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انطالًقا من إيمان معهد اإلدارة العامة بأهمية البحث 

أطلق  العامة،  اإلدارة  منظومة  تطوير  في  العلمي 

للوصول  العامة  اإلدارة  ماجستير  برنامج  المعهد 

الخدمات  تقديم  في  الجودة  مستويات  أعلى  إلى 

الحكومية المواكبة للتطلعات التنموية.

ويقدم المعهد برنامج الماجستير بناًء على منهجية 

داعمة لتأهيل القيادات الحكومية القادرة على صنع 

ماجستير  برنامج  يعتبر  إذ  السياسات،  وبناء  القرارات 

اإلدارة العامة جزًءا من البرنامج الوطني إلعداد وتطوير 

القيادات الحكومية.

القطاع  الحتياجات  وفًقا  بتصميمه  البرنامج  ويتمّيز 

الكفاءات  مستوى  تحديد  فيه  روعَي  إذ  العام، 

بما  الحكومي  األداء  لتطوير  المطلوبة  والمهارات 

المهنية  الخبرة  أن  كما  المواطنين،  تطلعات  يلبي 

والمعرفة األكاديمية المكتسبة من أفضل الممارسين 

واألكاديميين الدوليين في مجال اإلدارة العامة تعتبر 

تجربة فريدة يقدمها معهد اإلدارة العامة للمشاركين. 

االستراتيجية  الشراكات  التمّيز  هذا  عّزز  قد  كما 

Aix-( الفرنسية  مرسيليا  إكس  جامعة  مع  العالمية 

والمدرسة الوطنية لإلدارة في   )Marseille University

االستراتيجية  الشراكات  إلى  إضافًة   ،)ENA( فرنسا 

المحلية مع جامعة البحرين وتمكين.
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شركاء البرنامج

معهد اإلدارة العامة )بيبا(
 )65( رقم  المرسوم  بموجب  )بيبا(  العامة  اإلدارة  معهد  تأسس 
لسنة 2006م الصادر عن ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل 

خليفة في 28 يونيو 2006م، ويتبع مجلس الوزراء.

الوطن  أجل  من  المستدامة  التنمية  لتحقيق  المعهد  يسعى 
والمواطن، استناًدا على دستور مملكة البحرين وميثاق العمل 
عمل  برنامج  ضمن  االستراتيجية  األولوية  من  وانطالًقا  الوطني، 
الحكومة »حكومة فعّالة ذات كفاءة من أجل خدمة المواطنين«، 
البحرين  رؤية  في  وطنيتين  اقتصاديتين  لمبادرتين  وتنفيًذا 
القيادات  لتدريب  متمّيز  برنامج  إيجاد  وهما   ،2030 االقتصادية 
الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام، باإلضافة إلى تحسين 

نوعية ووفرة التدريب.

باألداء  لالرتقاء  العامة  اإلدارة  معهد  يعمل  بمسؤوليته  والتزاًما 
الموارد  وإدارة  واالستراتيجيات  السياسات  مجال  في  الحكومي 
والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية، من خالل تطوير المهارات 
عملية  في  والمساهمة  والتدريب  بالتعلم  والمعرفة  والسلوك 
البحث  بوسائل  المشكالت  وحل  باالستشارات،  القرار  صناعة 
واإلرشاد  التقييم  بواسطة  القدرات  وتطوير  وبناء  العلمي، 
األداء  وثقافة  الوعي  نشر  على  المعهد  يعمل  كما  الشخصي، 

الحكومي باالتصال االستراتيجي.

 Aix-Marseille( فرنسا  في  مرسيليا  إكس  جامعة 

)University
جامعة إكس مرسيليا هي من أفضل 150 جامعة على مستوى 
العالم )بحسب ترتيب شنغهاي(. ولكونها الجامعة األكبر الناطقة 
طالب،  ألف   72 عدده  ما  وبمجموع  العالم  في  الفرنسية  باللغة 
إكس  جامعة  بداخل  ويوجد  التخصصات.  جميع  تغطي  فهي 
مرسيليا معهد اإلدارة العامة والحوكمة االقليمية )IMPGT(، وهو 
المعهد الجامعي الفرنسي الوحيد لألبحاث والتدريب ومتخصص 
بالكامل في حقول اإلدارة العامة، وأنشئ المعهد في عام 1996، 
اإلدارة  في  العاملين  العامة  اإلدارة  متخصصي  بتدريب  ويقوم 
الخدمات والبحوث واالستشارات، كما يقدم دورة شاملة  وقطاع 
للتعليم العالي من البكالوريوس إلى الدكتوراة. الجدير بالذكر أن 
شهادة الماجستير من جامعة إكس مرسيليا في »اإلدارة العامة« 
تأتي في المراتب العشر األولى ألفضل درجة ماجستير فرنسية.

جامعة البحرين
مملكة  في  الحكومية  الجامعات  أكبر  هي  البحرين  جامعة 
والتعليم  التربية  وزير  الجامعة  أمناء  مجلس  يرأس  البحرين، 
لتزويد مملكة  البحرين نفسها  آخرون. تكرس جامعة  ووزراء 
البحرين بمهنيين وتكنوقراط وخبراء في مجاالت شتى، حيث 
والخاص.  العام  القطاعين  مع  الشراكات  بناء  على  تركز  أنها 
منذ إنشائها في عام 1986، عملت جامعة البحرين على نحو 
صحيح وبشكل متكامل في إطار العالقة المتجذرة بين الحاضر 
المجتمع. باحتياجات  برامجها  ربط  خالل  من  والمستقبل 

)ENA( المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا
 1945 عام  في  بفرنسا  لإلدارة  الوطنية  المدرسة  إنشاء  تم 
العام  القطاع  مدارس  إحدى  وهي  ديغول،  الجنرال  قبل  من 
المرموقة في العالم. ويطمح قادة المستقبل والقادة الحاليين 
من جميع أنحاء العالم إلى نموذجها التعليمي العملي المميز 
والذي أصبح مرجعية دولية لتدريب موظفي الخدمة المدنية.  
الذين  والنساء  الرجال  وتدرب  تجند  لإلدارة  الوطنية  المدرسة 
أصبحوا من كبار القادة في فرنسا وأوروبا وفي العالم من خالل 
العامة.  الخدمة  والنزاهة في  األداء  فريد من  تزويدهم بحس 
فرنسيون  رؤساء  ثالثة  لإلدارة  الوطنية  المدرسة  من  تخّرج 
والعديد من رؤساء الدول والوزارات وقادة القطاع العام والخاص.

تمكين
بقدر  تتمتع  مستقلة  شبه  حكومية  هيئة  تمكين  تعتبر 
االستراتيجية  الخطط  وصياغة  بوضع  وتقوم  االستقالل  من 
للبحرين  الشاملة  الرفاهية  تحقيق  أجل  من  العمل؛  وخطط 
عن طريق االستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين 

البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف.
ومن أبرز أهداف تمكين دعم البحرينيين لكي يصبحوا االختيار 
األمثل عند التوظيف باإلضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون 

المحرك األساسي في تنمية االقتصاد الوطني.
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الدكتور رائد محمد بن شمس                 
مدير عام معهد اإلدارة العامة )رئيس مجلس اإلدارة(

األستاذ الدكتور روبرت فوشيه                
اإلقليمية  والحوكمة  العامة  اإلدارة  معهد  مؤسس 
ورئيس مركز بحوث  لجامعة إكس مرسيليا،  التابعة 

اإلدارة العامة )عضو(

الدكتور فابريس الرات                           
مدير برامج الماجستير والبحوث ونائب المدير للتدريب                                                        

 في المدرسة الوطنية لإلدارة بفرنسا )عضو(

مجلس اإلدارة

األستاذ الدكتور منور ملوح الشمري           
عميد كلية إدارة األعمال في جامعة البحرين )عضو( 

الدكتور عبداهلل السادة
منسق العالقات والشؤون الحكومية في تمكين

 )عضو(

الدكتور سفيان بن محمد صحراوي          
مستشار أول في معهد اإلدارة العامة )األمين العام(
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برنامج ماجستير اإلدارة العامة

مزايا البرنامج
مارسيليا  إكس  جامعة  من  عالمية  شهادة  على  الحصول   -
الفرنسية التي تعد من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم 

)بحسب ترتيب شنغهاي(.  

- الحصول على شهادة احترافية من المدرسة الوطنية لإلدارة 
في فرنسا التي تخرج منها عدد كبير من قادة ورؤساء العالم 

في مجال اإلدارة العامة.

في  ارتكز  الذي  البرنامج  خالل  من  اإلدارية  القدرات  تطوير   -
تصميمه على دراسة احتياجات المنطقة في مجال اإلدارة العامة.

أفضل  من  األكاديمية  والمعرفة  المهنية  الخبرة  اكتساب   -
الممارسين واألكاديميين في مجال اإلدارة العامة.

- تعزيز فرص التعلم والتواصل في بيئة معرفية متميزة. 

نظام الدراسة
القطاع  من  لمنتسبيه  العامة  اإلدارة  ماجستير  برنامج  يوفر 
الحكومي والخاص الفرصة للحصول على مؤهل عالي واحترافي 
مرنة.  دراسية  أوقات  خالل  من  العمل  نظام  مع  يتماشى  بما 
ويتألف البرنامج من 16 وحدة دراسية يتم اجتيازها خالل سنتين، 

باإلضافة إلى دورات التعلم عن بعد.
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التسجيل

شروط القبول
- أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة البكالوريوس.

- خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات.
- اتقان اللغة اإلنجليزية تحدًثا وكتابة.

- أن يتمتع المترشح بقدرات ومهارات إدارية عالية.
- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

الوثائق المطلوبة
• سيرة ذاتية باللغة اإلنجليزية

• رسالة توضح الدافع من االلتحاق بالبرنامج مكونة من 700 كلمة. 
الموارد  مدير  أو  )المشرف  العمل  جهة  من  توصية  •رسالتا 
إلعطاء  االختيار  لجنة  قبل  من  بهما  االتصال  يمكن  البشرية( 

توصية ومعلومات عن المترشح
• رسالة من جهة العمل في حال تكفلها بالرسوم الدراسية

• نسخة من شهادة البكالوريوس
• شهادة اتقان اللغة اإلنجليزية )لدارسي البكالوريوس بالعربية(

• نسخة من التحويل البنكي لرسوم تقديم الطلب
• نموذج االلتحاق بالبرنامج

رسوم البرنامج
هي  سنتين  لمدة  الماجستير  درجة  لنيل  الدراسية  الرسوم   -

12,000 دينار بحريني.
مالحظة: سيتم تقديم منح دراسية للمتميزين.

تواريخ هامة
• 30 سبتمبر 2016م       آخر موعد الستالم طلبات الترشح.

• 14-16 نوفمبر 2016م    مقابالت المترشحين للبرنامج.

• 23 فبراير 2017م         بدء السنة الدراسية األولى من برنامج         
                                      ماجستير اإلدارة العامة.

معايير التخرج
1- االلتزام بحضور جميع مقررات البرنامج.

2- ألّا يقل المعدل التراكمي عن 20/10 لكل عام.
3- اجتياز امتحانات جميع المقررات.

4- تقديم رسالة الماجستير نهاية العام الدراسي الثاني.

آلية التقديم
- ملء نموذج االلتحاق بالبرنامج الموجود عبر الموقع اإللكتروني 

 www.bipa.gov.bh/mpm لمعهد اإلدارة العامة

في  بحرينيًا  دينارًا   ٥٠ البالغة  الطلب  تقديم  رسوم  إيداع   -
الحساب البنكي لمعهد اإلدارة العامة، علمًا بأن رسوم التقديم 

غير قابلة لالسترداد.
معلومات الحساب البنكي:

Account Name: Institute of Public Admin Revenue
Bank Account No: 400000018323
Bank Name: BMI Bank
IBAN No: BH34BMUS00400000018323

- إرسال الطلب إلكترونيًا على mpm@bipa.gov.bh، مرفًقا 
بالوثائق المطلوبة، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2016 .

لالستفسار
هاتف:   39٥91921 973+

فاكس: 17383893 973+
 mpm@bipa.gov.bh :البريد اإللكتروني

 www.bipa.gov.bh/mpm :الموقع اإللكتروني
معهد اإلدارة العامة

مملكة البحرين
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جدول السنة األكاديمية األولى

الجلسة الدراسية  1 : 
23-26 فبراير 2٠17م

- اإلطار القانوني لإلدارة العامة في دول الخليج
- إدارة الموارد البشرية

الجلسة الدراسية 2 :  
 23-26 مارس 2٠17م 

- آليات الحوكمة والمؤسسات السياسية في دول الخليج

- المالية العامة وإعداد الميزانية وقواعد المحاسبة 

الجلسة الدراسية 3 :  
 2٠-23 أبريل 2٠17م

- إدارة المشاريع
- إعداد رسالة الماجستير: أساليب تحليلية تطبق على التحليل 

التنظيمي والسياسات )الجزء األول(

الجلسة الدراسية 4 :  
18-21 مايو 2٠17م 

- تنظيم الخدمات العامة في دول الخليج والمقارنات الدولية
- المؤسسات والسياسات العامة: الوضع االجتماعي واالقتصادي 

في دول الخليج )الجزء األول(

الجلسة الدراسية ٥ : 
14-17 سبتمبر 2٠17م 

- الهياكل وإدارة اإلدارات العامة: مقارنة دولية
- المؤسسات والسياسات العامة:الوضع االجتماعي واالقتصادي 

في دول الخليج )الجزء الثاني(

الجلسة الدراسية 6 :
19-22 أكتوبر 2٠17م 

- الحوكمة العامة
- اإلدارة العامة واالستراتيجية

الجلسة الدراسية 7 :  
23-26    نوفمبر 2٠17م

- االتصاالت العامة والتسويق
- إعداد رسالة الماجستير: أساليب تحليلية تطبق على التحليل 

التنظيمي والسياسات )الجزء الثاني(

الجلسة الدراسية 8 :
 7-1٠  ديسمبر  2٠17م 

في  واألخالقيات  القيمة   – العام  القطاع  والتقييم:  الفاعلون   -
القطاع العام

- إعداد رسالة الماجستير: أساليب تحليلية تطبق على التحليل 
التنظيمي والسياسات )الجزء الثالث(

رحلة دراسية: نهاية شهر يونيو 2٠17 لمدة 1٠ أيام

لتبادل  وباريس،  مرسيليا  في  العامة  للمؤسسات  الطالب  زيارة 

الخبرات المهنية.
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جدول السنة األكاديمية الثانية

الجلسة الدراسية 1٥ : 
4-7 أكتوبر 2٠18م 

- أنظمة المراقبة وإدارة المعلومات )3(: إدارة وقياس األداء 
- أنظمة المراقبة وإدارة المعلومات )2(: إدارة الجودة

الجلسة الدراسية 16 : 
8-11 نوفمبر 2٠18م

- إدارة المشاريع: تركيز محوري 
- تصميم البحوث ومناقشة رسالة الماجستير )الجزء الثاني(

الجلسة الدراسية 9 : 
 11-14 يناير 2٠18م 

- أساليب وأدوات اإلدارة العامة: اإلبداع في القطاع العام
والجهات  التنظيمي  السلوك  فهم  المؤسسي:  التفاوض   -

الفاعلة في القطاع العام

الجلسة الدراسية 1٠ :
8-11 فبراير 2٠18م 

وتنفيذ  التغيير  إدارة  العامة:  اإلدارة  في  المعاصرة  المشاكل   -
اإلصالحات

- الرقابة اإلدارية واالمتثال اإلجرائي في اإلدارة العامة

الجلسة الدراسية 11 : 
8-11 مارس 2٠18م

- القيادة واالستراتيجية
- تصميم البحوث ومناقشة رسالة الماجستير )الجزء األول(

الجلسة الدراسية 12 : 
٥-8 أبريل 2٠18م

- أنظمة التحكم وإدارة المعلومات )1(: إدارة نظم المعلومات
اإللكترونية  الحكومة  واالستراتيجية:  المستقبلية  التوقعات   -

والخدمات العامة اإللكترونية

الجلسة الدراسية 13 :   
3-6 مايو 2٠18م 

- تنفيذ المشاريع: صنع وتحليل السياسة العامة 
- اإلدارة المالية: المحاسبة والموازنة العامة 

الجلسة الدراسية 14 : 
6-9 سبتمبر 2٠18م 

- تقديم الخدمات العامة

- تنظيم األنماط التشاركية للعمل الحكومي
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SCHEDULE OF SESSIONS FOR THE 2ND ACADEMIC YEAR

  Session 9: 
  January 11th – January 14th, 2018
 
- Public management methods and instruments : In-
novation in the public sector 
- Institutional negotiation: Understanding organisa-
tional and actors behaviour in the public sector

  Session 10: 
  February 8th – February 11th, 2018 

- Public management contemporary problems: Man-
aging change and implementing reforms
- Management control and regulatory compliance in 
Public Administration 

  Session 11: 
  March 8th - March 11th, 2018

- Leadership and strategy 
- Research Design & Thesis defence (Part I)

 
  Session 12: 
  April 5th - April 8th, 2018
  
- Control systems and information management (1): 
Managing Information Systems  
- Prospective and strategy: E-governance and E-pub-
lic services 

 

 

  Session 13: 
  May 3rd - May 6th, 2018

- Project implementation: Public policy making and 
analysis
- Financial management : Accounting and public 
budget 

  Session 14: 
  September 6th – September 9th, 2018

- Public service delivery
- Regulation of public intervention: Stakeholder’s 
participation

  Session 15: 
  October 4th - October 7th, 2018
 
- Control systems and information management 
(3):Performance management and measurement
- Control systems and information management (2):  
Quality management

  Session 16: 
  November 8th – November 11th, 2018

- Project management: Thematic Focus 1
- Research Design & Thesis defence (Part II) 
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SCHEDULE OF SESSIONS FOR THE 1ST ACADEMIC YEAR

  Session 1: 
  February 23rd - 26th 2017
 
- Legal framework for public management in Gulf 
countries   
- Human Resource management 

  Session 2: 
  March 23rd - 26th 2017 

- Governance mechanisms and political institutions in 
Gulf countries 
- Public finances, budgeting and accounting rules 
 
  Session 3: 
  April 20th - 23rd 2017

- Project management 
- Thesis production: Analytical methods applied to 
organisational and policy analysis (Part I)

  Session 4: 
  May 18th – 21st 2017
  
- The organization of public services in the Gulf coun-
tries and in international comparison 
- Institutions and public policies: Social and Economic 
situation in Gulf countries (Part I)

  Session 5: 
  September 14th - 17th 2017

- Structures and management of public administra-
tions: An international comparison 
- Institutions and public policies: Social and Economic 
situation in Gulf countries (Part II)

   

  Session 6: 
  October 19th -22nd  2017

- Public governance 
- Public Management and Strategy 
 
  Session 7: 
  November 23rd - 26th 2017 

- Public communication and marketing  
- Thesis production: Analytical methods applied to 
organisational and policy analysis (Part II)

  Session 8: 
  December 7th - 10th 2017

- Actors and evaluation: Public sector values and eth-
ics 
- Thesis production: Analytical methods applied to 
organisational and policy analysis (Part III) 

  Study trip : End of June 2017 for 10 days

- The students will visit key public institutions from 
Marseille and Paris, having the privilege of talking and 
exchanging professional experience with high ranking 
civil leaders from the French public sector
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Required profile
- Successful completion of an undergraduate 
degree(bachelor degree)
- 3 years of relevant professional experience 
- Proficiency in speaking and writing English
- Strong evidence of leadership potential, and work 
performance consistently above average and sound 
management capability or potential.
- Successfully passing the academic committee 
interview

Documents required:
• Curriculum vitae
• A 700 words cover letter explaining the reasons for 
your application. (Please specify your professional
project and motivations.)
• Two references from current and past employers 
who can be contacted by the selection jury to 
provide recommendation and information on the 
candidate
• Sponsorship letter (for applicants sponsored by 
their workplace or third party)
• Copy of Bachelor degree or equivalent (with grade 
transcript)
• English proficiency certificate (for those who have 
graduated from non-English medium universities)
• Application fees Wire transfer receipt
- Application form completed

The tuition fees
The tuition fees for the 2-years Master degree is 
12,000 BD. 
Note: Programme offers scholarship for exceptional 
candidates 

Important Dates
30th September 2016:  Deadline for submitting  
   application files.

14th - 16th

November 2016:        Interview of pre-selected                
                                  candidates.  

   

23rd February 2017:    Beginning of 1st academic
                               year of the MPM programme 

CRITERIA FOR GRADUATION
1. Regular attendance of all courses of the 
programme
2. Having an average score of at least 10/20 for each 
year
3. Successful results on examination for each course
4. Satisfactory performance on the Research thesis 
at the end of the second academic year.

Procedure for submission:
- Fill and sign the application form available on 
www.bipa.gov.bh/mpm
- Deposit the non-refundable application fees 
(BD 50/-) into BIPA’s bank account. 

Bank Details:
Account Name: Institute of Public Admin Revenue
Bank Account No: 400000018323
Bank Name: BMI Bank
IBAN No: BH34BMUS00400000018323

- Send the application file to the email address 
mpm@bipa.gov.bh with attachment of all required 
supporting documents 

For more information, please contact: 
Mobile: +973 39591921 
Fax: +973 17383893
Email: mpm@bipa.gov.bh
Website: www.bipa.gov.bh/mpm
BIPA
Kingdom of Bahrain

REGISTRATION
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Added-value
- Obtain a world-renowned degree from Aix-Marseille 
University, ranked among the top 150 universities in the 
world (Shanghai ranking);
- Obtain a professional degree from a consortium of 
institutions from Bahrain and abroad including one of 
the top public administration schools in the World; the 
French ENA whose graduates include the French Presi-
dent and the top brass of French public service.
- Enroll in a program that has been designed based 
on a detailed study and analysis of Bahrain and the re-
gion’s capacity building requirements.
- Benefit from the knowledge and expertise of world 
class practitioners and academics.
- Learn within a network of up and coming leaders in 
the Gulf region and beyond and with the flexibility of 
staying on the job while studying.

Organisation of Studies
The specific organization of this English-speaking pro-
gramme will allow high level civil servants to pursue an 
executive programme and to obtain a top-quality de-
gree without having to take some time off from their 
regular duties. It is a 2-year programme composed of 
16 sessions; 8 per year, distributed over two semesters 
with a summer break in between. Each session lasts 
4 days, from Thursday to Sunday, once every month.  
An e-learning component will ensure the continuity of 
delivery throughout the two years and constant interac-
tion with the professors.

MASTER IN PUBLIC MANAGEMENT
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FOUNDING BOARD

Dr. Raed Mohammed bin shams 
The Director General of the Institute of Public 
Administration (Chairman of the founding board)

Prof. Dr. Robert Fouchet                                             
Founding Director of the Institute of Public 
Management and Territorial Government, IMPGT 
Aix Marseille University (Member)

Dr Fabrice Larat 
Director of the Research Department at the 
French National School of Public Administration 
(ENA)  (Member)

Prof Minwir Al-Shammari 
Dean of College of Business Administration 
at University of Bahrain(UOB) (Member)

Dr. Abdulla Al-Sada
The Government Liaison at the Chief 
Executive Office in Tamkeen (Member)

Dr. Sofiane Sahraoui 
Senior Adviser at BIPA, General Secretary 
of MPM board
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The MPM is co-organised in Bahrain by 5 partner 
institutions:

Bahrain Institute of Public Administration, BIPA 
Bahrain
Institute of Public Administration (BIPA) was established 
by Decree No. (65) for the year 2006 issued by His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain 
in June 28, 2006 and follows the Council of Ministers.
The Institute seeks to achieve sustainable development 
for the country and its citizens, based on the Constitution 
of the Kingdom of Bahrain and the National Action 
Charter, and in line with the strategic priority within the 
work of the government’s efficient functioning program 
for the service of citizens. To this end, we have also 
acted in implementing two national economic initiatives 
within the Bahrain Economic Vision 2030, namely 
finding a distinct program for training the government 
leaderships and developing leaders in the public sector 
as well as improving the quality and availability of the 
training.

And a commitment to its responsibility, Institute of 
Public Administration works to improve government 
performance in the areas of   policies and strategies, 
resource management, change m a nagement, and 
government services developme n t through the 
development of skills, behaviour and knowledge based 
on learning and training; participation in the decision-
making process through consultancy; problem solving 
by means of scientific research; building and developing 
capabilities through coachin g  and assessment. The 
Institute also works to prom o te the awareness and 
culture of government performance through strategic 
communication.
 
Aix-Marseille University, AMU France
Aix Marseille University (AMU) figures in the 150 top 
ranked universities in the world ranking. As the largest 
French-speaking University in the world and the largest 
public university in France, with 72,000 students, it 
covers all disciplines. Within AMU, the Institute of 
Within AMU, the Institute of Public Management and 
Territorial Governance (IMPGT) is the only French 
research and training Institute fully specialized in Public 
Management. 
Established in 1996, IMPGT trains Public Management 
Specialists working in administrations, the service 
sector, research and consulting and offers a Within 
Within AMU, the Institute of Public Management and 
Territorial Governance (IMPGT) is the only French 
research and training Institute fully specialized in Public 
Management. 

Within AMU, the Institute of Public Management and 
Territorial Governance (IMPGT) is the only French 
research and training Institute fully specialized in Public 
Management. 
Established in 1996, IMPGT trains Public Management 
Specialists working in administrations, the service 
sector, research and consulting and offers 
comprehensive cycle of higher education from Bachelor 
to Ph.D. AMU’s Master degree “Master of Public 
Administration”, which will also be offered in Bahrain, 
is ranked in the top 10 French Masters degrees.

University of Bahrain, UoB
The University of Bahrain is the largest public university 
in the Kingdom of Bahrain, and its board of Trustees is 
chaired by the Minister of Education with other ministers 
as members. UoB is dedicated to providing the country 
with professionals, technocrats and experts in a variety 
of fields, while focusing on building partnerships with 
both the public and the private sectors. 

Ecole Nationale d’Administration, ENA France                                                                                        
ENA, the French National School of Administration, 
was created in 1945 by General de Gaulle and is one 
of the world’s most prestigious public administration 
schools. Up and coming leaders from all over the globe 
seek out its distinctive practical educational model that 
has become an international reference for civil servants 
training. Each year, ENA recruits and trains the men 
and women that become France, Europe and the 
world’s top leaders, while imbuing them with a unique 
sense of public service performance and impartiality. 
ENA’s alumni comprise 3 French Presidents, numerous 
Heads of State, Ministers and public and private sector 
leaders. 

Tamkeen
Tamkeen was established in August 2006 as part of 
Bahrain’s national reform initiatives and Bahrain›s 
Economic Vision, and is tasked with supporting 
Bahrain’s private sector and positioning it as the key 
driver of economic development.
Tamkeen’s two primary objectives are: 1) Fostering 
the creation and development of enterprises, and 2) 
Providing support to enhance the productivity and 
growth of enterprises and individuals. 

PARTNER INSTITUTIONS
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The Bahrain Institute of Public Administration 
believes in the importance of research and 
evidence-based policy making in developing 
public administration systems, thus it has 
launched the programme of Master in Public 
Management (MPM) with the objective of 
building capacity to achieve unprecedented 
levels of quality in delivering public services, in 
line with the development aspirations of Bahrain 
and the region.  The MPM is part of the National 
Program for the Development of Government 
leaders which aims to develop government 
leadership equipped with the tools to make 
informed decisions and develop sound policies.

The program is being offered through a strategic 
partnerships with Aix Marseille University and 
Ecole Nationale d’Administration of France, in 
addition to local partnerships with the University 
of Bahrain and Tamkeen.  Graduates will be 
awarded the Master in Public Administration 
(MPA) of Aix-Marseille University along with a 
professional certification (MPM) from BIPA and 
its partners.

The programme has been designed based on 
the levels of competencies and skills required for 
the enhancement of government performance 
to meet citizen expectations. It will be delivered 
by elite international practitioners and academic 
professors well versed in the fields of public 
administration and management, who will bring 
their professional experience and academic 
knowledge to create a unique experience for 
students. 




