
أهداف البرنامج االستراتيجية: 
١. تعزيــز القــدرات واملهــارات القياديــة لتبــوأ مناصــب قياديــة يف املســتويات التنفيذيــة يف 

ــام. ــاع الع القط
2. االرتقاء مبستوى القدرات يف جمال التخطيط والتفكري االسرتاتيجي. 

3. تطوير أداء الكوادر البشرية يف الفريق خللق ثقافة التغيري يف املؤسسة.

يعــد برنامــج إعــداد القيــادات الجديــدة )كــوادر( الخطــوة الرابعــة فــي ســلم 
الحكوميــة  القيــادات  لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  ضمــن  القياديــة  البرامــج 
ــذي يســتهدف اإلدارة الوســطى، حيــث يســعى  بمعهــد اإلدارة العامــة وال
البرنامــج إلــى تطويــر قائــد مبــدع يمتلــك القــدرة علــى المشــاركة فــي وضــع 
االســتراتيجيات وإدارة المبــادرات بمــا يحقــق أهــداف إدارتــه ضمــن منظومــة 

العمــل المؤسســي.

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

مدة البرنامج:
2١ يوًما تدريبًيا مبعدل 330 ساعة تعلم.

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

الصفــي. 

واجبــات  مــن  التقييمــات  جميــع  يجتــاز  أن   .2

وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه 

كل وحــدة بنجــاح أي بنســبة 65% مــن كل تقييــم.

ــن  ــن 65% م ــل ع ــبة ال تق ــى نس ــل عل 4. أن يحص

ــة الربنامــج.. إجمــايل جممــوع التقييمــات يف نهاي

برنامج إعداد القيادات الجديدة
)أداء حكومي مبدع(

الفئة المستهدفة:
رؤساء األقسام ومن يف حكمهم.

اللغة:
العربيـة، كما ميكن تقدميه باللغة اإلجنليزية

إذا دعت احلاجة لذلك.

مواعيد الطرح:
2 يوليو، 24 سبتمرب 20١8م.

الشهادة الممنوحة:
شهادة اجتياز الربنامج من معهد اإلدارة العامة..

الدعم المالي:
- السعر:

١٩50 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: 
- ملء استمارة القبول من قبل املرتشح كمتطلب أويل للتقييم يف الربنامج.

- اجتياز مقابلة القبول بنجاح.



يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

مــن  مبجموعــة  املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  القيــادة:   .1
ــة  ــطى واملتمثل ــة الوس ــة اإلداري ــادة للفئ ــال القي ــاذج يف جم ــات والنم املنهجي

يف املمارســات القياديــة وإدارة التغيــري وأساســيات متقدمــة يف التخطيــط 

ــر  ــن تطوي ــه م ــي مّتكن ــة الت ــاألدوات القيادي ــده ب ــة إىل تزوي ــرتاتيجي، باإلضاف االس

ــن  ــارك م ــيتمكن املش ــا س ــه. كم ــداف إدارت ــق أه ــى حتقي ــادر عل ــدع ق ــد مب قائ

ــتنتاج  ــل واس ــة العم ــه يف بيئ ــع فريق ــه م ــذي ميارس ــادي ال ــلوبه القي ــم أس تقيي

إدارة التغيــري الــذي يتناســب مــع طبيعــة احلــدث الــذي قــد يواجهــه خــال عملــه.

٢. فــرق العمــل: تــزود هــذه الوحــدة املشــارك مبجموعــة مــن املعــارف 
املتقدمــة يف جمــال فــرق العمــل والتــي متكنــه مــن تعزيــز مفهــوم القيــادة 

الفعالــة يف الفريــق والعمــل علــى بنــاء فريقــه وتطويــر قدراتهــم مبــا يحقــق 

أهــداف اإلدارة، باإلضافــة إىل تزويــده باملهــارات املتقدمــة يف إدارة فــرق العمــل 

باملشــاريع مــن خــال عــدد مــن األدوات التــي تبنــي قــدرات الفريــق وتقيــم أدائــه. 

كمــا ســيتمكن املشــارك مــن اكتســاب مهــارات التفويــض التــي تســهم يف بنــاء 

صــف ثــاين مــن القيــادات وترفــع مــن أداء الفريــق وحتقــق أهــداف املؤسســة 

االســرتاتيجية.

٣. العمــاء والشــركاء: تهــدف هــذه الوحــدة إىل تزويــد املشــارك مبجموعــة 
والشــركاء  العمــاء  جمــال  يف  املتقدمــة  واملمارســات  املنهجيــات  مــن 

ــى  ــل عل ــن والعم ــات للمواط ــداع يف إدارة اخلدم ــز واإلب ــن التمي ــه م ــي متكن والت

اســتقطاب الشــركاء مــن داخــل املؤسســة  وخارجهــا، باإلضافــة إىل تزويــده 

باملهــارات املتقدمــة مــن خــال عــدد مــن األدوات إلعــداد دراســة ألحــد العمليات 

اخلدمــات  جــودة  لتحســن  وذلــك  والتوصيــات  املقرتحــات  ورصــد  مؤسســته  يف 

وحتقيــق التميــز اإلداري. كمــا ســيتمكن املشــارك مــن توســيع دائــرة الشــراكات الداخلية 

للوصــول إىل الشــراكات التــي حتقــق التنميــة املســتدامة.

املنهجيــات  مــن  مبجموعــة  املشــارك  الوحــدة  هــذه  تــزود  المؤسســة:    .٤
ــى  ــادرات عل ــرتاتيجيات وإدارة املب ــع االس ــه يف وض ــي قدرات ــي تنم ــرتاتيجيات الت واالس

ــده باملهــارات املتقدمــة يف صياغــة  مســتوى العمــل املؤسســي، باإلضافــة إىل تزوي

كمــا  العــام،  بالقطــاع  العمــل  منظمــة  لتوائــم  ملؤسســته  االســرتاتيجية  األهــداف 

ســيتمكن مــن العمــل وفــق السياســات والتشــريعات التــي تتناســب مــع طبيعــة عمــل 

مؤسســته.

املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  واإلبــداع:  واالنتاجيــة  األداء   .٥
ــة  ــع اإلنتاجي ــداع ورف ــف اإلب ــن توظي ــه م ــي متكن ــة الت ــط واألنظم ــن الضواب ــة م مبجموع

يف العمــل، باإلضافــة إىل تزويــده بعــدد مــن املهــارات التــي متكنــه مــن تقييــم مســتوى 

األداء املؤسســي واإلبــداع ومــدى مواءمتــه مــع منظومــة العمــل بالقطــاع العــام، كمــا 

ــط  ــك وفــق الضواب ســيتمكن املشــارك مــن رفــع مســتوى أداء فريقــه يف العمــل وذل

ــام. ــاع الع ــركات بالقط واحمل

٦. االتصــال والتواصــل: تســعى هــذه الوحــدة لتنميــة قــدرات املشــارك يف حتقيــق 
أقصــى درجــات التواصــل الفعــال بــن إدارات املؤسســة األساســية، إضافــة إىل تزويــده 

ــات  ــم جلس ــن تنظي ــه م ــي متكن ــاد والت ــة يف اإلرش ــارات املتقدم ــن امله ــة م مبجموع

اإلرشــاد الشــخصي لتطويــر الكــوادر البشــرية وتنميــة مواهبهــم وحتقيــق تطلعــات 

ــة. املؤسس

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

قائد 
مبدع

بناء
االستراتيجيات

قيادة
فاعلة 
للفريق

التميز
واإلبداع

إنتاجية
عالية

انسجام
التواصل

المؤسسي

- المواطنة
- العدل والمساواة

- االستدامة
- المهنية 

والمسؤولية

اإلطـــار الـعـــــام للبرنــامــــج

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        


