
أهداف البرنامج االستراتيجية:
١. االستثمار األمثل للكوادر البشرية لتحقيق تطلعات المؤسسة.

التنميــة فــي القطــاع  ٢. تطويــر السياســات فــي مجــاالت تدفــع عجلــة 
العــام.

٣. خلق ثقافة التغيير في مؤسسات القطاع العام. 

وقت البرنامج:
8:00 صباحًا - ٢:00 مساًء

 مدة البرنامج:
٢٢ يوًما تدريبًيا بمعدل 500 ساعة تعلم.

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

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

٣. أن يحصــل علــى نســبة ال تقــل عــن 65% مــن إجمالي مجمــوع التقييمات 
فــي نهايــة البرنامج.

 

برنامج »قيادات«
تفكير استراتيجي منافس

٢٠١٨ماللغة: العربيـةالمديرون ومن في حكمهم مايــو   ٢٤  - فبرايــر   ٥
٢٩ أغسطس - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨م

ــة ضمــن البرنامــج الوطنــي  ــادات( الخطــوة الخامســة فــي ســلم البرامــج القيادي ــة )قي ــادات التنفيذي يعــد برنامــج إعــداد القي
ــر،  ــوزراء الموق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــن بموج ــج المعَيني ــتهدف البرنام ــة، ويس ــد اإلدارة العام ــة بمعه ــادات الحكومي ــر القي لتطوي
حيــث يســعى البرنامــج إلــى تطويــر قائــد اســتراتيجي يمتلــك القــدرة علــى صنــع السياســات وتحقيــق مؤشــرات أداء متميــزة. 

٢١٠٠ دينار
)مدعوم ماليًا(

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

فــي البرنامــج.
الجهــة  قبــل  مــن  يعادلهــا  مــا  أو  بدرجــة مديــر  تعييــن  قــرار  - صــدور 

المدنيــة. الخدمــة  ديــوان  أو  الحكوميــة 

 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:

١. القيــادة:  تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعة من 
المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال القيــادة االســتراتيجية والدوليــة 
والمخاطــر التــي تواجــه القطــاع العــام لتمكينــه مــن القيــادة بنظــرة 
دوره  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  والتطلعــات،  الــرؤى  وفــق  اســتراتيجية 
كمستشــار عبــر تنفيــذه لعمليــات استشــارية تهــدف إلــى تطويــر 
العمــل بالقطــاع العــام، وذلــك مــن خــال طــرح التوجيهــات وعرضهــا 

علــى متخــذي القــرار. 

بالمنهجيــات  المشــارك  الوحــدة  هــذه  تــّزود  العمــل:  فــرق   .٢
المتقدمــة فــي بنــاء فــرق العمــل مــن خــال االســتثمار األمثــل للمــوارد 
البشــرية وتنميــة القــدرات المســتقبلية بمــا يحقــق أهــداف منظومــة 
ــده بسياســات النجــاح التــي  ــى تزوي ــة إل العمــل المؤسســي، باإلضاف
تواكــب تطلعــات منظومــة العمــل فــي القطــاع العام. كما ســيتمكن 
المشــارك مــن اكتســاب مهــارات اإلشــراف علــى العمليــات التنفيذيــة 
فــي الفــرق المحليــة، وبعــض مــن المهــارات األساســية فــي اإلشــراف 

علــى الفــرق الدوليــة.

٣. العمــاء والشــركاء: تســعى هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك 
بمجموعــة مــن المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال العمــاء والشــركاء 
مــن خــال القــدرة علــى تقييــم خدمــات تواكــب تطلعــات المواطــن، 
مؤسســات  بيــن  الشــراكات  وبنــاء  اســتقطاب  علــى  والحــرص 
القطاعيــن العــام أو الخــاص، كمــا ســُتمكن المشــارك مــن اكتســاب 
المؤسســية والتــي  الخدمــات  إدارة  فــي متابعــة  مهــارات متقدمــة 

ترفــع مــن مؤشــرات األداء المؤسســي. 

بمجموعــة  المشــارك  تزويــد  إلــى  الوحــدة  هــذه  تهــدف  المؤسســة:   .٤
مــن المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال المؤسســة والمتمثلــة فــي صناعــة 
منظومــة  مــع  يتــواءم  بمــا  المؤسســي  العمــل  واســتراتيجيات  التغييــر 
القطــاع  مؤسســات  دور  تعزيــز  إلــى  إضافــة  العــام،  القطــاع  فــي  العمــل 
العــام فــي تنميــة االقتصــاد البحرينــي وتحقيــق أهــداف وغايــات التنميــة 
المســتدامة. كمــا ســيتمكن المشــارك مــن تطبيــق آليــات منهجيــة إلعــداد 

دراســة تصــب فــي مجــال صنــع السياســات فــي القطــاع العــام.

ــداع: تــّزود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة  ــة واإلب ٥. األداء واإلنتاجي
مــن المعــارف المتقدمــة فــي مجــال األداء واإلنتاجيــة واإلبــداع والتــي تّمكنــه 
مــن رفــع مؤشــرات األداء فــي مؤسســته وبالتالــي تحقيــق مســتوى مــن 
إلــى  باإلضافــة  العــام،  القطــاع  فــي  العمــل  مؤسســات  بيــن  التنافســية 
تزويــده بــاألدوات الازمــة إلنشــاء مؤشــرات األداء لرصــد أداء المؤسســة بيــن 

المؤسســات المحليــة والعالميــة.

إلــى تحقيــق االنســجام  تهــدف هــذه الوحــدة  ٦. االتصــال والتواصــل: 
ضمــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص باإلضافــة إلــى تزويــد المشــارك 
بمجموعــة مــن المهــارات المتقدمــة فــي اإلرشــاد والتــي تمكنــه مــن تنظيــم 
وتحقيــق  البشــرية  الكــوادر  كفــاءة  لرفــع  المشــترك  اإلرشــاد  جلســات 
تطلعــات المؤسســة، كمــا تهــدف أيًضــا إلــى تزويــد المشــارك بالمهــارات 
المتقدمــة فــي الحــوار والتفاعــل مــع مختلفــة وســائل االتصــال والتواصــل.

ــي  ــم والت ــات التعل ــن آلي ــدد م ــى ع ــج عل ــتمل البرنام ــا يش كم
تتمثــل فــي اختبــار تحديــد األنمــاط الشــخصية، جلســات اإلرشــاد 

ــه الشــخصي. والتوجي

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: 
١7٣8٣8٣٣        
١7٣8٣8٣9        

   registration@bipa.gov.bh        @BIPABH

قائد 
استراتيجي

االستثمار
األمثل 
للموارد

تفعيل
الشراكات

صناعة
السياسات

مؤشرات
أداء

متميزة

تكامل 
التواصل
الداخلي

والخارجي

ل محور العماء
والشركاء

محور األداء
واإلنتاجية واإلبداع

محور
القيم

- المواطنـة
- العــدل 

والمســاواة 
- االستدامـة
- المهنيـــة 
والمسؤوليـة

القائد


