض و التقديم31

21,3601,085صناعة االهداف وتحقيق النتائج32

21,3601,085القراءة التصويرية33

32,2951,885بناء فرق العمل عالية األداء )نساء /رجال/ عامة(34

21,3601,085تنمية مهارات المراسلين35

32,2951,885حل المشاكل بطرق إبداعية36

33,4953,085فن ادارة المفاوضات37

31,9951,585ادارة الصراع ونزاعات العمل38

32,2951,885تنمية المهارات القيادية39

عدد األيامالرقم سعر البيع حسب مكان االنعقاد اسم الدورة
بالدينار البحريني

خارج المعهدداخل المعهد
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دورة مهارات التفاعل االجتماعي 4031,9951,585

32,2951,585الوالء المؤسسي و اخالقيات العمل41

21,5601,285النشر اإللكتروني 42

106,4555,090تدريب المدربين43

21,3601,085قبعات التفكير الست44

21,3601,085احذية التنفيذ الستة45

31,9951,585تنمية مهارات القراءة والتعلم السريع46

31,9951,585العادات الثمان الكثر الناس فاعلية47

21,3601,085ادارة المعرفة48

31,9951,585التميز في خدمة العمالء49

31,9951,585تنمية مهارات اجراء مقابالت التوظيف50

31,9951,585ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية51

22,5602,285أفضل الممارسات في قياس مؤشرات األداء52

عدد األيامالرقم سعر البيع حسب مكان االنعقاد اسم الدورة
بالدينار البحريني

خارج المعهدداخل المعهد
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21,3601,085فن ادارة االجتماعات53

54Coaching Skills for managers32,2951,885

32,2951,885فن اتخاذ القرار55

31,9951,585قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية56

42,6352,085اساسيات إدارة المشاريع57

مالحظات

1- األسعار المذكورة أعاله مبنية على أساس اختيار المعهد للمدربين، وفي حال طلب الجهة لمدرب بعينه فإن سعر 
الدورة قد يتغير بناء على ذلك. 

2- األسعار المحددة خارج المعهد مبنية على أساس تكفل المعهد ألجرة المدرب والمادة التدريبية وشهادات الحضور 
فقط، وتتحمل الجهة الطالبة كل ما عدا ذلك من تكاليف القاعة التدريبية والتموين ومتطلبات المدرب وغيرها.

عدد األيامالرقم سعر البيع حسب مكان االنعقاد اسم الدورة
بالدينار البحريني

خارج المعهدداخل المعهد
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اللقاءات 
التدريبية

تطوير المهارات والقدرات ال يتوقف عند طرائق التعلم 
لتنويع  العامة  اإلدارة  معهد  يسعى  ولذلك  االعتيادية، 
الحرص  القدرات مع  المعرفة وتطوير  أساليب توصيل 
جديًدا  أسلوًبا  المعهد  اعتمد  وعليه  العالية،  الجودة  على 
يتعلق  فيما  باألخص  والمعرفة  الوعي  ثقافة  نشر  في 
موظفي  من  الغالبية  باهتمام  تحظى  التي  بالمواضيع 
التدريبية الشهيرة،  اللقاءات  القطاع العام، وذلك من خالل 
والتي تهدف إلكساب المشاركين مهارات جديدة أو أساليب 
والدورات  البرامج  عن  مختلفة  بيئة  في  متطورة  تفكير 
ومن خالل مواجهة مباشرة تفاعلية مع محاضرين رفيعي 

القامة.

أهداف هذه اللقاءات تتلخص في التالي:

القطاع  لموظفي  والمهنية  الشخصية  القدرات  تعزيز   .1
العام.

والسلوكيات  والمعارف  المهارات  المشاركين  اكساب   .2
الالزمة.

التمّيز  مكامن  اكتشاف  على  الموظفين  مساعدة   .3
أدائهم  وطريقة  شخصياتهم  على  لتنعكس  بدواخلهم 

الوظيفي.

4. ربط مفاهيم وتطبيقات اللقاءات بواقع عمل الموظفين 
في القطاع الحكومي بمملكة البحرين.

 • تقدم هذه اللقاءات مجاًنا لموظفي القطاع العام.
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اصنع قراراتك بيدك

التي  والمعارف  المهارات  المشاركين  اكساب 
تّمكنهم من تبني وتطبيق أكثر االستراتيجيات 

فعالية في تحليل وصنع القرارات.

1- معرفة خطوات اتخاذ القرارات 
2- االلمام بالعوامل المختلفة المؤثرة في اتخاذ القرارات. 

3- ادراك الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار
4- فهم استراتيجيات اتخاذ القرارات ومعرفة أنواع القرارات 

األهداف التفصيلية

الهدف العام

29
يناير 2015م

26
فبراير 2015م

فنون االتصال والتأثير االيجابي

وأساليبه  اإلقناع  مهارات  المشاركين  اكساب 
في  اآلخرين  على  الة  الفعَّ التأثير  واستراتيجيات 

الحياة العملية واالجتماعية.

1- التعرف على مفاهيم االتصال واالقناع.
2- اكساب مهارات التأثير على اآلخرين.

3- التعرف على أساليب ناجحة الفعال في اإلقناع واستراتيجيات 
التأثير على اآلخرين.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

التفكير اإلبداعي

أدواته  وتوظيف  االبداعي  التفكير  تطوير 
الموظفين  لدى  االبداعية  والطاقات  ومهاراته 

في مجاالت العمل.

1- التعرف على مفهوم االبداع.
2- معرفة أهمية االبداع في مجال العمل.

3-  كيفية توظيف االبداع في عملك

األهداف التفصيلية

الهدف العام

26
مارس 2015م

113

قادة المستقبل

مقومات  ومهارات  معارف  المشاركين  اكساب 
استراتيجيات  صياغة  وفن  التغيير  إدارة  نجاح 

المستقبل.
التغيير  واستراتيجيات  ومبادئ  أساسيات  إلى  التعرف   -1

التنظيمي الفّعال
2- اكساب المشاركين مهارات القادة الالزمة لتفعيل تطبيق 

هذه االستراتيجيات
3- التعرف إلى فن التعامل مع المستجدات التي ظهرت على 

ساحة العمل اإلداري بما يحقق التمّيز في األداء.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

27
أبريل 2015م

28
مايو 2015م

حدد مستقبلك

خطة  وبناء  الرؤية  تحديد  من  المتدرب  تمكين 
استراتيجية مستقبلية بتحقيق الطموح المراد.

1- تحديد الرؤية وبناء الرسالة ووضع القيم واألهداف بمنهجية 
صحيحة

2- تحديد الفجوة االستراتيجية باحترافية ودقة
الكفيلة  االستراتيجية  ووضع  التنفيذية  الخطة  وضع   -3

بتحقيق الطموح المراد وسد الفجوة.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

االبداع في اتخاذ القرار

اكساب المتدرب القدرة على تطبيق استراتيجية 
حل المشكالت بطرق ابداعية.

1- التعرف على نوعية المشاكل وأسبابها. 
منهجية  خالل  من  المشكالت  حل  مهارات  على  التعرف   -2

علمية. 
استشراف  في  اإلبداعي  التفكير  أساليب  توظيف   -3

المستقبل.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

20
أغسطس 2015م
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القائد الناجح

اإلدارية  االستراتيجيات  معرفة  من  المشاركين  تمكين 
والقيادية الحديثة ومعرفة كيفية التغلب على التحديات 

اإلدارية.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

17
سبتمبر 2015م

22
أكتوبر 2015م

كن مبادًرا لتكن مميًزا

قائًدا  يصبح  وكيف  المبادرة،  مهارات  المشارك  اكساب 
الوقت  تحسين  طرق  وتعليم  أفضل،  ومدربًا  ومحفزًا 
مهاراته  صقل  المشارك  يستطيع  حتى  األهداف  وتحديد 

ومهارات الجميع .
1- التعرف إلى مفهوم المبادرة 

2- التعرف على مهارات القوى المحركة للتحفيز وخلق ثقافة المبادرة في 
العمل 

الشخصي  الحافر  وزيادة  بالنفس   الثقة  رفع  التعرف على خطط عمل   -3
والتفكير اإليجابي

األهداف التفصيلية

الهدف العام

فنون التفاوض واالقناع

اكساب المتدرب المعارف والمهارات األساسية الالزمة التي 
وفعالية  بكفاءة  التفاوض  بعمليات  القيام  من  تّمكنه 
مستوى  على  أهدافه  تحقيق  في  النجاح  من  ليتمكن 

الفرد والمؤسسة.
1- التعرف على مفهوم التفاوض وعملياته واستراتيجياته

2- التعرف على البرامج العقلية العليا وتأثيرها على عملية التفاوض 
3- التعرف على أساليب واستراتيجيات التفاوض الفعالة

اإلدارية  البيئة  في  التفاوض  مهارات  تطبيقات  المشاركين  اكساب   -4
والحياة الشخصية واألسرية والتمكن منها

األهداف التفصيلية

الهدف العام

26
نوفمبر 2015م

اإلدارة  متطلبات  بين  الفرق  ومعرفة  القيادة  وأهمية  مفهوم  إدراك   -1
ومتطلبات القيادة 

في  الحديثة  واالستراتيجيات  النظريات  أحدث  على  المشاركين  إطالع   -2
القيادة

3- معرفة كيفية التعامل األمثل مع األنماط المختلفة والصعبة للمرؤوسين 
وكيفية إدارة األفراد
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التحفيز نحو اإلبداع

اإلبداعية  القدرات  وتنمية  المتدربين  إبداع  تحفيز 
لديهم.

1- التعرف على مهارات االبداع.  
2- التعامل مع الشخصيات المبدعة وتحفيزها.

 3- فهم االستراتيجيات وتحديد مفهوم التفكير االبداعي.

األهداف التفصيلية

الهدف العام

24
ديسمبر 2015م

116



مكتب المدير العام 

تواصل معنا

17383808

17383887إدارة تطوير األعمال

17383833إدارة التسجيل

173838201738381617383835إدارة التطوير األساسي والتعلم االبداعي

1738382317383841إدارة التطوير االحترافي

1738384617383874إدارة التطوير القيادي

17383882إدارة االستشارات والبحوث

1738387517383825مركز التقييم

1738380517383810إدارة االتصال المؤسسي

1738385717383837إدارة الموارد المالية والخدمات العامة
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خارطة المعهد
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