
يشترط للحصول على الدعم المالي ما يلي:
- إنجاز جميع الواجبات والتكليفات المطلوبة في البرنامج بنسبة ال تقل عن 65%.

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

 (في حال لم يتم االلتزام بالشروط المذكورة تتكفل الجهة الحكومية بجميع تكاليف البرنامج).

+973 17383833 registration@bipa.gov.bh www.bipa.gov.bh @bipabh
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شروط استحقاق الدعم المالي:   مدعوم
 مالًيا  

 مدعوم
 مالًيا  

*تطبق الشروط واألحكام



جميع البرامج مدعومة مالًيا (تطبق الشروط واألحكام).
تسري إلزامية المشاركة في برنامج ”تأسيس“ على جميع الموظفين المعينين في القطاع العام منذ عام 2016م فصاعًدا.  

يستثنى من حضور برنامج ”تأسيس“ الموظفون المعينون على مستوى رئيس قسم أو مدير إدارة حيث تنطبق عليهم البنود الواردة في برنامجي 
”كوادر“ و“قيادات“.

يعفى خريجو برنامج التهيئة للقطاع العام ”تهيئة“  في األعوام 2009 - 2015م من برنامج ”بناء“.

الموظفون المستجدون 
في القطـــــاع العــــــــام

األخصائيون 
واألخصائيون األوائل 
ومــــــــن في حكمهــم 

مشرفو الوحدات
ورؤساء المجموعات
 ومن في حكمهم 

رؤساء األقسام
 ومن في حكمهم 

المديرون 
ومن في حكمهم

ذو  المترشح موظًفا مستجًدا  يكون  أن    -
خبرة ال تزيد عن سنة في القطاع العام.

-  خبرة ال تقل عن سنة في العمل أو وفق 
ما تحدده السلطة المختصة للقطاع العام.

المترشح  القبول من قبل  -  ملء استمارة 
كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج. 

المترشح  القبول من قبل  -  ملء استمارة 
كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج.

-  اجتياز مقابلة القبول بنجاح.

المترشح  قبل  من  القبول  استمارة  مــلء   -
كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج.

ما  أو  مــديــر  بــدرجــة  تعيين  قــــرار  صــــدور    -
يعادلها من قبل الجهة الحكومية أو ديوان 

الخدمة المدنية.

4 أيام تدريبية 
بمعدل 40 
ساعة تعلم

9 أيام تدريبية 
بمعدل 120 

ساعة تعلم

20 يوًما تدريبًيا
بمعدل 170 

ساعة تعلم

21 يوًما تدريبًيا 
بمعدل 330 

ساعة تعلم

22 يوًما تدريبًيا 
بمعدل 500 

ساعة تعلم

الفئة المستهدفة السعرالمدةشروط االلتحاقمواعيد الطرحالبرنامج
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.(TMS) تتم عملية التسجيل من قبل المخولين في القطاع العام عبر نظام التسجيل اإللكتروني للمعهد

@1

4

6 أغسطس23@  @

12 نوفمبر

7 مايو 16 أبريل

10 ديسمبر26 نوفمبر

2 يوليو

29 أغسطس

9 يوليو2 أبريل

15 أكتوبر 

14 أكتوبر15 يوليو

24 سبتمبر2 يوليو

15 أكتوبر

13 أغسطس

طريقة التسجيل:

@

2
1

3

4


