
أهداف البرنامج االستراتيجية: 
1. غرس ثقافة الفكر القيادي والمفاهيم القيادية لدى الموظف المستجد بالقطاع العام.

2. تزويد الموظف المستجد بالمعارف األساسية التي يحتاجها في بيئة العمل بالقطاع العام والتي تمّكنه من أداء مهامه الوظيفية بمهنية.

وقت البرنامج: 
8:00 صباحًا - 2:00 مساًء 

مدة البرنامج:
٤ أيام تدريبية بمعدل ٤0 ساعة تعلم.

متطلبات التخرج: 
1. حضور ما ال يقل عن 80% من إجمالي التدريب الصفي.

2. اجتياز التقييم بما ال يقل عن %65.

شروط الترشح: 
خبرة ال تزيد عن سنة في العمل، أو وفق ما تحدده السلطة المختصة.

الشهادة الممنوحة:
شهادة اجتياز البرنامج من معهد اإلدارة العامة.

يعــد برنامــج الموظفيــن المســتجدين فــي القطــاع العــام )تأســيس( االنطالقــة األولــى للموظــف الحكومــي فــي ســلم البرامــج 
القياديــة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة بمعهــد اإلدارة العامــة، ويمثــل البرنامــج اللبنــة األساســية لبنــاء 
موظــف مــدرك لــدوره فــي منظومــة العمــل بالقطــاع العــام مــن منطلــق الفكــر القيــادي والقيــم اإلداريــة، وذلــك اعتبــاًرا مــن 
اليــوم األول مــن تاريــخ تعيينــه. كمــا يؤهــل البرنامــج كل موظــف مســتجد لبنــاء شــخصيته القياديــة القــادرة علــى خلــق بيئــة 

عمــل فعالــة مــن خــالل التعامــل الوظيفــي بمهنيــة وكفــاءة عاليــة يخــدم فيهــا المواطــن.

برنامج »تـأسيس«
ثقافة حكومية واعية

21-24 أغسطس 2017ماللغة: العربيـةالموظفون المستجدون في القطاع العام
2017م أكتوبــر   19  –  16
2017م نوفمبــر   23-20
2017م ديســمبر   14-11

195 دينار



لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        

يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

1. الفكــر القيــادي ومنظومــة العمــل الحكومــي: يهــدف هــذا 
الموضــوع إلــى تحفيــز المشــارك الستكشــاف ميولــه القياديــة، واالســتزادة 

مــن تجــارب القيادييــن انطالقــًا مــن القيــم اإلداريــة والفكــر القيــادي، وتعريفــه 

بمســؤولياته الوظيفيــة مــن خــالل تمكينــه مــن القواعــد والمبــادئ األساســية 

المتعلقــة بحقوقــه والتزامــه بواجباتــه اتجــاه مؤسســته والسياســات المتبعة 

بالقطــاع العــام، باإلضافــة إلــى تعزيــز إدراكــه بــدوره المؤثــر فــي منظومــة 

العمــل الحكومــي والــذي يرفــع مــن مســتوى وعيــه بالتحديــات التــي تحيــط 

بــه فــي بيئــة عملــه وكيفيــة اســتثمار الفــرص المتاحــة لخلــق التغييــر.

المشــارك  لتزويــد  الموضــوع  هــذا  يســعى  الوظيفــي:  التعامــل   .2
ــة مهامــه  بالمهــارات األساســية للتعامــل الوظيفــي فــي بيئــة العمــل لتأدي

بمهنيــة، وذلــك بالتعــرف علــى أساســيات بروتوكــول التعامــل مــع العمــالء 

إلــى جانــب تعزيــز دوره  والشــركاء لتحقيــق مســتوى عــاٍل مــن التواصــل، 

ومســؤوليته فــي الحفــاظ علــى هويتــه وســمعته المؤسســية.

3. قوانيــن وأنظمــة الخدمــة المدنيــة: يّمكــن هــذا الموضــوع 
المشــارك مــن التعــرف علــى حقوقــه وواجباتــه ومــا يتعيــن عليــه التقيــد بــه 

مــن احتــرام قوانيــن وأنظمــة المؤسســة، وســلوكه الوظيفــي مــع أقرانــه 

فــي مجــال العمــل ومراعــاة المصلحــة العامــة، مــن أجــل تســهيل عمليــة 

انخراطــه فــي منظومــة العمــل بالقطــاع العــام. باإلضافــة إلــى تعريفــه بأهــم 

العــام، وتزويــده باإلرشــادات العامــة  المصطلحــات المتداولــة فــي القطــاع 

التعييــن  قبــل  مــا  إلــى مرحلــة  المنقســمة  التوظيــف  مراحــل دورة  حــول 

مــرورًا بمرحلــة بعــد التعييــن ومرحلــة المباشــرة بالعمــل انتهــاًء بمرحلــة 

ــه  ــد المشــارك بالمعــارف المتعلقــة بحقوق ــة الخدمــة. كمــا ســيتم تزوي نهاي

الوظيفيــة المتمثلــة فــي األجــور والرواتــب، اإلجــازات، والتظلمــات، العــالوات 

والمكافــآت التشــجيعية والترقيــات، باإلضافــة إلــى حقــه فــي التدريــب وفــق 

التنفيذيــة  المدنيــة والئحتــه  الخدمــة  قانــون  التــي يحددهــا  والقوانيــن  األنظمــة 

والماليــة.

4. إدارة األداء الوظيفــي: يهــدف هــذا الموضــوع إلــى تعريــف المشــارك بآليــات 
التقييــم المتبعــة بديــوان الخدمــة المدنيــة والمتمثلــة بنظــام إدارة األداء الوظيفــي 

»أداء«، األمــر الــذي يســهم فــي االرتقــاء بالعمــل فــي القطــاع العــام ورفــع مســتوى 

بالحوافــز  الموظــف  أداء  ربــط  مــن  النظــام  لمــا يتضمنــه  اإلنتاجيــة  األداء وجــودة 

والعــالوات والترقيــات والمســاءلة وخطــط ونظــام التدريــب مــن جهــة، وربــط أهــداف 

الموظــف الشــخصية باألهــداف االســتراتيجية للمؤسســة مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة 

إلــى تشــجيع االتصــال والتواصــل البّنــاء فــي عمليــة التقييــم، وتشــجيع التعلــم 

والتطويــر المســتمر، والــذي يحقــق زيــادة الرضــا الوظيفــي ويرفــع مســتوى اإلنتاجية.

ــد: يّنمــي هــذا الموضــوع ثقافــة المشــارك فــي بدايــة حياتــه  ــون التقاع 5. قان
المهنيــة حــول المزايــا والحقــوق التقاعديــة، بمــا يســهم فــي مســاعدته علــى رســم 

مســاره الوظيفــي منــذ بدايــة انضمامــه فــي العمــل بالقطــاع العــام. ســيتم تعريفــه 

الحقــوق  بكافــة  وتزويــده  التقاعــدي  بالقانــون  المرتبطــة  بالمصطلحــات  أيًضــا 

العــام، كمــا  القطــاع  البحريــن للعامليــن فــي  التــي تكفلهــا مملكــة  التقاعديــة 

ــة  ســيتم تعريفــه علــى حــاالت اســتحقاق المعــاش التقاعــدي والمكافــآت التقاعدي

وآليــات احتســاب المعــاش التعاقــدي بنــاء علــى مــدة الخدمــة، باإلضافــة إلــى المزايــا 

التــي تمنحهــا الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي لموظــف القطــاع  التقاعديــة 

ــا القــروض اســتبدال  ــون احتســاب الخدمــة االفتراضيــة والســابقة، مزاي العــام كقان

ــة العمــل. المعــاش، وحــاالت إصاب

6. الصحــة والســالمة المهنيــة: يّعــزز هــذا الموضــوع مفهــوم الصحــة 
والســالمة المهنيــة لــدى المشــارك مــن خــالل تزويــده باإلرشــادات المتعلقــة ببيئــة 

العمــل ممــا يضمــن ســالمته وصحتــه، مــن خــالل التعــرف علــى األنظمــة والمعاييــر 

وتقييــم  الوقايــة  وكيفيــة  المهنيــة،  والســالمة  للصحــة  التشــريعية  واألســس 

مخاطــر بيئــة العمــل.

@BIPABH

محور العمالء
والشركاء

محور األداء
واإلنتاجية واإلبداع

محور
القيم

- المواطنـة
- العــدل 

والمســاواة 
- االستدامـة
- المهنيـــة 
والمسؤوليـة

طريقة التسجيل: 
يتلقــى معهــد اإلدارة العامــة طلبــات الترشــيح مــن قبــل مســؤولي التدريــب فــي الجهــات الحكوميــة عبــر نظــام التســجيل الخــاص علــى 

 .)www.bipa.gov.bh( الموقــع اإللكترونــي للمعهــد


