
ٔاهداف البرنامج االستراتيجية:
1. تزويــد الموظــف بــاألدوات األساســية والقــدرات القياديــة التــي تمكنــه 

مــن أداء مهامــه الوظيفيــة بمهنيــة.
2. تحقيق التميز في العمل لالرتقاء بمستوى األداء المؤسسي.

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

مدة البرنامج:
9 أيام تدريبية بمعدل 120 ساعة تعلم.

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

2 - أن يجتــاز المشــارك جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام 
واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه كل وحــدة بنســبة ال تقــل عــن 65% مــن 

كل تقييــم.
3- أن يحصــل المشــارك علــى نســبة ال تقــل عــن 65% مــن إجمالــي مجمــوع 

التقييمــات فــي نهايــة البرنامج.

ــر  ــي لتطوي ــج الوطن ــن البرنام ــة ضم ــج القيادي ــلم البرام ــي س ــة ف ــوة الثاني ــاء( الخط ــئة )بن ــادات الناش ــاء القي ــج بن ــد برنام يع
القيــادات الحكوميــة بمعهــد اإلدارة العامــة للمســتوى اإلداري التشــغيلي لفئــة األخصائييــن. حيــث يعمــل البرنامــج علــى تنميــة 
الشــخصية القياديــة لــدى الموظــف األخصائــي مــن خــال مســاعدته علــى تطويــر ذاتــه واالرتقــاء بهــا بمــا ينعكــس علــى تقــدم 
المؤسســة، كمــا يســعى البرنامــج إلــى صقــل المعــارف والمهــارات القياديــة لــدى األخصائــي وذلــك لتعزيــز دوره الهــام للعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد لتقديــم ٔافضــل خدمــة للمواطــن فــي إطــار عــام تحكمــه القيــم الوطنيــة األصيلــة.

490 دينار
)مدعوم ماليًا(*

االخصائيون 
واألخصائيون األوائل 
ومن في حكمهم*

اللغة: العربية
15 ينايــر- 22 فبراير 2018م
5 فبراير- 15 مارس 2018م
5 مــارس - 12 ٔابريل 2018م
2 ٔابريــل - 10 مايــو 2018م

برنامج »بنـاء«
ٔاداء وطمـوح متميـز

ــطس 2018م ــو - 1٦ ٔاغس 9 يولي
13 ٔاغسطس -1٧ سبتمبر 2018م
15 ٔاكتوبــر - 22 نوفمبــر 2018م

شروط الترشيح:
خبــرة ال تقــل عــن ســنة فــي العمــل، أو وفــق مــا تحــدده الســلطة المختصة 

للقطــاع العام.

الشهادة الممنوحة
شهادة اجتياز البرنامج من معهد اإلدارة العامة.

شروط استحقاق الدعم المالي:
يشترط للحصول على الدعم المالي ما يلي:

ــة فــي البرنامــج بنســبة ال  -إنجــاز جميــع الواجبــات والتكليفــات المطلوب
تقــل عــن %65.

- حضور ما التقل نسبته عن 50% من كل وحدة من وحدات البرنامج.
- أال يقل إجمالي الحضور عن 80% من البرنامج ككل.

)فــي حــال لــم يتــم اإللتــزام بالشــروط المذكــورة تتكفــل الجهــة الحكوميــة 

بجميــع تكاليــف البرنامــج(.

* يعفــى خريجــو برنامــج التهيئــة للقطــاع العــام )تهيئــة( فــي األعــوام 2009م - 2015م مــن 
برنامــج )بنــاء(.



يتألف البرنامج من الوحدات التالية:
1. القيـــادة: تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعة من 
المفاهيــم والنظريــات فــي المجــال القيــادي وفهــم الــذات، باإلضافــة 
إلــى عــدد مــن األدوات األساســية التــي تمّكنــه مــن إعــداد شــخصيته 
المشــارك  ســيتعرف  كمــا  وتوجهاتــه.  رؤيتــه  وتحديــد  القياديــة 
ــة فــي القطــاع العــام وأهــم  علــى مجموعــة مــن الممارســات القيادي
أن  يجــب  والتــي  المؤسســي،  النجــاح  لتحقيــق  المّتبعــة  األســاليب 

ــة نشــأته. ــد فــي بداي يتحلــى بهــا القائ

مــن  بمجموعــة  المشــارك  الوحــدة  هــذه  تــّزود  العمــل:  فــرق   .2
المفاهيــم والنظريــات فــي مجــال العمــل فــي فريــق، إضافــة إلــى عــدد 
مــن األدوات التــي تمّكنــه مــن اكتشــاف طاقاتــه وقدراتــه واســتثمارها 
فــي األدوار التــي ينــاط إليــه القيــام بهــا. كمــا ســيتمكن المشــارك 
مــن ممارســة المهــارات المتعلقــة باالتصــال والتواصــل مــع أعضــاء 
الفريــق والتــي يتيــح لــه فيهــا أخــذ زمــام المبــادرة والمشــاركة فــي 

اتخــاذ القــرار.

3. العمــاء والشــركاء: تســعى هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك 
بالمفاهيــم والنظريــات فــي مجــال خدمــة العمــالء والشــركاء، إضافــة 
إلــى عــدد مــن األدوات التــي تمّكنــه مــن معرفــة دوره الفعــال فــي 
االســتراتيجية  األهــداف  تحقــق  والتــي  المتميــزة  الخدمــات  تقديــم 
لمؤسســته؛ وذلــك مــن خــالل فهــم الشــخصيات المختلفــة للعمــالء 
مــن  بعــض  ممارســة  مــن  المشــارك  ســيتمكن  كمــا  والشــركاء. 
مهــارات المفاوضــة واالقنــاع وذلــك لرفــع مســتوى تقديــم الخدمــات.

4. المؤسســة: تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بالمفاهيــم 
والنظريــات فــي مجــال منظومــة العمــل المؤسســي، وذلــك لفهــم وإدراك 
دوره فــي تحقيــق أهــداف مؤسســته االســتراتيجية وأهــداف وغايــات التنمية 
المســتدامة. األمــر الــذي يســهم فــي غــرس روح االنتماء والوالء المؤسســي، 
كمــا ســيتمكن المشــارك مــن بعــض المهــارات المتعلقــة بــأدوات وأســاليب 

التخطيــط.

5. األداء واالنتاجيــة واإلبــداع: تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك 
بالمفاهيــم والنظريــات فــي مجــال التفكيــر اإلبداعــي والتــي تمكنــه مــن 
تقديــم مقترحــات إبداعيــة وإيجــاد الحلــول التــي تســهم فــي عمليــة اتخــاذ 
القــرارات، كمــا ســيتمكن المشــارك مــن اكتســاب مهــارات التفكيــر فــي حــل 

المشــكالت اإلداريــة.

المشــارك  تزويــد  فــي  الوحــدة  هــذه  تســهم  والتواصــل:  االتصــال   .٦
بأساســيات العــرض والتقديــم لتعزيــز مهــارات االتصــال والتواصــل لديــه، 
إضافــة إلــى تمكينــه مــن التعــرف علــى أهميــة مهــارات التأثيــر واالقنــاع 
كتابــة  بأساســيات  المشــارك  تزويــد  الــى  باإلضافــة  للقائــد،  بالنســبة 
المذكــرات والرســائل التــي تســهم فــي تعزيــز مهــارات االتصــال والتواصــل 

ودورهــا فــي تحقيــق مســتوى أداء متميــز.

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

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        
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محور العماء
والشركاء

محور األداء
واإلنتاجية واإلبداع

محور
القيم

- المواطنـة
- العــدل 

والمســاواة 
- االستدامـة
- المهنيـــة 
والمسؤوليـة

القائد


