
أهداف البرنامج االستراتيجية: 
أداء مهامــه  التــي متكنــه مــن  القياديــة  والقــدرات  بــاألدوات األساســية  تزويــد املوظــف   .1

مبهنيــة. الوظيفيــة 
2. حتقيق التميز يف العمل لالرتقاء مبستوى األداء املؤسسي.

يعــد برنامــج بنــاء القيــادات الناشــئة )بنــاء( الخطــوة الثانيــة فــي ســلم البرامــج 
بمعهــد  الحكوميــة  القيــادات  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  ضمــن  القياديــة 
اإلدارة العامــة للمســتوى اإلداري التشــغيلي لفئــة األخصائييــن. حيــث يعمــل 
البرنامــج علــى تنميــة الشــخصية القياديــة لــدى الموظــف األخصائــي مــن 
ــر ذاتــه واالرتقــاء بهــا بمــا ينعكــس علــى تقــدم  خــال مســاعدته علــى تطوي
المؤسســة، كمــا يســعى البرنامــج إلــى صقــل المعــارف والمهــارات القياديــة 
الواحــد  الفريــق  بــروح  للعمــل  الهــام  لتعزيــز دوره  األخصائــي وذلــك  لــدى 
لتقديــم أفضــل خدمــة للمواطــن فــي إطــار عــام تحكمــه القيــم الوطنيــة 

األصيلــة.

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

مدة البرنامج:
9 أيام تدريبية مبعدل 120 ساعة تعلم.

متطلبات التخرج:
1 - حضــور مــا ال يقــل عــن 80% مــن إجمــايل التدريــب 

الصفي.
التقييمــات مــن  يجتــاز املشــارك جميــع  أن   - 2
واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا 
ــن  ــن 65% م ــل ع ــبة ال تق ــدة بنس ــه كل وح تتطلب

كل تقييــم.
3- أن يحصــل املشــارك علــى نســبة ال تقــل عــن 
ــة  ــات يف نهاي ــوع التقييم ــايل جمم ــن إجم 65% م

الربنامــج.

برنامج بناء القيادات الناشئة
) أداء وطمـوح متميـز(

الفئة المستهدفة:
االخصائيون واألخصائيون األوائل ومن يف حكمهم*

اللغة:
العربيـة.

مواعيد الطرح:
2 ابريل ، 9 يوليو،13 اغسطس،  15 أكتوبر 2018م.

الشهادة الممنوحة:
شهادة اجتياز الربنامج من معهد اإلدارة العامة.

الدعم المالي:
- السعر:

٤90 دينار بحريني )مدعوم مالًيا(

- شروط االستحقاق:
يشرتط للحصول على الدعم املايل ما يلي:

-إجناز جميع الواجبات والتكليفات املطلوبة يف الربنامج بنسبة ال تقل عن %65.
- حضور ما التقل نسبته عن 50% من كل وحدة من وحدات الربنامج.

- أال يقل إجمايل احلضور عن 80% من الربنامج ككل.
تكاليــف  بجميــع  احلكوميــة  اجلهــة  تتكفــل  املذكــورة  بالشــروط  اإللتــزام  يتــم  مل  حــال  )يف 

الربنامــج(.

شروط الترشيح: 
ــة( يف خربة ال تقل عن سنة يف العمل، أو وفق ما حتدده السلطة اخملتصة للقطاع العام. ــام )تهيئ ــاع الع ــة للقط ــج التهيئ ــو برنام ــى خريج * يعف

األعــوام 2009م - 2015م مــن برنامــج )بنــاء(.



يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

مــن  مبجموعــة  املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  القيــادة:   .1
املفاهيــم والنظريــات يف اجملــال القيــادي وفهــم الــذات، باإلضافــة إىل عــدد مــن 

ــه  ــد رؤيت ــة وحتدي ــخصيته القيادي ــداد ش ــن إع ــه م ــي متّكن ــية الت األدوات األساس

وتوجهاتــه. كمــا ســيتعرف املشــارك علــى جمموعــة مــن املمارســات القياديــة 

يف القطــاع العــام وأهــم األســاليب املّتبعــة لتحقيــق النجــاح املؤسســي، والتــي 

ــة نشــأته. ــد يف بداي يجــب أن يتحلــى بهــا القائ

٢. فــرق العمــل: تــّزود هــذه الوحــدة املشــارك مبجموعــة مــن املفاهيــم 
التــي  األدوات  إىل عــدد مــن  العمــل يف فريــق، إضافــة  والنظريــات يف جمــال 

ــاط إليــه  ــه واســتثمارها يف األدوار التــي ين ــه وقدرات متّكنــه مــن اكتشــاف طاقات

املتعلقــة  املهــارات  ممارســة  مــن  املشــارك  ســيتمكن  كمــا  بهــا.  القيــام 

باالتصــال والتواصــل مــع أعضــاء الفريــق والتــي يتيــح لــه فيهــا أخــذ زمــام املبــادرة 

واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار.

٣. العمــاء والشــركاء: تســعى هــذه الوحــدة إىل تزويــد املشــارك باملفاهيم 
ــن األدوات  ــدد م ــة إىل ع ــركاء، إضاف ــالء والش ــة العم ــال خدم ــات يف جم والنظري

التــي متّكنــه مــن معرفــة دوره الفعــال يف تقــدمي اخلدمــات املتميــزة والتــي 

حتقــق األهــداف االســرتاتيجية ملؤسســته؛ وذلــك مــن خــالل فهــم الشــخصيات 

ــض  ــة بع ــن ممارس ــارك م ــيتمكن املش ــا س ــركاء. كم ــالء والش ــة للعم اخملتلف

مــن مهــارات املفاوضــة واالقنــاع وذلــك لرفــع مســتوى تقــدمي اخلدمــات.

باملفاهيــم  املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  المؤسســة:   .٤
وإدراك  لفهــم  وذلــك  املؤسســي،  العمــل  منظومــة  جمــال  يف  والنظريــات 

التنميــة  وغايــات  وأهــداف  االســرتاتيجية  مؤسســته  أهــداف  حتقيــق  يف  دوره 

املســتدامة. األمــر الــذي يســهم يف غــرس روح االنتمــاء والــوالء املؤسســي، كمــا 

ســيتمكن املشــارك مــن بعــض املهــارات املتعلقــة بــأدوات وأســاليب التخطيــط.

املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  واإلبــداع:  واالنتاجيــة  األداء   .٥
باملفاهيــم والنظريــات يف جمــال التفكــر اإلبداعــي والتــي متكنــه مــن تقــدمي مقرتحــات 

ســيتمكن  كمــا  القــرارات،  اتخــاذ  عمليــة  يف  تســهم  التــي  احللــول  وإيجــاد  إبداعيــة 

املشــارك مــن اكتســاب مهــارات التفكــر يف حــل املشــكالت اإلداريــة.

٦. االتصــال والتواصــل: تســهم هــذه الوحــدة يف تزويــد املشــارك بأساســيات 
العــرض والتقــدمي لتعزيــز مهــارات االتصــال والتواصــل لديــه، إضافــة إىل متكينــه مــن 

التعــرف علــى أهميــة مهــارات التأثــر واالقنــاع بالنســبة للقائــد، باإلضافــة اىل تزويــد 

املشــارك بأساســيات كتابــة املذكــرات والرســائل التــي تســهم يف تعزيــز مهــارات 

االتصــال والتواصــل ودورهــا يف حتقيــق مســتوى أداء متميــز.

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

 .)www.bipa.gov.bh( للمعهد
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- االستدامة
- المهنية 

والمسؤولية

اإلطـــار الـعـــــام للبرنــامــــج

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        

محور األداء 
واإلنتاجية واإلبداع

محور 
القائد

محور 
فرق العمل

محور 
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محور 
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محور
القيم


