
ٔاهداف البرنامج االستراتيجية:
التــدرج  فــي  أعلــى  لتتبــوأ مناصــب  القياديــة  القــدرات  رفــع مســتوى   .1

الوظيفــي.
2. االرتقاء بمستوى جودة الخدمات في مؤسسات القطاع العام.

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

مدة البرنامج:
20 يوًما تدريبًيا بمعدل 1٧0 ساعة تعلم.

متطلبات التخرج: 
1. 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.

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

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

البرنامج.

يعــد برنامــج إعــداد القيــادات الناشــئة )تكويــن( الخطــوة الثالثــة فــي ســلم البرامــج القياديــة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر 
القيــادات الحكوميــة بمعهــد اإلدارة العامــة ويســتهدف المســتوى اإلداري التشــغيلي، حيــث يســعى البرنامــج إلعــداد شــخصية 
ــا ألهــداف المؤسســة االســتراتيجية، مســتخدمة  ــة قــادرة علــى إدارة ذاتهــا بفعاليــة وترســم ٔاهدافهــا الشــخصية وفًق قيادي
مهــارات االتصــال والتواصــل للعمــل ضمــن فريــق يرتقــي بمســتوى الخدمــات فــي القطــاع العــام فــي إطــار عــام تحكمــه القيــم 

الوطنيــة األصيلــة.

برنامج »تكوين«
نشأة قياديـة وإنجـازات نوعية

ــات  ــاء المجموع ــدات ورؤس ــرفو الوح مش
ومــن فــي حكمهــم

2018ماللغة: العربيـة مايــو   10  - فبرايــر   25
15 يوليــو - 27 ســبتمبر 2018م
14 ٔاكتوبر - 27 ديسمبر 2018م

950 دينار
)مدعوم ماليًا(

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 200٩م - 2015م مــن 
برنامــج )بنــاء(.



يتألف البرنامج من الوحدات التالية:

مــن  المشــارك  تمكيــن  إلــى  الوحــدة  هــذه  تهــدف  القيـــادة:   .1
اكتشــاف قدراتــه القياديــة والســمات الشــخصية التــي تمكنــه مــن 
صقــل  فــي  تســهم  التــي  بــاألدوات  تزويــده  إلــى  إضافــة  القيــادة، 
مهاراتــه القياديــة وإدارة ذاتــه بفعاليــة وتدفعــه نحــو تحقيــق أهدافــه 

مؤسســته. تطلعــات  وفــق 

2. فــرق العمــل: تــزود هــذه الوحــدة المشــارك بالمهــارات التــي 
تمكنــه مــن تحقيــق اإلنجــاز وحــل المشــاكل اإلداريــة علــى مســتوى 
الفريــق، إضافــة إلــى تمكينــه مــن مهــارات إدارة المشــاريع األساســية.

مبــدأ  تعزيــز  إلــى  الوحــدة  هــذه  تعــزز  والشــركاء:  العمــاء   .3
المبــادرة لــدى المشــارك مــن خــال تعريفــه بــدوره كقائــد فــي بنــاء 
تزويــده  إلــى  باإلضافــة  والشــركاء،  العمــاء  مــع  متميــزة  تجربــة 
بالمهــارات لتقديــم الخدمــات وتعريفــه بأنظمــة الجــودة لتحقيــق رضــا 

والشــركاء. العمــاء 

لمواءمــة  المشــارك  إلــى تمكيــن  الوحــدة  المؤسســة: تهــدف هــذه   .4
أهدافــه الشــخصية باألهــداف االســتراتيجية لمؤسســته، إضافــة إلــى إدراكــه 
إلــى الظــروف المتغيــرة فــي العمــل المؤسســي التــي تؤثــر علــى األهــداف 

االســتراتيجية ومؤشــرات األداء وبيئــة العمــل.

5. األداء واالنتاجيــة واإلبــداع: تنمــي هــذه الوحــدة قــدرات المشــارك 
تقديــم  بآليــات  تزويــده  خــال  مــن  األداء  فــي  التميــز  لتحقيــق  القياديــة 

المســتدامة. التنميــة  وغايــات  بأهــداف  وربطهــا  المبــادرات 

المشــارك  تزويــد  إلــى  الوحــدة  هــذه  تهــدف  والتواصــل:  االتصــال   .٦
قدراتــه  مــن  تعــزز  والتــي  مبادراتــه  عــرض  مــن  تمكنــه  التــي  بالمهــارات 
القياديــة، باإلضافــة إلــى تمكينــه مــن صياغــة التقاريــر اإلداريــة التــي تســهم 

فــي رفــع مســتوى اإلدارة فــي العمــل. 

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: 
1٧٣8٣8٣٣        
1٧٣8٣8٣٩        

   registration@bipa.gov.bh        

@BIPABH
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