
التقييــم واإلرشــاد



التقييم السايكومتري 
)Psychometric Test(

تقييم القدرات
)Ability Test( 

اإلرشاد 
 )Coaching(

التطابق الوظيفي
)Job Matching( 

وتفضيــات  الســلوكية  المهــارات  قيــاس  هــو 
ولموظفــي  العليــا،  المناصــب  لشــاغلي  العمــل 
القطــاع العــام علــى اختــاف فئاتهــم، وذلــك مــن 
خــال اكتشــاف نقــاط القــوة، ومجــاالت التحســين 
فــي شــخصياتهم، ومســاعدتهم علــى إدراكهــا، 
األداء رفــع  أجــل  مــن  اســتثمارها  علــى  والعمــل 

والكفاءة في العمل، ويتم ذلك 
باستخدام اختبارات عالمية معتمدة

ومجربة علمًيا.

الرقميــة  القــدرات  يقيــس  تقييــم  هــو 
المناصــب  لشــاغلي  والمنطقيــة  واللفظيــة 
علــى  العــام  القطــاع  ولموظفــي  العليــا، 
باســتخدام  ذلــك  ويتــم  فئاتهــم،  اختــاف 

علمًيــا. ومجربــة  معتمــدة  عالميــة  اختبــارات 

اإلرشــاد هو حوار تشــاركي بين المرشــد 
والمسترشــد، ويكــون متمركــًزا حــول 

تغييــر إيجابــي معيــن مطلــوب مــن قبــل المسترشــد 
وواضحــة،  محــددة  أهــداف  وتحقيــق  عملــه،  وجهــة 
ويســهم  الطرفيــن.  بيــن  عليهــا  االتفــاق  يتــم 
األداء تحســين  فــي  جوهــري  بشــكل  اإلرشــاد 

الفــردي والمؤسســي، وخلــق بيئــة عمــل إيجابية.

شــخص  ماءمــة  مــدى  قيــاس  عمليــة  هــو 
وذلــك معينــة،  وظيفــة  لشــغل  معيــن 

واالختبــارات  الوظيفــة  احتياجــات  علــى  بنــاًء 
المعهــد. فــي  المعتمــدة  الســايكومترية 

ماهو التقييم واإلرشاد؟

خدماتنــا
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لماذا التقييم واإلرشاد؟

يســعى معهــد اإلدارة العامــة إلــى وجــود تكامــل فــي عمليــة تطويــر األداء الحكومــي مــن خــال تطويــر القيــادات 
الحكوميــة واألفــراد، وعــن 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. 
ــل يعمــل أيًضــا علــى  ــر القيــادات واألفــراد، ب وال يقــف المعهــد فــي تحقيــق هدفــه التنمــوي عنــد حــدود تطوي
تطويــر العمــل فــي المؤسســات مــن خــال دعــم قــرارات التوظيــف والترشــيح للمناصــب القياديــة العليــا فــي 
الدولــة، فضــًا عــن تقديــم خدمــات تحديــد االحتياجــات التدريبيــة، وقيــاس األثــر والعائــد مــن التدريــب والمشــاريع 

الحكوميــة، وذلــك مــن أجــل تطويــر الخدمــات التدريبيــة والمشــاريع المقدمــة للقطــاع العــام.

خدماتنا
)Psychometric Test( أوًلا: التقييم السايكومتري

)Ability Test( ثانيًا: تقييم القدرات

 )Coaching( ثالثًا: اإلرشاد

)Job Matching( رابًعا: التطابق الوظيفي

تواصل معنـا
للطلب يمكنكم التواصل مع إدارة تطوير األعمال:

  17383894        

17383887        

  BIPABD@Bipa.gov.bh       

لالستفسار يمكنكم التواصل مع إدارة التقييم واإلرشاد:

17383875        

17383825        

17383743        

Assessment@bipa.gov.bh       

  

 


