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ولي العهد - نائب القائد األعلى

سلمان بن حمد آل خليفة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر





إلى من جعل مملكة البحرين بإنجازاته قدوة

إلى اآلخرين الذين اتخذوها لنجاحاتهم شعلة

إلى من رسم األمل عقدة يغزلها كل يوم 

ليبدأ يومه عاقًدا العزم على تحدي الصعاب

من أجل »البحرين«

إلى كل موظف حكومي

 إلى مستقبل البحرين وأمسها ويومها

نوثق هنا بضع كلمات تحكي مسيرة »مًعا للتغيير« 

لنبرهن أنه لوال اقتران العمل باألمل

لبقيت أحالم النماء طي األفكار فقط!

همسة
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المحتويات
همسة 

مرّوا من هنا  موجز التجربة  

وبهم يستمر العطاء لهم بصمة معنا 

مسيرتنالماذا نحن؟

بذرة التأسيس 
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بذرة
التأسيس
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موجز 

بدأنا منذ 2006م

كنجمة نطمح الوصول لُعالها

تحديات

صعاب

إنجازات

وها نحن اليوم بكم نعتلي النجاح ونردد أالّ يأس مع الحياة

منذ بدأنا مًعا للتغيير؛ نواصل بكم العطاء حتى يثمر األثر من أجل »البحرين«

نقدم لكم في هذه الصفحات بيبا في عيونهم هم وعيونكم

كلمات سطرت مسيرتنا طوال عشر سنوات

إليكم نهدي هنا بعًضا من األثر

د. رائد محمد بن شمس
                                     مدير عام المعهد 

التجربة 
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هم جزٌء من منظومتنا

كانت لهم اليد العظمى لدفع عجلة العمل في المعهد بكل إصرار وعزيمة

واليوم نفخر بدعمهم المستمر لنا ونعاهدهم على بذل المزيد

من هنامرّوا 



إنهــا الســعادة البالغــة عندمــا تــرى ذلــك المشــروع الوليــد قــد اشــتد عــوده 

وتماســكت أركانــه فــي فتــرة وجيــزة بفضــل ســالمة التخطيــط ووضــوح الهــدف 

إليهــا  يشــار  مؤسســة  اليــوم  أصبــح  العامــة  اإلدارة  معهــد  التنفيــذ.  ودقــة 

بالبنــان كبيــت خبــرة وطنــي. لقــد أثبــت خــالل ســنوات تأسيســه العشــر حاجــة 

القطــاع العــام لكيــان قــادر علــى إحــداث التغييــر المســتدام بواســطة التدريــب 

والتعلــم علــى نحــو ينعكــس إيجابــًا علــى أداء منتســبي هــذا القطــاع وعلــى جــودة 

ــة.  ــة الحكومي الخدم

ــه  ــى ب ــا يحظ ــل م ــي ظ ــزه ف ــوار تمّي ــيواصل مش ــد س ــن أن المعه ــون م ــا واثق إنن

مــن دعــم. 

مرّوا من هنا

معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية

بيت 
خبرة
وطني
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مرّوا من هنا

ال يمكــن تحقيــق مبــادرات الحكومــة وتنفيــذ برنامــج عملها دون إشــراك معهد 

اإلدارة العامــة الــذي أثبــت قدرتــه علــى تطويــر األداء الحكومــي وتعزيــز مؤشــرات 

الجــودة والتمّيــز فــي القطــاع العــام، ونجــح فــي تصميــم نمــوذج بحرينــي خالــص 

للقيــادة اإلداريــة. إننــا فخــورون بمــا يقدمــه المعهــد مــن برامج ودورات تســهم 

فــي إعــداد القيــادات الحكوميــة وتحديــداً الصــف الثانــي منهــا وصقــل مهاراتهــا. 

إن مســيرة العطــاء فــي معهــد اإلدارة العامــة مســتمرة بفضــل دعــم الحكومــة 

الموقــرة وكفــاءة أســرة المعهــد. سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع 

وزير شؤون مجلس الوزراء

تعزيز

الجودة 
 مؤشرات
والتميّز
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مرّوا من هنا

On behalf of the International Association of Schools and In-

stitutes in Administration, I congratulate BIPA with its anni-

versary and accomplishments. BIPA has developed in an in-

ternationally respected institute, due not only to its excellent 

leadership, but also to its dedicated staff. The newest develop-

ments - the master programme, and MENAPAR – but especial-

ly the helping hand BIPA is always willing to offer, make it one 

of the strongest training institutes in Public Administration.

Pro. Michiel de Vries
President of (IASIA)

 An
excellent
leadership
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مرّوا من هنا

سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا

وزير الكهرباء والماء

استجابة 

التنمية
عملية

لمتطلبات

لقــد تأســس معهــد اإلدارة العامــة كاســتجابة عمليــة لمتطلبــات التنميــة 

االســتجابة  علــى  المعهــد  اعتمــد  فقــد  البــالد،  تشــهدها  التــي  المســتدامة 

العمليــة والعلميــة لمتطلبــات وحاجــات العمــل فــي القطــاع الحكومــي مــن 

خــالل حزمــة برامــج تدريبيــة وتطويريــة رائــدة.

وقــد كانــت الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز إحــدى المســتفيدين مــن هــذه 

ــب  ــر الطي ــن األث ــن الجانبي ــراكة بي ــاون والش ــج التع ــت لبرام ــث كان ــج، حي البرام

ــة  ــج التدريبي ــن البرام ــتفيدين م ــة المس ــي الهيئ ــتوى أداء موظف ــع مس ــي رف ف

وبرامــج الهيئــة، وتعزيــز مهاراتهــم اإلداريــة والفنيــة. كمــا تميــزت دراســة 

االحتياجــات التدريبيــة للهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز )2011-2012( التــي أعدتهــا 

إدارة االستشــارات بمعهــد اإلدارة العامــة بعمــق تحليلهــا ودقــة مخرجاتهــا، 

ــتقبلية. ــة المس ــا التدريبي ــع خططه ــي وض ــة ف ــاعد الهيئ ــا س مم

إن الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز تســعى دائًمــا إلــى تحقيــق المزيــد مــن التعــاون 

ــة  ــاته اإليجابي ــه انعكاس ــيكون ل ــا س ــا( مم ــة )بيب ــد اإلدارة العام ــع معه ــاء م البن

علــى تطويــر وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة فــي شــتى المجــاالت.
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مرّوا من هنا

أضحــى المعهــد منــذ انطالقتــه بمثابــة القيمة المضافــة التي تســهم بالنهوض 

بــدور التدريــب والتطويــر اإلداري فــي القطــاع الحكومي، مــن خالل توفيــر الدورات 

التدريبيــة المختلفــة لموظفــي الــوزارات وأجهــزة الدولــة، وبمســتوى عــال مــن 

المهنيــة والكفــاءة بــدًءا مــن مرحلــة وضــع الرؤيــة واألهداف ورســم السياســات 

وصــواًل إلــى االهتمــام بالتفاصيــل الدقيقة فــي اختيــار المحتوى التدريبــي المقدم 

والحــرص علــى كفــاءة كادر المدربيــن المعتمديــن، بما يكفل إكســاب الموظف 

الحكومــي الجــدارات المســتهدفة لتحقيــق أهدافــه الوظيفيــة، وبمــا يســهم 

ــي. ــاع الحكوم ــي القط ــتهدف ف ــي والمس ــن األداء الحال ــوة بي ــص الفج ــي تقلي ف

مرة أخرى ال يسعنا إال أن نشيد بالجهود المبذولة من قبل معهد اإلدارة العامة، 

مثمنيــن غاليــًا الــدور المحــوري الــذي يضطلــع بــه المعهــد باعتبــاره أحــد الروافــد 

الداعمــة لتحقيــق اســتراتيجيات القطــاع الحكومــي، مــن خــالل االرتقــاء بجــدارات 

المــوارد البشــرية، والتي تمثــل القوة المحركة ألي انطالقــة حقيقية نحو تحقيق 

المزيــد مــن أهــداف وتطلعــات القطــاع الحكومــي فــي المســتقبل المنظــور.   

سعادة السيد كمـال بن أحمـد 
وزير المواصالت واالتصاالت

مهنية
وكفاءة
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مرّوا من هنا

معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

تحقيق 
التكامل
الحكومي

ســعت  ومفاهيــم  مبــادئ  أرســى  كامــل،  عقــٍد  خــالل  العامــة،  اإلدارة  معهــد 

ــر  ــادي ال يقتص ــدوره القي ــن، ف ــة البحري ــي مملك ــي ف ــل الحكوم ــاء بالعم لالرتق

علــى تطويــر الكــوادر البحرينيــة وتحســين أدائهــا، بــل يتعداهــا لتحقيــق التكامــل 

مــا بيــن جميــع المؤسســات فــي المملكــة، وضمــان نجــاح كافــة األنشــطة 

ــى جعــل البحريــن وجهــة اقتصاديــة، ســياحية، وثقافيــة  والفعاليــات الهادفــة إل

ــة.  ــي المنطق ــزة ف ممي
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مرّوا من هنا

رئيس مجلس إدارة »تمكين« 
معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 

رفع 
البحرينيقدرة الكادر

إن »تمكيــن« تعمــل بشــكل مســتمر لدعــم البحرينييــن ضمــن جميــع مراحــل 

ــد اإلدارة  ــا لمعه ــريًكا وداعًم ــا ش ــن« بكونه ــر »تمكي ــك تفتخ ــم، ولذل تنميته

العامــة وجهــوده الوطنيــة الراميــة إلــى تطويــر اإلدارة العامــة والتدريــب فــي 

وزارات ومؤسســات الدولــة.

فــي »تمكيــن«، نقــّدر مــدى أهميــة التدريــب والتطويــر المهنــي فــي تحريــك 

االقتصــاد، ويعتبــر دور معهــد اإلدارة العامــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف دوًرا حيوًيــا 

وضرورًيــا، حيــث اســتفاد عــدد مــن موظفينــا مــن التدريــب النوعــي الــذي يوفــره 

هــذا الصــرح الوطنــي مــن خــالل برامجــه المختلفــة، وقــد أســهم أيًضــا فــي رفــع 

ــتركة  ــا المش ــن جهودن ــك ضم ــي ذل ــث يأت ــا، حي ــي إجمالًي ــكادر البحرين ــدرة ال ق

لتنميــة قــدرات البحرينييــن وتوفيــر الفــرص لهــم لتحقيــق أهدافهــم المهنيــة 

ــة. والعملي
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مرّوا من هنا

مملكــة  فــي  الحكومــي  للعمــل  الفقــري  العمــود  هــو  العامــة  اإلدارة  معهــد 

التدريبيــة لموظفــي  الحاجــات  الرئيــس لتغطيــة  المــورد  البحريــن، ويشــكل 

دوره  جانــب  إلــى  موظًفــا،   ٤٨000 اآلن  حتــى  عددهــم  بلــغ  الــذي  العــام  القطــاع 

والتقييــم. واالستشــارات  البحــوث  مجــاالت  فــي  الحيــوي 

خدمــات ذات أهميــة كبــرى يقدمهــا معهــد اإلدارة العامــة -رغــم عمــره القصيــر 

ــي  ــتوى محل ــى مس ــق عل ــه يتأل ــرى- جعلت ــات أخ ــة بجه ــر مقارن ــه الصغي وطاقم

ــو  ــا موظف ــاز به ــي يمت ــاءة الت ــق والكف ــد أن روح الفري ــي، ونعتق ــي وعالم وإقليم

المعهــد كفيلــة بتحقيــق المزيــد.

سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد 
رئيس ديوان الخدمة المدنية

رئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة

العمود الفقري
 الحكوميللعمل
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مرّوا من هنا

التــي  والبرامــج  الــدورات  فــي  موظفيهــا  بإخضــاع  الصحــة  وزارة  لتجربــة  كان 

يقدمهــا معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( األثــر الكبيــر فــي إثــراء وتنميــة العنصــر 

ــى  ــا عل ــس إيجابًي ــذي انعك ــي وال ــال الصح ــي المج ــن ف ــبة للعاملي ــري بالنس البش

رفــع مســتوى جــودة أدائهــم وقدراتهــم اإلداريــة مــن خــالل تحســين اإلجــراءات 

لتدريــب  الــوزارة  خطــط  مــع  يتماشــى  والــذي  الداخليــة،  اإلداريــة  واألنظمــة 

موظفيهــا، وتحقيــق تطلعاتهــا بمــا يتناســب مــع الرؤيــة االقتصاديــة الوطنيــة 

لمملكــة البحريــن 2030 بتقديــم أعلــى مســتويات الجــودة للخدمــات الطبيــة 

ــي  ــا ف ــد رقًي ــزداد المعه ــع أن ي ــا نتطل ــن. كم ــن والمقيمي ــة للمواطني المقدم

ــزه بتقديــم أفضــل البرامــج والــدورات التدريبيــة والتــي تعــم فائدتهــا علــى  تمّي

ــة.   ــة خاص ــة بصف ــي وزارة الصح ــة وموظف ــة عام ــام بصف ــاع الع ــي القط موظف

سعادة السيد صادق الشهابي
وزير الصحة سابًقا

تنمية العنصر
البشري
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مرّوا من هنا

وزير شؤون اإلعالم سابًقا  - المستشار 

اإلعالمي لديوان سمو ولي العهد

سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي

تأهيل 
الشابةالقيادات

إن جهــود معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( فــي إعــداد الكــوادر الوطنيــة وتأهيــل 

القيــادات الشــبابية تمثــل ركنــًا أساســيًا فــي برنامــج التطويــر اإلداري ضمــن 

خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب  اإلصالحــي  المشــروع 

ــه،  ــرة لتأسيس ــرى العاش ــي الذك ــاه. وف ــه اهلل ورع ــدى حفظ ــالد المف ــل الب عاه

ــرات  ــم بالخب ــباب، ومده ــن الش ــي تمكي ــا( ف ــع )بيب ــراكة م ــا بالش ــدد التزامن نج

والمهــارات لتولــي المناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة بمــا يخــدم برنامــج عمــل 

الحكومــة، ويدعــم مســيرة التنميــة المســتدامة نحــو مســتقبل أفضــل.
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مرّوا من هنا

عملت شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات مع معهد اإلدارة العامة بشكل 

وثيــق واطلعــت عــن قــرب علــى مشــاريعها وخططهــا الطموحــة وســاهمت 

فــي العديــد مــن الفعاليــات ذات العالقــة بتطويــر العنصــر البشــري كمثــال علــى 

الشــراكة المثلــى بيــن القطــاع الخــاص والعــام لتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية 

لمملكــة البحريــن، ولقــد أســعدنا كثيــًرا مــا رأينــاه مــن كفــاءات وطنيــة تحــب 

االتقــان فــي العمــل وتعمــل بــروح الفريــق الواحــد وبــكل إخــالص مــن أجــل تطويــر 

ــة. ــي الدول ــتوى األداء لموظف ــاء بمس ــام واالرتق ــاع الع ــاءات القط ــدرات وكف سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهريق
رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

»جيبك«

الشراكة
 المثلى
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مرّوا من هنا

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي والعضو 

المنتدب

سعادة السيد عبد الحكيم الخياط

دعم 
التنمية خطط 

ــي  ــب ف ــة والتدري ــر اإلدارة العام ــى تطوي ــر إل ــنواته العش ــالل س ــد خ ــعى المعه س

ــا  ــن فيه ــب العاملي ــداد وتدري ــي إع ــهام ف ــة، واإلس ــات المملك وزارات ومؤسس

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، واعتمــاد برامــج  مــن أجــل دعــم خطــط 

التدريــب والتطويــر واألبحــاث والعمــل االستشــاري وفــق المعاييــر العالميــة 

لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل. 
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سعادة الدكتور مصطفى السيد
األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية

المواطنتهيئة

مرّوا من هنا

ــب  ــاط التدري ــار نش ــزة لمس ــة ومتمي ــة مهم ــة إضاف ــد اإلدارة العام كان لمعه

بيــن  الوثيــق  التعــاون  خــالل  مــن  الملكيــة،  الخيريــة  بالمؤسســة  والتطويــر 

الجانبيــن، وجــاء هــذا التمّيــز انطالًقــا مــن فلســفة المعهــد بأهميــة تنميــة 

المــوارد البشــرية كســبيل لتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــالل تهيئــة 

يكــون  خاللهــا  مــن  التــي  الســليمة  بالطريقــة  وتدريبــه  البحرينــي  المواطــن 

قــادًرا علــى شــغل وظيفتــه بــكل مهنيــة وحرفيــة، ومــن خــالل تجربتنــا الثريــة 

مــع المعهــد طيلــة الفتــرة الماضيــة وجدنــا كل التمّيــز المطلــوب فــي البرامــج 

ــدها  ــا ننش ــي كن ــة الت ــات التدريبي ــة للحاج ــت ملبي ــك كان ــال ش ــي ب ــة الت التدريبي

فيمــا يخــص تطويــر العنصــر البشــري.
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الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية

سعادة السيد محمد بن علي القائد

بناء
القدرات

مرّوا من هنا

لقــد أثمر التعــاون بين الهيئة والمعهد عن تطوير خدمات إلكترونية مشــتركة 

ــدرات  ــاء ق ــي، وبن ــب اإللكترون ــز التدري ــي تعزي ــد ف ــات المعه ــع توجه ــق م تتواف

ــا كان  ــالء، مم ــة العم ــي خدم ــز ف ــال التمّي ــي مج ــة ف ــي الحكوم ــن موظف ــدد م ع

لــه بالــغ األثــر فــي تطويــر تقديــم الخدمــة اإللكترونيــة. تبــارك هيئــة المعلومــات 

والحكومــة اإللكترونيــة لمعهــد اإلدارة العامة تمّيزه خالل عقــد من الزمان على 

تأسيســه، وتشــيد بالمكانــة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة التــي وصــل إليهــا.
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Director General of IIAS
Rolet Loretan 

A new
standard of
excellence

مرّوا من هنا

In ten years, BIPA has set a new standard of excellence in 

public administration research and training in the MENA re-

gion. BIPA hosted the 2013 IIAS-IASIA Joint Congress in Ma-

nama, and plays through MENAPAR a decisive role in the re-

gional integration of public administration professionals. The 

upcoming dialogue between MENAPAR and EGPA is another 

milestone in our collaboration. Thank you for your leadership 

and commitment, and for the quality of our personal relations.
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Dr. Bianor Scelza Cavalcanti
President of Latin American 
Group of (IIAS)

 High
levels of
performance

مرّوا من هنا

In the past decade, BIPA has been showing high levels of per-

formance based on the standards of International excellence, 

as it has internationally recognized leadership programs, 

academic and professional courses which has resulted in 

evolving the world of Public administration, as BIPA acts a 

role model in the government of Bahrain, where it applies 

the required knowledge, values, behaviors and skills that are 

necessary to have and effective public Administration.
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Advisor to the president, 
Director of Research
Institute of Public Management
and Territorial Governance (AMU)

Prof. Robert Fouchet

 A high
 value of
 scientific
exchange

مرّوا من هنا

BIPA is the Aix Marseille University’s privileged interloc-

utor in the Middle East. The strategic vision of its director, 

the expertise of its teams, its network bring to the Public 

Administration’s international community a high value sci-

entific exchange and meaningful knowledge of practices.

We are proud to have been able to accompany BIPA in 

supporting the MENAPAR great project, to collaborate 

on the Euro MENA Dialogues, to have built in Bahrain -to-

gether with ENA France- a Master’s degree in public man-

agement, MPM, and to project the creation and implemen-

tation of a public management research center in Bahrain.
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مرّوا من هنا

Dr. Fabrice Larat
Director of the center of 
Expertise and Administrative
research (ENA)

 Fruitful
cooperation
 based on 
professionalism

ENA has been working with BIPA for many years, with a very 

fruitful cooperation based on professionalism, shared vision 

and mutual confidence and trust between both sets of direc-

torships.

We are delighted to have been chosen, together with Aix 

Marseille University, to develop and implement with BIPA an 

executive Master of Public Management. We believe this pro-

gram will make a major contribution to enhance and improve 

knowledge, competences and capacities for the public sector, 

in the kingdom of Bahrain as well as in the whole Gulf region. 
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مرّوا من هنا

ســعدت أيّمــا ســعادة، وشــرفت أيّمــا شــرف بالعمــل الجــاد مــع الــكادر الرائــع 

لمعهــد اإلدارة العامــة ســواء فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو منتســبي 

ــن،  ــادة والتمكي ــى دورات القي ــرف عل ــي تش ــب الت ــرق التدري ــة ف ــد وخاص المعه

ولقــد لمســت عــن قــرب مــدى مســاهمات المعهــد فــي تدريــب وتأهيــل الكــوادر 

البحرينيــة لتبــوء مراكــز قياديــة فــي القطــاع العــام.

ــة،  ــذه العجال ــي ه ــا ف ــال لذكره ــرة ال مج ــازات كثي ــة إنج ــد اإلدارة العام إن لمعه

وإن كان أحدثهــا برنامــج الماجســتير فــي اإلدارة العامــة مــع مؤسســات فرنســية 

ذائعــة الصيــت كجامعــة إكــس مرســيليا »AMU« والمدرســة الوطنيــة لــإدارة 

»ENA«، والــذي نأمــل ونطمــح أن يكــون لــه صــدى إيجابــي وبصمــات واضحــة 

فــي رفــد القطــاع العــام والحكومــي بكفــاءات وطنيــة مؤهلــة قــادرة علــى صنــع 

ــز والتغييــر. التمّي

مدير تقنية المعلومات والمعرفة 

بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

»جيبك« - نائب رئيس مجلس إدارة معهد 

اإلدارة العامة

صنع

سعادة السيد عدنان عبد الرزاق آل محمود

والتغيير
التميّز
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مرّوا من هنا

الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة 

التربية والتعليم

عضو مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة

برامج

سعادة الدكتور محمد مبارك جمعة 

 نوعيةمدروسة

إنــه لمــن دواعي ســرورنا أن تكــون وزارة التربيــة والتعليم، وبصفتــي ممثاًل عنها 

فــي مجلــس إدارة معهــد اإلدارة العامــة، إحــدى الــوزارات المتعاونة والمســتفيدة 

بشــكل مباشــر وكبيــر مــن الخدمــات المتميــزة التــي يقدمهــا معهــد اإلدارة 

العامــة منــذ إنشــائه، حيــث اســتفادت الــوزارة مــن البرامــج النوعيــة والمدروســة 

مثــل برامــج التهيئــة للموظفيــن الجــدد وبرامــج القيــادات لمديــري اإلدارات 

والعديــد مــن البرامــج االحترافيــة فــي مجــال تطويــر قطــاع المــوارد البشــرية 

ــرة  ــة القصي ــدورات اإلداري ــى ال ــة إل ــة، باإلضاف ــاريع الحكومي ــة إدارة المش وكيفي

ــكل  ــس بش ــذي انعك ــوزارة وال ــات ال ــف قطاع ــي مختل ــاع اإلداري ف ــر القط لتطوي

مباشــر علــى التطــور اإلداري والشــخصي علــى حــد ســواء لمنتســبي الــوزارة، 

وكذلــك علــى تطــور الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه القطاعــات. ومنــذ 2009 وحتــى 

يومنــا الحالــي دّرب معهــد اإلدارة العامــة مــا ال يقــل عــن 1٨57 موظُفــا مــن وزارة 

ــادة هــذا العــدد مــن خــالل إشــراك أكبــر قــدر  ــى زي التربيــة والتعليــم، ونســعى إل

ممكــن مــن الموظفيــن فــي الــدورات المقدمــة مــن معهــد اإلدارة العامــة.
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مرّوا من هنا

سعادة السيد يوسف البنخليل
رئيس تحرير صحيفة الوطن

رؤية
طموحة

ــا(  ــة )بيب ــد اإلدارة العام ــس لمعه ــق المؤس ــى الفري ــام إل ــرف االنضم ــي ش كان ل

ــالة  ــل رس ــي يحم ــرح وطن ــاء ص ــي بن ــس ف ــة المقايي ــزة بكاف ــة ممّي ــي تجرب وه

هامــة. إن اإلنجــازات الالفتــة التــي حققهــا المعهــد خــالل الفتــرة القياســية فــي 

تطويــر األداء الحكومــي جهــد يفتخــر بــه كثيــًرا، ويعكــس الرؤية الطموحــة لبناء 

القيــادات والكفــاءات الحكوميــة مــن خــالل البرامــج التدريبيــة المختلفــة عبــر 

الشــراكات الدوليــة التــي يتميــز بهــا المعهــد مــع عــدد كبيــر مــن المؤسســات 

واألكاديميــات العريقــة حــول العالــم.
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مرّوا من هنا

سعادة السيد محمد أحمد العامر
رئيس الجهاز المركزي للمعلومات 

سابًقا

تطوير
وتدريب

وتأهيل

بالنظــر إلــى تجربتــي الشــخصية عنــد المشــاركة فــي البرنامــج التدريبــي للقيادات 

فــي ســنغافورة والــذي يعتبــر مــن أفضــل البرامــج التدريبيــة علــى مســتوى 

معهــد  يقدمهــا  الــذي  المتميــزة  والمســاهمات  الممارســات  أن  أرى  العالــم، 

اإلدارة العامــة تــكاد تعــادل المســتوى بــل تضاهيهــا مــن حيــث الجــودة واإلبهــار.

كلنــا يعلــم بــأن المعهــد يســد فجــوة كبيــرة بمهنيــة عاليــة فــي مجــال تطويــر 

وتأهيــل وتدريــب الكــوادر فــي وزارات ومؤسســات الدولــة، كمــا يعــد ويؤهــل 

الكــوادر القياديــة لتولــي المهــام والمســؤوليات فــي المناصــب اإلداريــة إضافــة 

إلــى دعــم الموظفيــن بالشــهادات االحترافيــة الالزمــة فــي المجــال المهنــي. 

وإننــا كشــريك دائــم للمعهــد نؤكــد علــى نجــاح ثوابــت المعهــد الراســخة والتــي 

أثبتــت طــوال هــذه الســنوات مــدى قدرتــه وكفاءتــه فــي هــذا المجــال.
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مرّوا من هنا

سعادة الدكتور أحمد فرحان 
األمين العام للمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان سابًقا

تمكين 
العامالموظف

ســاهم معهــد اإلدارة العامــة فــي نشــر الثقافــة القانونيــة بيــن موظفــي الجهــاز 

الحكومــي مــن خــالل إقــرار منهــج مكثــف بعنــوان »التعريــف بالحكومــة وتعزيــز 

ــه  ــه والتزامات ــة حقوق ــن معرف ــام م ــف الع ــن الموظ ــدف تمكي ــة«، به المواطن

ــا  ــاره مواطًن ــة باعتب ــة الصالح ــوق المواطن ــة حق ــة، ومعرف ــن جه ــة م الوظيفي

بحرينًيــا لــه دور فاعــل فــي نجــاح المشــروع اإلصالحــي الــذي دشــنه جاللــة الملــك 

فــي عــام 2002م.
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رئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة 

سابقًا

سعادة السيد أحمد عبد اللطيف البحر

السعي
للريادة

مرّوا من هنا

رســالتها  أداء  فــي  عاليــة  بمهنيــة  تعمــل  متميــزة  مؤسســة  »نريدهــا 

وتســعى  منســوبيها  كفــاءة  ورفــع  العامــة  اإلدارة  تطويــر  فــي  المتمثلــة 

توجيهــات  كانــت  هكــذا  الخدمــات«؛  لتلــك  تقديمهــا  خــالل  مــن  للريــادة 

خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ســيدي 

فــي  ورعــاه  اهلل  حفظــه  المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  ورئيــس  الــوزراء  رئيــس 

ختــام العــرض الــذي ُقــدم لســموه وأعضــاء المجلــس حــول مشــروع إنشــاء 

معهــد اإلدارة العامــة آنــذاك. وقــد انعكســت تلــك التوجيهــات الســديدة فــي 

اليــوم يحتفــل  أثنــاء ممارســته لمهامــه، وهــا هــو  رؤيــة المعهــد وأهدافــه 

بوضــوح.  إنجازاتــه  نــرى  الــذي  الــدؤوب  العمــل  مــن  ســنوات  عشــر  بمــرور 
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مرّوا من هنا

ــي  ــة ف ــا كمتدرب ــي بدأته ــة والت ــد اإلدارة العام ــع معه ــة م ــي الحافل ــالل تجربت خ

مرحلــة ســابقة ومــن ثــم كعضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو كعضــو فــي لجــان 

ــي  ــي ف ــرة يأت ــت خب ــل بي ــد يمث ــدت أن المعه ــد وج ــدراء اإلدارات، فق ــم لم تحكي

طليعــة مؤسســات التنميــة اإلداريــة بمملكــة البحريــن مــن خــالل المســاهمة 

فــي االرتقــاء بأدائــه بالتدريــب واالستشــارات والبحــوث، بمــا يدفــع بمســيرة هــذا 

ــتقبلية.  ــة والمس ــي الراهن ــن الغال الوط

إن تطلعــات المعهــد لــن تتوقــف عنــد حــدود مــا حققــه مــن إســهامات فاعلــة، 

حيــث ُترجــم أمامــي هــذا الطمــوح جلًيــا عــام 201٤م عندمــا تــم تأســيس شــبكة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لبحــوث اإلدارة العامــة )مينابــار( لدعــم بحــوث 

اإلدارة العامــة فــي المنطقــة وهــو إنجــاز يحســب لمعهــد اإلدارة العامــة ومجلس 

إدارتهــا آنــذاك الــذي عمــل علــى تأســيس هــذه الشــبكة. 

لقــد وضــع المعهــد نصــب عينيــه التطويــر الذاتــي؛ كــي يظــل دائًمــا فــي موقعــه 

عنــد  وتطلعاتــه  طموحاتــه  تقــف  أال  يجــب  أنــه  تمامــًا  يعــي  فهــو  المتميــز، 

ــزة  ــات متمي ــم خدم ــي وتقدي ــر اإليجاب ــا للتطوي ــعى دائًم ــة، وأن يس ــدود معين ح

الوطــن  يخــدم  أن  قــدره  وذاك  دوره،  فهــذا  قياســية.  حضاريــة  بمواصفــات 

وأبنائــه بــكل إخــالص وتفــاٍن، بهــدف رفــع كفــاءة موظفــي المملكــة وإعدادهــم 

يكفــل  نحــو  علــى  صالحياتهــم  وممارســة  مســؤولياتهم  لتحمــل  علميــًا 

االرتقــاء بمســتوى اإلدارة ويدعــم قواعــد تنميــة االقتصــاد الوطنــي.

سعادة الدكتورة هالة بنت إبراهيم المهزع
الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط بوزارة 

الصحة سابقًا - عضو مجلس إدارة معهد 

االدارة العامة سابقا 

طموحات
وتطلعات



مرّوا من هنا

سعادة الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي
وكيــل الرقابــة الماليــة ســابقًا بديــوان الرقابة 

ــة واإلدارية المالي

الجودة
والنوعية

أن  إالّ  العامــة  االدارة  معهــد  تأســيس  مــن  وجيــزة  فتــرة  مــرور  مــن  بالرغــم 

ــن  ــئت م ــي أنش ــة الت ــالة الرئيس ــق الرس ــن تحقي ــوا م ــد تمكن ــه ق ــن علي القائمي

ــر  أجلــه وهــي »دعــم التغييــر المســتدام مــن خــالل التدريــب والتعلــم والتطوي

للقطــاع العــام«، وقــد تــم ذلــك مــن خــالل إيجــاد البرامــج المتميــزة والمبتكــرة 

لتدريــب القيــادات الحكوميــة وتطويــر أدائهــم، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى 

الجــودة والنوعيــة فــي البرامــج التدريبيــة. وقــد كان لــي الشــرف بــأن اكــون أحــد 

حيــث  الحكوميــة«  للقيــادات  »التهيئــة  برنامــج  فــي  المعتمديــن  المدربيــن 

المديريــن  ومهــارات  قــدرات  تعزيــز  مــن  البرنامــج  هــذا  خــالل  مــن  تمكنــت 

ــق  ــن طري ــك ع ــن وذل ــة البحري ــي مملك ــام ف ــاع الع ــي القط ــا ف ــن حديًث المعيني

نقــل ومناقشــة تجربتــي الشــخصية فــي العمــل الحكومــي الطويــل، ودراســة 

بعــض الحــاالت العمليــة التــي مــررت بهــا وكيفيــة تعاملــي معهــا، والتجــارب 

المســتفادة منهــا. وأنــا علــى يقيــن بــأن القائميــن علــى المعهــد ســوف يبذلــون 

قصــارى جهدهــم للمســاهمة اإليجابيــة فــي تحقيــق رؤيــة البحريــن 2030 والتــي 

ــة«. ــي الدول ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــر وتنمي ــا »تطوي ــم ركائزه ــن أه م
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هم شركاؤنا

بهم وبجهودهم معنا ارتقينا

هم امتداد استراتيجيتنا وحلمنا النابض

مجموعة مدربين نفخر بهم فهم تجسيد طموحنا على أرض التطوير

بصمة معنالهم 



التغييــر  أنــه يحمــل طمــوح  العامــة طــوال مراحلــه  اإلدارة  مــا يمّيــز معهــد 

ويؤمــن بــه ويعمــل ألجلــه، ذلــك التغييــر المشــروط بحيــاة أفضــل للجميــع، 

ــا فــي تمكيــن جيــل واعــد مــن القــادة  ومنــذ بــدأ المعهــد وهــو يأخــذ دوًرا محورًي

هــذا  حــدود  عنــد  المعهــد  يقــف  وال  اإلداريــة.  الممارســات  بأفضــل  مزوديــن 

ــي  ــرية ف ــة البش ــة والتنمي ــد اإلدارة العام ــوال معاه ــى أح ــع عل ــاء، فالمطّل العط

المنطقــة يجــد أن معهــد اإلدارة العامــة فــي مملكــة البحريــن أصبــح ســباًقا 

فــي مجالــه رغــم عمــره القصيــر مقارنــة بغيــره خاصــة بعــد أن قــاد زمــام أجنــدة 

البحــث العلمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، لذلــك نفخــر 

دوًمــا بــأن نكــون شــركاء للمعهــد فــي برامجــه التدريبيــة وفعالياتــه المختلفــة. 

الزمــت معهــد اإلدارة العامــة ســنين طوال، كعضــو مجلس إدارة ســابق، ومدرب 

قيــادي، ومــن ثــم عملنــا مؤخــًرا علــى إعــداد الخطــة االســتراتيجية الجديــدة التــي 

ــى  ــة إل ــة المدني ــي الخدم ــر موظف ــل لتطوي ــريك األمث ــن الش ــد م ــت المعه نقل

األداء الحكومــي المتطــور للتنميــة المســتدامة، وأرى أن صــرح المعهــد هــو 

نافــذة األمــل التي ستســهم فــي تشــكيل مســتقبل اإلدارة العامة فــي المنطقة.

لهم بصمة معنا

د. أسامة العلي
مستشار في التخطيط والتنمية
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تجربتــي مــع معهــد اإلدارة العامــة غنيــة وممتعــة مــن خــالل تدريــب مشــاركي 

 »Coaching« اإلرشــاد  أو  البشــرية،  للمــوارد  االحترافيــة  الشــهادة  برنامــج 

للبرامــج القياديــة فــي الســنوات العشــر الماضيــة، إن تمّيــز »بيبــا« هــو ناتــج 

العمــل  لتالئــم  صياغتهــا  تمــت  التــي  التدريبيــة  والبرامــج  الفريــدة  الحلــول 

المنشــود. القيــادي  الحكومــي والتطــور 

لهم بصمة معنا

هند محمود
خبير في إدارة الموارد البشرية

كوتش للقيادات والمنظمات

فــي ســباق واٍع ومــدروس مــع الزمــن، ومــن خــالل رؤيــة واضحــة وطموحــة، تفّوق 

معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( علــى أقرانــه فــي الوطــن العربــي فــي فتــرة قياســية 

ــي  ــاهمت ف ــة س ــة نوعي ــج تدريبي ــم برام ــام بتقدي ــث ق ــات، حي ــا التوقع ــاق به ف

تطويــر القطــاع الحكومــي بمملكــة البحريــن. فمــن خــالل تعاونــي مــع المعهــد 

كمــدرب دولــي فــي القيــادة واالســتراتيجية مــن عــام 2009م وحتــى اآلن، شــاهدت 

بــإذن اهلل  المدنيــة. نتطلــع  أمثــل للخدمــة  المعهــد كشــريك  تحقــق رؤيــة 

تعالــى لنــرى تحقــق الرؤيــة الجديــدة للمعهــد وخطتــه االســتراتيجية، مــن خــالل 

ــاهموا  ــن س ــة الذي ــتويات اإلداري ــف المس ــي مختل ــوادره ف ــة وك ــه اإلبداعي قيادات

بشــكل كبيــر فــي تحقيــق األهــداف العامــة للمعهــد مــن بدايــة تأسيســه. معهــد 

اإلدارة العامــة )بيبــا( يعتبــر نموذًجــا يحتــذى بــه لمــن أراد التمّيــز واإلبــداع.

وجدي أبو شباب

مدرب دولي في القيادة واالستراتيجية
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ــي  ــاركة ف ــن، والمش ــي البحري ــة ف ــد اإلدارة العام ــع معه ــل م ــة العم ــز بتجرب أعت

ــات  ــي مؤسس ــاء ف ــية لالرتق ــة األساس ــرية، اللبن ــوارد البش ــارات الم ــر مه تطوي

ــه  ــا قدمت ــد كل م ــال، وأج ــذات المج ــزون ب ــراء متمي ــع خب ــل م ــة، والتواص الدول

ــم. ــاء معه ــرة واالرتق ــن الخب ــه م ــا تلقيت ــل مم أق

لهم بصمة معنا

أشرف غريب
أخصائي تطوير األعمال

ــت أدواره  ــب وتبدل ــح التدري ــرت مالم ــة، تغي ــد اإلدارة العام ــيس معه ــذ تأس من

فضائلــه  وانتشــرت  أقدامــه  وثبتــت  صوتــه  وعــال  المملكــة  مؤسســات  فــي 

ودعمــت ممارســاته األخالقيــة الرائعــة. ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى اآلن حقــق 

ــى  ــًدا عل ــب معتم ــج التدري ــل برام ــم أفض ــي تقدي ــة ف ــة نوعي ــد اإلدارة نقل معه

اســتراتيجية واضحــة المعالــم وخبــرات وكفــاءات يتــم اختيارهــا بعنايــة فائقــة 

ضمــن معاييــر عاليــة، لــذا فمعهــد اإلدارة حقــق تغييــًرا مخطًطــا ومدروًســا 

فــي ســلوكيات واتجاهــات المتدربيــن مــن القطــاع الحكومــي، باإلضافــة إلــى 

التركيــز علــى التدريــب اإللكترونــي والتدريــب الخارجــي والعملــي، حيــث نقــل 

المعهــد عمليــة التدريــب إلــى عالــم جديــد يدفــع المتدربيــن لمزيــد مــن التعلــم 

ويجعــل كل مبــررات االســتغناء عــن التدريــب مرفوضــة وعواقبهــا وخيمــة.

ليلى المال
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عملــت مــع معهــد اإلدارة العامــة ألكثــر مــن 7 ســنوات مضــت، لديهــم تجربــة 

ــر  ــو وتطوي ــرعة نم ــث س ــن حي ــة م ــاكاة والنمذج ــتحق الُمح ــة تس ــدة ورائع فري

الخدمــة  المنضبــط،  اللوجســتي  التنظيــم  التدريبيــة،  والوحــدات  البرامــج 

المتميــزة بصــدق.

ثابت حجازي
مدرب دولي في مجال القيادة اإلدارية والتسويق 

الحديث 

لهم بصمة معنا

أبــارك لمعهــد اإلدارة العامــة ذكــرى مــرور عشــرة أعــوام، اســتطاع المعهــد 

نتطلــع  زلنــا  وال  الحكومــي،  القطــاع  فــي  التدريــب  مســتوى  خاللهــا  يغيــر  أن 

تدريبًيــا  مركــًزا  العامــة  اإلدارة  لمعهــد  القــادم  المســتقبل  إلــى  كشــركاء 

ــهامه  ــتقبل، واس ــتقرائه للمس ــه واس ــي رؤيت ــًكا ف ــًدا ومتماس ــارًيا واع واستش

وأهدافــه  خططــه  وتطويــر  الحكومــي  القطــاع  موظفــي  مهــارات  صقــل  فــي 

االســتراتيجية، وكل ذلــك ضمــن خطــى مدروســة وضعهــا المعهــد مــع شــركائه 

المشــروع  أحــد شــركاء هــذا  نكــون  أن  فخــًرا  أعــوام، ويكفينــا  قبــل عشــرة 

2030م. للعــام  الســباقة  البحريــن  رؤيــة  مبــادرات  إحــدى  كونــه  هــو  والــذي 

منال المتروك 
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ــا  ــن عمرن ــي وم ــا اليوم ــن جدولن ــر م ــن 75% وأكث ــر م ــن أكث ــل تحتض ــة العم بيئ

النوعــي فــي حياتنــا، فــإن لــم تكــن تجربتنــا المهنيــة فــي بيئــة مشــجعة وخاّلقــة 

وممتعــة ومفيــدة؛ فلعلنــا الخاســر األكبــر فــي هــذه المعادلــة الهامــة، لــذا 

نموذًجــا  لكونكــم  عليــه  القائميــن  ولجميــع  العامــة  اإلدارة  لمعهــد  شــكًرا 

والفائــدة. واالمتــاع  واالحترافيــة  المهنيــة  يجمــع  لمنظماتنــا  ُيحتــذى  رائًعــا 

لهم بصمة معنا

د. أسامة المال

عشــر ســنوات مضــت منــذ أن تأســس معهــد اإلدارة العامــة فــي عــام 2006م، 

عشــر ســنوات مزدهــرات بالنجــاح والتمّيــز، كان فيهــا معهــد اإلدارة العامــة 

الحبيبــة  مملكتنــا  فــي  المتميــزة  البشــرية  التنميــة  مصــادر  مــن  مصــدًرا 

ومظلــة تدريبيــة وارفــة تســهم دائًمــا فــي دفــع عجلــة التنميــة البشــرية نحــو 

التطــور واالرتقــاء والتغييــر نحــو مســتقبل أفضــل. أفخــر كونــي واحــدة مــن 

منتســبي هــذا الصــرح الوطنــي الكبيــر كمدربــة بحرينيــة احتضننــي المعهــد منــذ 

بدايــة انطالقتــي االحترافيــة فــي عالــم التدريــب وســاهم بارتقــاء أدائــي وعطائــي 

لوطنــي وألبنــاء وطنــي الكــرام فــي مختلــف البرامــج التدريبيــة والتخصصــات 

النوعيــة التــي يحــرص المعهــد علــى إدراجهــا وتطويرهــا. 

محاضر ومدرب في القيادة والتحفيز 

وإطالق القدرات

أشواق بو علي
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معهــد اإلدارة العامــة هــو بمثابــة الحاضنــة بالنســبة للمــدرب البحرينــي، حاضنــة 

للخبــرات الوطنيــة وحاضنــة الممارســات اإلداريــة الحكوميــة وحاضنــة لتجــارب 

مجــال  فــي  نفســي  اكتشــاف  علــى  المعهــد  ســاعدني  وطنيــة.  بأيــدي  تمــت 

التدريــب، وأعطانــي الفرصــة المناســبة الســتثمار خبراتــي ومعرفتــي وتقييــم 

الحجــم الحقيقــي والقيمــة المضافــة منهــا، وأن أقــوم بمقارنــة مــا امتلــك مــن 

معرفــة وقــدرات مــع حاجــة الســوق. أتمنــى أن يتطــور معهــد اإلدارة العامــة 

ــة. ــوم اإلداري ــة للعل ــة وكلي ــة بحثي ــون مؤسس ليك إبراهيم التميمي

لهم بصمة معنا

ــر  ــد يعتب ــب، إذ إن المعه ــي التدري ــز ف ــر ممّي ــم آخ ــه طع ــد ل ــع المعه ــل م التعام

أرضيــة خصبــة نســتطيع مــن خاللهــا التطــور واإلبــداع والتمّيــز، وهــو بيتنــا الثانــي 

حيــث أبدعنــا ومارســنا مهاراتنــا مــع المشــاركين، فالتســارع فــي التطــور والتنوع 

فــي البرامــج المقدمــة واالحترافيــة فــي االختيــار هــي ســمات جعلتــه يحظــى بهــذا 

االهتمــام، ونأمــل أن يصبــح المعهــد كليــة اإلدارة العامــة للمهــارات اإلداريــة.

منى الزايد

مدربة البروتوكول واالتيكيت
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عشــر ســنوات مضيئــة مــن إنجــازات مشــرقة ســاهمت فــي صناعــة التغييــر 

فــي القطــاع العــام،  والتــي لــم يكــن لهــا أن تتحقــق لــوال توفيــق المولــى عزوجــل، 

ــل  ــازات تحم ــة وانج ــادة طموح ــدة بقي ــرة واح ــي أس ــت ف ــود تمثل ــف الجه وتكات

ــة. ــا الحبيب ــر بمملكتن ــا الكثي ــي طياته ف

لهم بصمة معنا

سامي البوعركي

ثقتهــم  علــى  الشــكر  بجزيــل  العامــة  اإلدارة  لمعهــد  أتقــدم  أن  يســعدني 

الدائمــة بنــا كمدربيــن بحرينييــن، وأننــا لفخــورون بمــا حققــه المعهــد مــن 

إنجــاز فــي تطويــر اإلدارة العامــة والتدريــب فــي مختلــف الجهــات الحكوميــة، 

ببســاطة شــعرت باالنتمــاء لهــذا الفريــق المتميــز والملتــزم بتحقيــق النجــاح.

عائشة أكبري 
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المعهــد وهــو يلعــب دوًرا مميــًزا مــن خــالل تطويــر وصقــل  منــذ تأســيس 

باســتراتيجية  كثيــًرا  أعجبــت  وقــد  الحكومــي،  للقطــاع  اإلداريــة  المهــارات 

المعهــد فــي عقــد شــراكات مــع المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي مجــاالت 

اإلدارة والتعليــم والتدريــب ونقــل برامجهــا وخبراتهــا لتكــون ضمــن فعاليــات 

المعهــد، وهــي تجربــة هامــة تســتحق اإلشــادة واالســتمرار ألنهــا تنعكــس إيجاًبــا 

علــى الكــوادر المدربــة والمتدربــة.

نزار معروف 

لهم بصمة معنا

اســتطاع المعهــد أن يدخــل مرحلــة التنافســية المحليــة واإلقليميــة والعالميــة 

أن  اســتطاع  كمــا  تطويريــة،  ومبــادرات  ومشــاريع  برامــج  مــن  يطرحــه  بمــا 

البشــرية  المــوارد  باســتثمار  الحكومــي  األداء  وتعزيــز  تطويــر  فــي  يســهم 

ــن  ــتدامة م ــة المس ــس التنمي ــدم أس ــذي يخ ــو ال ــى النح ــا عل ــة وتدريبه المؤهل

خــالل تدريــب القطــاع العــام والمســاهمة فــي دعــم اتخــاذ القــرار باالستشــارات 

والبحــث العلمــي. كمــا أطلق المعهــد الخطط اإلســتراتيجية التــي تضمن تطوير 

ــيدة،  ــادة الرش ــة للقي ــات التنموي ــع التطلع ــب م ــي تتواك ــة ك ــات المقدم الخدم

ــودة،  ــن الج ــتوى م ــى مس ــر أعل ــاليب اإلدارة لتوفي ــر أس ــالل تطوي ــن خ ــك م وذل

اإلداريــة. التنميــة  لتحقيــق  المناســبة  واالســتراتيجيات  السياســات  وتعزيــز 

محمد القوتي
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المهنيــة والتدريبيــة مــن خــالل  إلــى مســيرتي  الفخــر أضفتهــا  ســطور مــن 

مشــاركتي فــي التدريــب فــي معهــد اإلدارة العامــة، فمــا أجمــل اإلنجــاز حيــن 

يســاهم المــرء فــي تطويــر كفــاءات بحرينيــة واعــده تســاهم فــي رقــي الوطــن، 

والنجــاح. التوفيــق  كل  لــه  أتمنــى  الــذي  المعهــد  رســالة  عمــق  مــن  وهــذا 

لهم بصمة معنا

عبد الناصر العمادي

الــذي  الــدور  وهــذا  »التعليــم«،  هــو  اإلنســان  يمارســه  قــد  عمــل  أعظــم  إن 

ــا  ــي يقدمه ــة الت ــدورات االحترافي ــالل ال ــن خ ــة، م ــد اإلدارة العام ــه معه ــوم ب يق

لجميــع المتدربيــن، حيــث يعــد المعهــد مــن أهــم الشــركاء فــي االســتثمار 

ــري  ــورد البش ــي الم ــتثمار ف ــن االس ــل م ــد أفض ــال يوج ــن، ف ــة البحري ــي مملك ف

الــذي يعــد اللبنــة األساســية فــي عمليــة تطويــر وتنميــة الوطــن. ال يكتفــي 

معهــد اإلدارة العامــة بالتدريــب فقــط، بــل هــو يتابــع العائــد مــن وراء التدريــب، 

بيئــة  فــي  المتــدرب  عمــل  تطــور  متابعــة  علــى  كمدربيــن  نحــن  ويحثنــا 

الوظيفــي  وتطــور  العمــل  بيئــة  تطويــر  علــى  التدريــب  وانعــكاس  عملــه، 

للمتــدرب، وهــذا مــا أعتقــد بأنــه يمّيــز معهــد اإلدارة العامــة عــن اآلخريــن. 

د. لولوة بودالمة 
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ــى  ــارًزا عل ــا ب ــا إدارًي ــنوات حدًث ــل 10 س ــة قب ــد اإلدارة العام ــيس معه ــكل تأس ُيش

المدنيــة  الخدمــة  فــي  البشــرية  المــوارد  وتنميــة  اإلداريــة  التنميــة  صعيــد 

ــة  ــيرته التنموي ــوال مس ــد ط ــاهم المعه ــد س ــن. فق ــة البحري ــة مملك لحكوم

فــي تطويــر المهــارات والمعرفــة اإلداريــة لموظفــي القطــاع الحكومــي، وعمــل 

والهيئــات  الــوزارات  فــي  جديــدة  إداريــة  قيــادات  خلــق  بهــدف  كلــل  بــدون 

الحكوميــة. والمؤسســات 

إبراهيم كمال

 

لهم بصمة معنا

التفكيــر اإليجابــي، وتنميــة اإلبــداع، واكتشــاف الطاقــات الكامنــة وتوجيههــا، 

وتمتيــن  الــرؤى،  وتحقيــق  والقيــادة،  اإلدارة  لمهــارات  المتدربيــن  وتعريــض 

المهــارات واستشــراف المســتقبل .. مشــاهدات عشــتها مــن خــالل تجربتــي فــي 

معهــد اإلدارة العامــة بمملكــة البحريــن. وهــي ســمات مميــزة جعلــت المعهــد 

متفــرداً فــي خدماتــه.

د. أكرم ابو إسماعيل 
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الــدورات  جديــداً،  أو  حديًثــا  أمــراً  ليــس  العامــة  اإلدارة  معهــد  فــي  التدريــب 

التدريبيــة التــي يتــم عقدهــا ذات أهميــة كبــرى فــي رقــي العمــل الحكومــي العــام، 

حيــث يركــز المعهــد علــى أن التدريــب رســالة ســامية وأمانــة يجــب أن تــؤدى 

بإخــالص وإتقــان، وإلــى أن يتحقــق الهــدف ســيكون لهــذا المعهــد شــأن عظيــم.

لهم بصمة معنا

د. ميرفت مهيرات

صابرين الجبالي
المدير العام - راسيل للتدريب 

واالستشارات 

حقــق المعهــد نجاحاتــه بكــد واصــرار ومحبــة فريــق العمــل لعملــه، بالفعــل 

كان مجهــود التمّيــز علــى مســتوى الخليــج والوطــن العربــي وصــواًل للعالميــة، 

انطالقــات متميــزة ومدروســة، والــذي يبقــي »بيبــا« فــي هــذا التميــز إصرارهــم 

ــن 2030. ــة البحري ــة مملك ــًا لرؤي ــاح تحقيق ــى النج عل
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هم قيادات المعهد

حملوا هم التغيير لتحقيق التنمية المستدامة لبحريننا الغالية

تشاركوا الهم مع جنودهم المجهولين لحمل راية »التغيير«

وبهم نستمر 

وبهم
العطاءيستمر



مديــر إحــدى مــدارس اإلدارة ببلــٍد شــقيق قــال لــي: »أن مــا حققــه معهــد اإلدارة 

العامــة فــي فتــرة وجيــزة منــذ ميــالده عجــزت أغلــب المعاهــد فــي تحقيقــه رغــم 

قدمهــا، »بيبــا« اليــوم عالمــة مضيئــة فــي الداخــل والخــارج بفضــل مجهــودات 

منتســبيها والرؤيــة الطموحــة لقياديهــا«... كان هــذا أجمــل قــوس مهنــي فــي 

حياتــي، هــذه العشــر ســنوات األولــى كانــت ســنوات البنــاء ونأمــل أن يكــون العقــد 

الثانــي عقــد التمّيــز. 

وبهم يستمر العطاء

د. سفيان الصحراوي

مستشار أول التعليم والتطوير 

القائم بأعمال مدير البحوث واالستشارات

يمثــل المعهــد بالنســبة لــي أحــد أبنائــي وفلــذة كبــدي حيــث كنــت مــع الرعيــل 

ــى  ــل عل ــدء العم ــد، وب ــيس المعه ــي بتأس ــوم الملك ــتلم المرس ــذي اس األول ال

تأسيســه، وكلــي فخــر واعتــزاز كونــي أحــد أعضــاء فريــق العمــل الــذي وضــع 

مصلحــة الوطــن والمواطــن نصــب عينيــه وارتقــى بإنجــازات ومخرجــات المعهــد 

ــى العالميــة. لتصــل إل

مستشار التدريب واإلرشاد
يوسف البدر
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ــار  ــزة يش ــة ممّي ــن عالم ــة البحري ــي مملك ــة ف ــد اإلدارة العام ــح معه ــد أصب لق

ــك إالّ بتوفيــق  إليهــا بالبنــان فــي داخــل مملكــة البحريــن وخارجهــا، ومــا تــم ذل

الذيــن عملــوا  المعهــد  أبنــاء وبنــات  ثــم بإخــالص المخلصيــن مــن  أوًلا  اهلل 

والزالــوا يعملــون بتفــان ومهنيــة مــن أجــل خلــق االســتفادة الحقيقيــة، ورغــم 

يعــد  ال  ذلــك  فــإن  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  غضــون  فــي  تحقــق  مــا  كل 

الجهــد والتفانــي خــالل  والــذي ســوف يتطلــب مزيــًدا مــن  الطريــق  بدايــة  إال 

الســنوات القادمــة لتحقيــق وتعزيــز »أداء حكومــي متطــور لتنميــة مســتدامة«.   إسحاق الكوهجي

المدير التنفيذي للتعليم والتطوير

وبهم يستمر العطاء

منــذ لحظــة انضمامــي بفريــق تأســيس المعهــد أدركــت أبعــاد المســؤولية 

تســهم  مشــتركة  رؤى  لتحقيــق  انبثــق  الــذي  والطمــوح  بالشــغف  وتجلــت 

فــي بنــاء معهــد متميــز يعكــف علــى تحســين أداء المؤسســات الحكوميــة، 

أصبحــت  حتــى  وطموحاتــه  خدماتــه  فــي  المعهــد  توســع  الســنوات  وبمــرور 

ــع كل  ــوارد وم ــة الم ــن محدودي ــه م ــا يعاني ــًا بم ــًا حقيقي ــكل تحدي ــه تش تطلعات

التعلــم.  ومتعــة  والتطويــر  التغييــر  رحلــة  فــي  مســتمرة  الــروح  نجــد  ذلــك 

ــالح. ــر والص ــه الخي ــا في ــا لم ــا ويوفقن ــل أعمالن ــل أن يتقب ــز وج ــى ع ــأل المول نس محمد السباع
مدير أول التطوير األساسي والتعلم

اإلبداعي
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تمــر األيــام ســراًعا، وننظــر وراءنــا، فنجــد مــا نجــد ممــا رســمت أيدينــا، ومــا 

ــمت  ــا ُرس ــا أنه ــال عنه ــا يق ــل م ــة، أق ــة جميل ــى لوح ــا عل ــرون معن ــمه اآلخ رس

الــدؤوب، ومزيــج مــن  التفــاؤل والعمــل  بكلمــات مــن األمــل، وســطور مــن 

الحــب واإلخــالص، علــى مــدى ســنوات عشــر مــن تاريــخ هــذا اليــوم، إنهــا لوحــة 

»معهــد اإلدارة العامــة فــي مملكــة البحريــن«، فتحيــة تقديــر واحتــرام وتبجيــل، 

لــكل مــن عمــل فــي هــذا الصــرح الشــامخ، ولــكل مــن حفــر بصمــة مؤثــرة فيــه.

وبهم يستمر العطاء

مدير أول التطوير االحترافي 

القائم بأعمال المدير التنفيذي إلدارة 

التقييم

غادة شناعة

ــي  ــة«، تجربت ــادات الحكومي ــع القي ــرح »مصن ــذا الص ــي ه ــي ف ــت ل ــنوات مض ٨ س

فــي »بيبــا« مــن الصعــب اختزالهــا فــي ســطور بــل بحاجــة لكتــب ومجلــدات 

بحاجــة  بأنــي  قلــت  لــو  أبالــغ  لــن  عــدة،  مجــاالت  مــن  لخبــرات  تراكــم  ألنهــا 

إلــى 20 عاًمــا فــي عــدة وظائــف مختلفــة الكتســاب هــذه الخبــرات والعلــوم. 

القيــادة، التعامــل مــع األزمــات، إدارة األفــراد، االســتراتيجيات والتخطيــط، تحديــد 

األهــداف... مجموعــة أســلحة تّمكننــا مــن تحقيــق المســتحيل، وخلــق التغييــر.

مدير أول االتصال االستراتيجي
حسن قمبر
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تشــرفت بــأن أكــون ضمــن أســرة معهــد اإلدارة العامــة وأعتبرهــا نقطــة مضيئــة 

فــي تاريخــي المهنــي، وأســتطيع القــول بــأن المعهــد يمثــل نموذًجــا للعمــل 

ــاص. ــاع الخ ــة القط ــدع بعقلي ــي المب الحكوم

المعتصم باهلل أحمد

مدير أول الموارد المالية والخدمات العامة 

وبهم يستمر العطاء

خاصــة  مســيرة  العامــة  اإلدارة  معهــد  فــي  المتواضعــة  العمليــة  مســيرتي 

ومتمّيــزة فــي مؤسســة حكوميــة ناشــئة تعمــل بنمــط إداري ووتيــرة عمــل 

تعمــل  الحكوميــة،  القطاعــات  فــي  المعتــادة  العمــل  أنمــاط  عــن  مختلفــة 

مــن خــالل بيئــة أســرية بطمــوح متجــدد وتطلــع دائــم إلــى العطــاء المتزايــد 

وبأفــكار إبداعيــة متماشــية مــع تطلعــات الدولــة لتطويــر األداء الحكومــي. 

مســيرة تعلمــت منهــا فــن تحقيــق المســتحيل ونظــرة مســتقبلية مليئــة 

بالتغييــر. وقفــة إخــالص وتقديــر لجهــود المعهــد المتواصلــة فــي بنــاء وطننــا. عايدة بن رجب

مدير أول التخطيط ودعم المشاريع
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رغــم تجاربــي العديــدة كانــت هــذه المــرة األولــى التــي ألتقــي بهــا بموظفيــن 

ــرة  ــز أس ــا مّي ــذا م ــدة، ه ــة واح ــراد عائل ــودة كأف ــة والم ــر المحب ــم أواص تجمعه

ــى  ــل إل ــام، فالداخ ــاع الع ــي القط ــًدا ف ــا فري ــه نموذًج ــة وجعل ــد اإلدارة العام معه

ــت  ــي كان ــن والت ــن الموظفي ــة بي ــواء الحميمي ــعار أج ــتطيع استش ــد يس المعه

ــر  ــب آخ ــن جان ــهلت م ــا س ــازات، كم ــن اإلنج ــد م ــق العدي ــي تحقي ــاًل رئيًســا ف عام

إحــداث تغييــرات اســتراتيجية فــي أســلوب إدارة المــوارد البشــرية ودعــم التطــور 

المؤسســي للمعهــد مــن خــالل تعزيــز الشــفافية ونشــر ثقافــة األداء الوظيفــي 

ــية.  ــم المؤسس ــف القي ومختل

وبهم يستمر العطاء

نسيبة المدني

مدير الموارد البشرية

ــون  ــا بع ــي طريقن ــائرون ف ــن س ــة ونح ــذه اللحظ ــى ه ــد وحت ــاح المعه ــذ افتت من

اهلل وتوفيقــه وبدعــم مــن لــدن القيــادة الحكيمــة وهدفنــا هــو إعــداد وتطويــر 

الحكومــي  بالعمــل  االرتقــاء  فــي  تســهم  ســوف  والتــي  الحكوميــة  القيــادات 

وخدمــة الوطــن والمواطــن.

مدير التطوير القيادي

خالد العيد
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عنــد التفكيــر فــي العطــاء واإلنجاز خالل الســت ســنوات مــن وجودي فــي المعهد، 

ينســرد شــريط أحــداث المشــاريع الصغيــرة منهــا والكبيــرة التي قدمهــا المعهد 

ــا مــا كانــت مليئــة  ــا -والتــي غالًب وكان لــي إســهاٌم فيهــا ولــو بــدور بســيط أحياًن

بالتحديــات بمختلــف مســتوياتها- فأتيقــن أنــي تعلمــت الكثيــر فيها مــن زمالئي 

وزميالتــي ومــن القيــادة اللبيبــة فــي المعهــد، وأشــكر اهلل عــز وجــل علــى هــذه 

الفــرص الكريمــة والتــي أتمنــى مثلهــا وأكثــر فــي المســتقبل والتي مــن دونها لن 

يحلــو االحســاس بالنجــاح ومــا قــد يليــه مــن فخــر باإلنجــاز والنضــوج المعرفــي. بتول مراد
 رئيس االستشارات

وبهم يستمر العطاء

تزامــن انضمامــي لهــذا الصــرح اإلداري فــي عــام 2013م عقــد شــراكات كبــرى مــع 

أكبــر معاهــد اإلدارة العامــة فــي العالــم، والعالمــة المضيئــة فــي تاريــخ المعهــد 

هــي شــراكاته البالغــة حتــى اليــوم 3٨ شــراكة اســتراتيجية. إن مســاعي »بيبــا« 

الشــرق  فــي  المعتمــدة  المنظمــات  بنــاء عالقــات وطيــدة مــع مختلــف  فــي 

ــا مــن  والغــرب لهــو دليــٌل علــى الرؤيــة الطموحــة فــي أن نكــون الســّباقين دوًم

ــتدامة. ــة المس ــق التنمي ــل تحقي أج

نجود العطاوي

رئيس العالقات االستراتيجية

58





حين قررنا االنتقال بكم إلى مرحلة جديدة من العمل اإلداري،

بحلم جديد هادف إلى تحقيق » أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة «

كان لزاًما أن نجيب على الخفي من األسئلة،

لماذا نحن؟

نحن؟لماذا 



لماذا نحن؟

تأســس معهــد اإلدارة العامــة )بيبــا( بموجــب المرســوم رقــم )65( لســنة 2006م الصــادر عــن ملــك مملكــة البحريــن حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة فــي 2٨ يونيــو 2006م، ويتبــع مجلــس الــوزراء. 

يســعى المعهــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة مــن أجــل الوطــن والمواطــن، اســتناّدا علــى دســتور مملكــة البحريــن وميثــاق 

العمــل الوطنــي، وانطالًقــا مــن األولويــة االســتراتيجية ضمــن برنامــج عمــل الحكومــة »حكومــة فعاّلــة ذات كفــاءة مــن أجــل 

ــج  ــاد برنام ــا إيج ــة 2030، وهم ــن االقتصادي ــة البحري ــي رؤي ــن ف ــن وطنيتي ــن اقتصاديتي ــًذا لمبادرتي ــن«، وتنفي ــة المواطني خدم

متمّيــز لتدريــب القيــادات الحكوميــة وتطويــر القــادة فــي القطــاع العــام، باإلضافــة إلــى تحســين نوعيــة ووفــرة التدريــب.

ــتراتيجيات وإدارة  ــات واالس ــال السياس ــي مج ــي ف ــاألداء الحكوم ــاء ب ــة لالرتق ــد اإلدارة العام ــل معه ــؤوليته يعم ــا بمس والتزاًم

المــوارد والتغييــر وتطويــر الخدمــات الحكوميــة، مــن خــالل تطويــر المهــارات والســلوك والمعرفــة بالتعلــم والتدريــب 

ــدرات  ــر الق ــاء وتطوي ــي، وبن ــث العلم ــائل البح ــكالت بوس ــل المش ــارات، وح ــرار باالستش ــة الق ــة صناع ــي عملي ــاهمة ف والمس

بواســطة التقييــم واإلرشــاد الشــخصي، كمــا يعمــل المعهــد علــى نشــر الوعــي وثقافــة األداء الحكومــي باالتصــال االســتراتيجي.
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أداء حكومي متطور لتنميٍة مستدامة

يعمــل معهــد اإلدارة العامــة علــى الوصــول ألداء حكومــي متطــور يدعــم خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

وذلــك مــن خــالل تطويــر األداء لتقديــم الخدمــات المواكبــة للتطلعــات التنمويــة، إضافــًة إلــى تطويــر اإلدارة للمــوارد 

ــة  ــتمر، ولصناع ــر المس ــي للتطوي ــر اإلبداع ــع التغيي ــى م ــدرات لتتماش ــاء الق ــات، وبن ــذه الخدم ــر ه ــة لتوفي الممّكن

السياســات واالســتراتيجيات الضامنــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــلوك،  ــة والس ــارات والمعرف ــر المه ــب لتطوي ــم والتدري ــر التعّل ــالل توفي ــن خ ــه م ــق أهداف ــد لتحقي ــعى المعه ويس

ــراء  ــكاليات وإج ــل اإلش ــة لح ــوث العلمي ــداد البح ــرار، وإع ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــاهمة ف ــارات للمس ــم االستش وتقدي

التقييــم واإلرشــاد الشــخصي لبنــاء وتطويــر القــدرات، كل ذلــك باإلضافــة ألنشــطة االتصــال االســتراتيجي لنشــر 

الوعــي وثقافــة األداء الحكومــي.

لماذا نحن؟

رؤيتنا

رسالتنا
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قيمنا
                         

اإلبــداع: االســتباق بتقديــم األفــكار واالقتراحــات اإلبداعيــة الرائــدة، وحــل المشــكالت وابتــكار أســاليب مطــّورة أكثــر 

اســتجابة للمتطلبــات مــع رفــع اإلنتاجيــة. 

الشــفافية واالحتــرام: الوضــوح التــام واالحترافيــة فــي التعامــل مــع العمــالء، ســواء فــي المحيــط الداخلــي للمعهــد 

ــع  ــة م ــات القوي ــاء العالق ــي بن ــهم ف ــي تس ــات والت ــات والبيان ــادل المعلوم ــات تب ــي عملي ــة ف ــي، والمصداقي أو الخارج

ــل. ــة التواص ــز عملي ــى تعزي ــل عل ــركاء، وتعم الش

التمّيــز: بنــاء العمليــات علــى أســاس برمجــة وتخطيــط منظــم وواضــح، ُيســهم فــي تقديــم الخدمــات بأعلــى 

مســتوى مــن الدقــة، ورفــع كفــاءة وجــودة الخدمــات مــن حيــث االلتــزام بالوقــت المحــدد، والتمّيــز فــي االختيــار 

ألفضــل المعاييــر العالميــة والتــي تفــوق التوقعــات مــن أجــل رضــى العمــالء.

أهدافنا
 االستراتيجية

رة تواكب التطلعات التنموية 1. خدمات مطوَّ

2. اإلدارة والقيادة المثلى للموارد المّمكنة لتوفير الخدمات

رة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة 3. السياسات المطوِّ

٤. ثقافة التغيير المستمر واإلبداع من أجل التطوير
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العمــل الجماعــي: العالقــات المتكاملــة ذات المنفعــة المتبادلــة، مــع االلتــزام والتعــاون فــي تحمــل المســؤولية 

المشــتركة، التــي تحقــق األهــداف االســتراتيجية وتصــب فــي مصلحــة جميــع األطــراف.  

ــع  ــع جمي ــزم م ــأة والح ــام والمكاف ــة واالهتم ــالل الرعاي ــن خ ــن م ــة والقواني ــزام باألنظم ــة: االلت ــاط والمهني االنضب

ــد. ــي للمعه ــي والخارج ــن الداخل ــى الصعيدي ــاواة عل ــدل والمس ــاس الع ــى أس ــل عل ــن، والتعام ــات العاملي فئ

- البرامج التدريبية 

ــاع  ــي القط ــة لموظف ــات التدريبي ــة االحتياج ــى تلبي ــة إل ــد اإلدارة العام ــا معه ــي يقدمه ــة الت ــج التدريبي ــدف البرام ته

العــام مــن خــالل تزويدهــم بآخــر المعــارف والمهــارات الحديثــة فــي علــوم اإلدارة العامــة، بنــاًء علــى منهجيــة لبنــاء 

القــدرات، ارتكــزت فــي تصميمهــا علــى المواطــن باعتبــاره المحــور الرئيــس للعمــل الحكومــي.

ــة  ــات التدريبي ــة االحتياج ــادات الحكومي ــر القي ــداد وتطوي ــي إلع ــه الوطن ــالل برنامج ــن خ ــد م ــتهدف المعه ــا يس كم

ــات  ــة التحدي ــؤولية ومواجه ــل المس ــى تحم ــن عل ــؤولين قادري ــل مس ــدف تأهي ــادي، به ــي قي ــتوى وظيف ــكل مس ل

ــاءة. ــكل كف ــادي ب ــم القي ــام بدوره ــى القي ــاعدهم عل ــا يس ــم بم ــي مّنظ ــلوب منهج ــا بأس ــل معه والتعام

خدماتنا
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ويقــدم المعهــد إضافــة إلــى البرامــج القياديــة عــدًدا مــن البرامــج التعاقديــة التخصصيــة لُيســهم مــن خاللهــا فــي 

خدمــة شــرائح تخصصيــة محــددة لــدى الــوزارات والجهــات الحكوميــة، بحســب االحتياجــات التدريبيــة للجهــة 

الحكوميــة بشــرط أن تتبنــى الجهــة - طالبــة البرنامــج - المخرجــات والموازنــات المطلوبــة للتنفيــذ. 

- البحوث

الكفــاءة  العامــة ورفــع  اإلدارة  فــي تطويــر  ُتســهم  البحــوث  بإجــراء سلســلة مــن  العامــة  اإلدارة  يقــوم معهــد 

الــوزارات  لكافــة  الُمقدمــة  البحثيــة  الخدمــات  وتهــدف  واالزدهــار.  التنميــة  عصــب  البحــوث  كــون  واإلنتاجيــة، 

والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة إلــى دعــم صناعــة السياســات الحكوميــة المبنيــة علــى األدلــة والبراهيــن، وحــل 

المشــكالت بوســائل البحــث العلمــي. 

- االستشارات

االحتياجــات  تّلبــي  مضافــة،  قيمــة  ذات  استشــارية  خدمــات  تقديــم  علــى  العامــة  اإلدارة  معهــد  يعمــل 

الدوليــة  المنهجيــة  المعهــد  وتبّنــى  الحكوميــة.  والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات  لجميــع  اإلداريــة 

لدعــم  ،»UNDP« اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــن  المعتمــدة   ”CDF“ القــدرات  تطويــر  فــي 
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 االستشــارات لتكــون ذات مخرجــات علــى مســتوى عــاٍل يضمــن حــل اإلشــكاليات، وتحقــق االســتغالل األمثــل للمــوارد 

البشــرية والمقومــات اإلداريــة والمهــارات القياديــة بصــورة تســهم فــي تحقيــق التمّيــز فــي تلبيــة االحتياجــات، 

وتوفيــر الخدمــات بصــورة أكثــر فاعليــة وإنتاجيــة للقطــاع العــام.

- التقييم واإلرشاد

يســعى معهــد اإلدارة العامــة إلــى وجــود تكامــل فــي عمليــة تطويــر األداء الحكومــي مــن خــالل تطويــر القيــادات 

الحكوميــة واألفــراد، عــن طريــق طــرح أســاليب مبتكــرة فــي تقديــم خدمــات التقييــم واإلرشــاد وفــق منهجيــة تقــوم 

علــى قيــاس المهــارات الشــخصية، واكتشــاف نقــاط القــوة ومجــاالت التحســين، والعمــل علــى اســتثمارها مــن أجــل 

رفــع المهــارات اإلداريــة والقياديــة. 

- التدريب اإللكتروني

يقــدم المعهــد خدمــات التدريــب اإللكترونــي ســعًيا لتأســيس بيئــة إلكترونيــة متكاملــة تتيــح فــرص التدريــب 

وتســاند علــى التعلــم، كمــا يطمــح المعهــد ليكــون رائــًدا إقليمًيــا وعالمًيــا فــي مجــال التدريــب اإللكترونــي وتوفيــر 

ــة. ــج وأدوات وأنظم ــن برام ــه م ــل حلول أفض
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هي محطات، تالزمنا مثل ذاكرة عتيقة

 تحملنا على صنع مستقبل األجيال

لتكون الحًقا ذكرى عمٍل وإنجاز

هي أرقام أيًضا 

صداها يجاور المحطات لتحكي لكم المسيرة

مسيرتنا 



مسيرتنا

مهمةأحداث
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مسيرتنا

خالصة
السنوات

 في أرقام
 العشر

البرامج
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منذ بدأنا معًا للتغيير
ونحن نتطلع لمستقبل 
البحرين من خاللكم

...

أنتم المستقبل



منذ 
من أجل البحرين

مًعــا للتغييــر
www.bipa.gov.bh
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