
ٔاهداف البرنامج االستراتيجية:
فــي  قياديــة  مناصــب  لتبــوأ  القياديــة  والمهــارات  القــدرات  تعزيــز   .١

العــام. القطــاع  فــي  التنفيذيــة  المســتويات 
والتفكيــر  التخطيــط  مجــال  فــي  القــدرات  بمســتوى  االرتقــاء   .2

 . تيجي ا ســتر ال ا
ــر فــي  ــق لخلــق ثقافــة التغيي ــر أداء الكــوادر البشــرية فــي الفري 3. تطوي

المؤسســة.

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

مدة البرنامج:
2١ يوًما تدريبًيا بمعدل 330 ساعة تعلم.

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

2. أن يجتــاز جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات 
بحســب مــا تتطلبــه كل وحــدة بنجــاح أي بنســبة 65% مــن كل تقييــم.

4. أن يحصــل علــى نســبة ال تقــل عــن 65% مــن إجمالــي مجمــوع التقييمات 

فــي نهايــة البرنامج.

يعــد برنامــج إعــداد القيــادات الجديــدة )كــوادر( الخطــوة الرابعــة فــي ســلم البرامــج القياديــة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر 
القيــادات الحكوميــة بمعهــد اإلدارة العامــة والــذي يســتهدف اإلدارة الوســطى، حيــث يســعى البرنامــج إلــى تطويــر قائــد مبــدع 
يمتلــك القــدرة علــى المشــاركة فــي وضــع االســتراتيجيات وإدارة المبــادرات بمــا يحقــق ٔاهــداف إدارتــه ضمــن منظومــة العمــل 

المؤسســي.

برنامج »كوادر«
 ٔاداء حكومي مبدع

فــي  ومــن  األقســام  رؤســاء 
حكمهــم

اللغة: العربيـة
كما يمكن تقديمه باللغة 
اإلنجليزية إذا دعت الحاجة 

لذلك

2018م مايــو   10  - فبرايــر   19
2018م ٔاكتوبــر   4  - يوليــو   2
24 سبتمبر - 2٧ ديسمبر 2018م

1950 دينار
)مدعوم ماليًا(

شروط الترشيح:
- مــلء اســتمارة القبــول مــن قبــل المترشــح كمتطلــب أولــي للتقييــم 

فــي البرنامــج.
- اجتياز مقابلة القبول بنجاح.

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(.



يتألف البرنامج من الوحدات التالية:

1. القيـــادة: تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعة من 
المنهجيــات والنمــاذج فــي مجــال القيــادة للفئــة اإلداريــة الوســطى 
وأساســيات  التغييــر  وإدارة  القياديــة  الممارســات  فــي  والمتمثلــة 
متقدمــة فــي التخطيــط االســتراتيجي، باإلضافــة إلــى تزويــده بــاألدوات 
القياديــة التــي تّمكنــه مــن تطويــر قائــد مبــدع قــادر علــى تحقيــق 
أهــداف إدارتــه. كمــا ســيتمكن المشــارك مــن تقييــم أســلوبه القيــادي 
ــذي يمارســه مــع فريقــه فــي بيئــة العمــل واســتنتاج إدارة التغييــر  ال

الــذي يتناســب مــع طبيعــة الحــدث الــذي قــد يواجهــه خــال عملــه.

مــن  بمجموعــة  المشــارك  الوحــدة  هــذه  تــزود  العمــل:  فــرق   .2
المعــارف المتقدمــة فــي مجــال فــرق العمــل والتــي تمكنــه مــن تعزيــز 
بنــاء فريقــه  الفريــق والعمــل علــى  فــي  الفعالــة  القيــادة  مفهــوم 
وتطويــر قدراتهــم بمــا يحقــق أهــداف اإلدارة، باإلضافــة إلــى تزويــده 
بالمهــارات المتقدمــة فــي إدارة فــرق العمــل بالمشــاريع مــن خــال 
كمــا  أدائــه.  وتقيــم  الفريــق  قــدرات  تبنــي  التــي  األدوات  مــن  عــدد 
ســيتمكن المشــارك مــن اكتســاب مهــارات التفويــض التــي تســهم 
ــق وتحقــق  ــادات وترفــع مــن أداء الفري ــي مــن القي ــاء صــف ثان فــي بن

االســتراتيجية. المؤسســة  أهــداف 

3. العمــاء والشــركاء:  تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك 
بمجموعــة مــن المنهجيــات والممارســات المتقدمة فــي مجال العماء 
والشــركاء والتــي تمكنــه مــن التميــز واإلبــداع فــي إدارة الخدمــات 
للمواطــن والعمــل علــى اســتقطاب الشــركاء مــن داخــل المؤسســة  
وخارجها، باإلضافة إلى تزويده بالمهارات المتقدمة من خال عدد من

األدوات إلعــداد دراســة ألحــد العمليــات فــي مؤسســته ورصــد المقترحــات 
والتوصيــات وذلــك لتحســين جــودة الخدمــات وتحقيــق التميــز اإلداري. كمــا 
ســيتمكن المشــارك مــن توســيع دائــرة الشــراكات الداخليــة للوصــول إلــى 

الشــراكات التــي تحقــق التنميــة المســتدامة.

4. المؤسســة: تــزود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات 
وإدارة  االســتراتيجيات  وضــع  فــي  قدراتــه  تنمــي  التــي  واالســتراتيجيات 
تزويــده  إلــى  باإلضافــة  المؤسســي،  العمــل  مســتوى  علــى  المبــادرات 
لمؤسســته  االســتراتيجية  األهــداف  صياغــة  فــي  المتقدمــة  بالمهــارات 
لتوائــم منظمــة العمــل بالقطــاع العــام، كمــا ســيتمكن مــن العمــل وفــق 
مــع طبيعــة عمــل مؤسســته. تتناســب  التــي  السياســات والتشــريعات 

5.األداء واالنتاجيــة واإلبــداع: تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك 
بمجموعــة مــن الضوابــط واألنظمــة التــي تمكنــه مــن توظيــف اإلبــداع ورفــع 
اإلنتاجيــة فــي العمــل، باإلضافــة إلــى تزويــده بعــدد مــن المهــارات التــي 
تمكنــه مــن تقييــم مســتوى األداء المؤسســي واإلبــداع ومــدى مواءمتــه مــع 
منظومة العمل بالقطاع العام، كما ســيتمكن المشــارك من رفع مســتوى 
أداء فريقــه فــي العمــل وذلــك وفــق الضوابــط والمحــركات بالقطــاع العــام.

٦. االتصــال والتواصــل: تســعى هــذه الوحــدة لتنميــة قــدرات المشــارك 
المؤسســة  إدارات  بيــن  الفعــال  التواصــل  درجــات  أقصــى  تحقيــق  فــي 
األساســية، إضافــة إلــى تزويــده بمجموعــة مــن المهــارات المتقدمــة فــي 
اإلرشــاد والتــي تمكنــه مــن تنظيــم جلســات اإلرشــاد الشــخصي لتطويــر 

المؤسســة. البشــرية وتنميــة مواهبهــم وتحقيــق تطلعــات  الكــوادر 

طريقة التسجيل: 
يتلقــى مــع هــد 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: 
١7383833        
١7383839        

   registration@bipa.gov.bh        
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محور العماء
والشركاء

محور األداء
واإلنتاجية واإلبداع

محور
القيم

- المواطنـة
- العــدل 

والمســاواة 
- االستدامـة
- المهنيـــة 
والمسؤوليـة

القائد


