
أهداف البرنامج االستراتيجية: 
1. غرس ثقافة الفكر القيادي واملفاهيم القيادية لدى املوظف املستجد بالقطاع العام.

ــاع  ــل بالقط ــة العم ــا يف بيئ ــي يحتاجه ــية الت ــارف األساس ــتجد باملع ــف املس ــد املوظ 2. تزوي
العــام والتــي متّكنــه مــن أداء مهامــه الوظيفيــة مبهنيــة.

)تأســيس(  العــام  القطــاع  فــي  المســتجدين  الموظفيــن  برنامــج  يعــد 
االنطالقــة األولــى للموظــف الحكومــي فــي ســلم البرامــج القياديــة ضمــن 
العامــة،  اإلدارة  بمعهــد  الحكوميــة  القيــادات  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج 
ويمثــل البرنامــج اللبنــة األساســية لبنــاء موظــف مــدرك لــدوره فــي منظومــة 
العمــل بالقطــاع العــام مــن منطلــق الفكــر القيــادي والقيــم اإلداريــة، وذلــك 
اعتبــاًرا مــن اليــوم األول مــن تاريــخ تعيينــه. كمــا يؤهــل البرنامــج كل موظــف 
مســتجد لبنــاء شــخصيته القياديــة القــادرة علــى خلــق بيئــة عمــل فعالــة مــن 

خــالل التعامــل الوظيفــي بمهنيــة وكفــاءة عاليــة يخــدم فيهــا المواطــن.

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

مدة البرنامج:
٤ أيام تدريبية مبعدل ٤0 ساعة تعلم.

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

الصفــي.
2. اجتياز التقييم مبا ال يقل عن %65.

برنامج الموظفين المستجدين في القطاع العام
)ثقافة حكومية واعية(

الفئة المستهدفة:
املوظفون املستجدون يف القطاع العام*

اللغة:
العربيـة.

مواعيد الطرح:
16  أبريل، ٧ مايو،2 يوليو، 6 اغسطس،  15 أكتوبر،

12 نوفمرب، 26 نوفمرب، 10 ديسمرب 2018م.

الشهادة الممنوحة:
شهادة اجتياز الربنامج من معهد اإلدارة العامة.

الدعم المالي:
- السعر:

195 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: 
أن يكون املرتشح موظفًا مستجدًا ذو خربة ال تزيد عن سنة يف القطاع العام.

علــى  )تأســيس(  برنامــج  يف  املشــاركة  إلزاميــة  تســري   *

عــام  منــذ  العــام  القطــاع  يف  املعينــن  املوظفــن  جميــع 

فصاعــًدا. 2016م 

املوظفــون  )تأســيس(  برنامــج  حضــور  مــن  يســتثنى   *

املعينــون علــى مســتوى رئيــس قســم أو مديــر إدارة حيــث 

و  )كــوادر(  برناجمــي  يف  الــواردة  البنــود  عليهــم  تنطبــق 

)قيــادات(.



لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        

يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

هــذا  يهــدف  الحكومــي:  العمــل  ومنظومــة  القيــادي  الفكــر   .1
واالســتزادة  القياديــة،  ميولــه  الستكشــاف  املشــارك  حتفيــز  إىل  املوضــوع 

مــن جتــارب القياديــن انطالقــًا مــن القيــم اإلداريــة والفكــر القيــادي، وتعريفــه 

مبســؤولياته الوظيفيــة مــن خــالل متكينــه مــن القواعــد واملبــادئ األساســية 

ــة  ــات املتبع ــته والسياس ــاه مؤسس ــه اجت ــه بواجبات ــه والتزام ــة بحقوق املتعلق

ــر يف منظومــة العمــل  ــدوره املؤث ــز إدراكــه ب بالقطــاع العــام، باإلضافــة إىل تعزي

ــة  ــه يف بيئ ــات التــي حتيــط ب ــه بالتحدي ــذي يرفــع مــن مســتوى وعي احلكومــي وال

عملــه وكيفيــة اســتثمار الفــرص املتاحــة خللــق التغيــر.

٢. التعامــل الوظيفــي: يســعى هــذا املوضــوع لتزويــد املشــارك باملهارات 
األساســية للتعامــل الوظيفــي يف بيئــة العمــل لتأديــة مهامــه مبهنيــة، وذلــك 

ــق  ــركاء لتحقي ــالء والش ــع العم ــل م ــول التعام ــيات بروتوك ــى أساس ــرف عل بالتع

مســتوى عــاٍل مــن التواصــل، إىل جانــب تعزيــز دوره ومســؤوليته يف احلفــاظ علــى 

هويتــه وســمعته املؤسســية.

٣. قوانيــن وأنظمــة الخدمــة المدنيــة: مّيكــن هــذا املوضــوع املشــارك 
مــن التعــرف علــى حقوقــه وواجباتــه ومــا يتعــن عليــه التقيــد بــه مــن احــرتام 

قوانــن وأنظمــة املؤسســة، وســلوكه الوظيفــي مــع أقرانــه يف جمــال العمــل 

ومراعــاة املصلحــة العامــة، مــن أجــل تســهيل عمليــة انخراطــه يف منظومــة 

العمــل بالقطــاع العــام. باإلضافــة إىل تعريفــه بأهــم املصطلحــات املتداولــة 

يف القطــاع العــام، وتزويــده باإلرشــادات العامــة حــول مراحــل دورة التوظيــف 

ــة  ــن ومرحل ــد التعي ــة بع ــرورًا مبرحل ــن م ــل التعي ــا قب ــة م ــمة إىل مرحل املنقس

املباشــرة بالعمــل انتهــاًء مبرحلــة نهايــة اخلدمــة. كمــا ســيتم تزويــد املشــارك 

باملعــارف املتعلقــة بحقوقــه الوظيفيــة املتمثلــة يف األجــور والرواتــب، اإلجــازات، 

والتظلمــات، العــالوات واملكافــآت التشــجيعية والرتقيــات، باإلضافــة إىل حقــه 

ــه  ــة والئحت ــة املدني ــون اخلدم ــا قان ــي يحدده ــن الت ــة والقوان ــق األنظم ــب وف يف التدري

ــة. ــة واملالي التنفيذي

٤. إدارة األداء الوظيفــي: يهــدف هــذا املوضــوع إىل تعريــف املشــارك بآليــات 
الوظيفــي  األداء  إدارة  بنظــام  بديــوان اخلدمــة املدنيــة واملتمثلــة  التقييــم املتبعــة 

»أداء«، األمــر الــذي يســهم يف االرتقــاء بالعمــل يف القطــاع العــام ورفــع مســتوى األداء 

وجــودة اإلنتاجيــة ملــا يتضمنــه النظــام مــن ربــط أداء املوظــف باحلوافــز والعــالوات 

والرتقيــات واملســاءلة وخطــط ونظــام التدريــب مــن جهــة، وربــط أهــداف املوظــف 

الشــخصية باألهــداف االســرتاتيجية للمؤسســة مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة إىل تشــجيع 

االتصــال والتواصــل البّنــاء يف عمليــة التقييــم، وتشــجيع التعلــم والتطويــر املســتمر، 

ــة. ــتوى اإلنتاجي ــع مس ــي ويرف ــا الوظيف ــادة الرض ــق زي ــذي يحق وال

حياتــه  بدايــة  يف  املشــارك  ثقافــة  املوضــوع  هــذا  يّنمــي  التقاعــد:  قانــون   .٥
املهنيــة حــول املزايــا واحلقــوق التقاعديــة، مبــا يســهم يف مســاعدته علــى رســم 

مســاره الوظيفــي منــذ بدايــة انضمامــه يف العمــل بالقطــاع العــام. ســيتم تعريفــه 

أيًضــا باملصطلحــات املرتبطــة بالقانــون التقاعــدي وتزويــده بكافــة احلقــوق التقاعديــة 

ــن للعاملــن يف القطــاع العــام، كمــا ســيتم تعريفــه علــى  التــي تكفلهــا مملكــة البحري

حــاالت اســتحقاق املعــاش التقاعــدي واملكافــآت التقاعديــة وآليــات احتســاب املعــاش 

متنحهــا  التــي  التقاعديــة  املزايــا  إىل  باإلضافــة  اخلدمــة،  مــدة  علــى  بنــاء  التعاقــدي 

الهيئــة العامــة للتأمــن االجتماعــي ملوظــف القطــاع العــام كقانــون احتســاب اخلدمــة 

االفرتاضيــة والســابقة، مزايــا القــروض اســتبدال املعــاش، وحــاالت إصابــة العمــل.

٦. الصحــة والســامة المهنيــة: يّعــزز هــذا املوضــوع مفهــوم الصحــة والســالمة 
ــا  ــل مم ــة العم ــة ببيئ ــادات املتعلق ــده باإلرش ــالل تزوي ــن خ ــارك م ــدى املش ــة ل املهني

واألســس  واملعايــر  األنظمــة  علــى  التعــرف  خــالل  مــن  وصحتــه،  ســالمته  يضمــن 

التشــريعية للصحــة والســالمة املهنيــة، وكيفيــة الوقايــة وتقييــم خماطــر بيئــة العمــل.

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

محور األداء 
واإلنتاجية واإلبداع

محور 
القائد

محور 
فرق العمل

محور 
العماء والشركاء

محور 
المؤسسة

محور االتصال
والتواصل

محور
القيم

ثقافة
قيادية

الدور
الجوهري

الوعي 
بالعمل

الجماعي

إدراك
أهمية
العميل

الطموح
واالنظباط

مبادىء
االحترام

- المواطنة
- العدل والمساواة

- االستدامة
- المهنية 

والمسؤولية

اإلطـــار الـعـــــام للبرنــامــــج


