
أهداف البرنامج االستراتيجية: 
١. االستثمار األمثل للكوادر البشرية لتحقيق تطلعات املؤسسة.

٢. تطوير السياسات يف جماالت تدفع عجلة التنمية يف القطاع العام.
٣. خلق ثقافة التغيري يف مؤسسات القطاع العام. 

يعــد برنامــج إعــداد القيــادات التنفيذيــة )قيــادات( الخطــوة الخامســة فــي 
ســلم البرامــج القياديــة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة 
بمعهــد اإلدارة العامــة، ويســتهدف البرنامــج المعَينيــن بموجــب قــرار مجلس 
الــوزراء الموقــر، حيــث يســعى البرنامــج إلــى تطويــر قائــد اســتراتيجي يمتلــك 

القــدرة علــى صنــع السياســات وتحقيــق مؤشــرات أداء متميــزة. 

وقت البرنامج: 
8:00 صباحًا - ٢:00 مساًء. 

مدة البرنامج:
٢٢ يوًما تدريبًيا مبعدل 500 ساعة تعلم.

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

الصفــي. 
واجبــات  مــن  التقييمــات  جميــع  يجتــاز  أن   .٢
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 ٣. أن يحص
ــج. ــة الربنام ــات يف نهاي ــوع التقييم ــايل جمم إجم

برنامج إعداد القيادات التنفيذية
)تفكير استراتيجي منافس(

الفئة المستهدفة:
املديرون ومن يف حكمهم.

اللغة:
العربيـة.

مواعيد الطرح:
٢9 أغسطس ٢0١8م.

الشهادة الممنوحة:
شهادة اجتياز الربنامج من معهد اإلدارة العامة.

الدعم المالي:
- السعر:

٢١00 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.

- صــدور قــرار تعيــن بدرجــة مديــر أو مــا يعادلهــا مــن قبــل اجلهــة احلكوميــة أو ديــوان اخلدمــة 
املدنية.



يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

مــن  مبجموعــة  املشــارك  تزويــد  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  القيــادة:   .1
املنهجيــات املتقدمــة يف جمــال القيــادة االســرتاتيجية والدوليــة واخملاطــر 

بنظــرة اســرتاتيجية وفــق  القيــادة  لتمكينــه مــن  العــام  القطــاع  تواجــه  التــي 

ــات  ــذه لعملي ــرب تنفي ــار ع ــز دوره كمستش ــة إىل تعزي ــات، باإلضاف ــرؤى والتطلع ال

استشــارية تهــدف إىل تطويــر العمــل بالقطــاع العــام، وذلــك مــن خــال طــرح 

التوجيهــات وعرضهــا علــى متخــذي القــرار. 

ــّزود هــذه الوحــدة املشــارك باملنهجيــات املتقدمــة يف  ٢. فــرق العمــل: ت
بنــاء فــرق العمــل مــن خــال االســتثمار األمثــل للمــوارد البشــرية وتنميــة القــدرات 

املســتقبلية مبــا يحقــق أهــداف منظومــة العمــل املؤسســي، باإلضافــة إىل 

ــده بسياســات النجــاح التــي تواكــب تطلعــات منظومــة العمــل يف القطــاع  تزوي

العــام. كمــا ســيتمكن املشــارك مــن اكتســاب مهــارات اإلشــراف علــى العمليــات 

التنفيذيــة يف الفــرق احملليــة، وبعــض مــن املهــارات األساســية يف اإلشــراف 

علــى الفــرق الدوليــة.

٣. العمــاء والشــركاء: تســعى هــذه الوحــدة إىل تزويــد املشــارك مبجموعــة 
مــن املنهجيــات املتقدمــة يف جمــال العمــاء والشــركاء مــن خــال القــدرة 

علــى تقييــم خدمــات تواكــب تطلعــات املواطــن، واحلــرص علــى اســتقطاب وبنــاء 

الشــراكات بــن مؤسســات القطاعــن العــام أو اخلــاص، كمــا ســُتمكن املشــارك 

مــن اكتســاب مهــارات متقدمــة يف متابعــة إدارة اخلدمــات املؤسســية والتــي 

ترفــع مــن مؤشــرات األداء املؤسســي. 

٤. المؤسســة: تهــدف هــذه الوحــدة إىل تزويــد املشــارك مبجموعــة مــن املنهجيــات 
املتقدمــة يف جمــال املؤسســة واملتمثلــة يف صناعــة التغيــري واســرتاتيجيات العمــل 

املؤسســي مبــا يتــواءم مــع منظومــة العمــل يف القطــاع العــام، إضافــة إىل تعزيــز دور 

مؤسســات القطــاع العــام يف تنميــة االقتصــاد البحرينــي وحتقيــق أهــداف وغايــات 

التنميــة املســتدامة. كمــا ســيتمكن املشــارك مــن تطبيــق آليــات منهجيــة إلعــداد 

دراســة تصــب يف جمــال صنــع السياســات يف القطــاع العــام.

٥. األداء واالنتاجيــة واإلبــداع: تــّزود هــذه الوحــدة املشــارك مبجموعــة مــن 
رفــع  مــن  مّتكنــه  والتــي  واإلبــداع  واإلنتاجيــة  األداء  جمــال  يف  املتقدمــة  املعــارف 

مؤشــرات األداء يف مؤسســته وبالتــايل حتقيــق مســتوى مــن التنافســية بن مؤسســات 

العمــل يف القطــاع العــام، باإلضافــة إىل تزويــده بــاألدوات الازمــة إلنشــاء مؤشــرات األداء 

ــة. ــة والعاملي ــات احمللي ــن املؤسس ــة ب ــد أداء املؤسس لرص

ضمــن  االنســجام  حتقيــق  إىل  الوحــدة  هــذه  تهــدف  والتواصــل:  االتصــال   .٦
العــام واخلــاص باإلضافــة إىل تزويــد املشــارك مبجموعــة مــن  مؤسســات القطــاع 

اإلرشــاد  جلســات  تنظيــم  مــن  متكنــه  والتــي  اإلرشــاد  يف  املتقدمــة  املهــارات 

ــدف  ــا ته ــة، كم ــات املؤسس ــق تطلع ــرية وحتقي ــوادر البش ــاءة الك ــع كف ــرتك لرف املش

أيًضــا إىل تزويــد املشــارك باملهــارات املتقدمــة يف احلــوار والتفاعــل مــع خمتلفــة 

والتواصــل. االتصــال  وســائل 

آليــات التعلــم والتــي تتمثــل  كمــا يشــتمل البرنامــج علــى عــدد مــن 
اإلرشــاد والتوجيــه  الشــخصية، جلســات  األنمــاط  تحديــد  اختبــار  فــي 

الشــخصي.

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 
استراتيجي

صناعة
السياسات

االستثمار
األمثل
للموارد

تفعيل
الشراكات

مؤشرات
أداء

متميزة

تكامل
التواصل
الداخلي

والخارجي

- المواطنة
- العدل والمساواة

- االستدامة
- المهنية 

والمسؤولية

اإلطـــار الـعـــــام للبرنــامــــج

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل: 
17383833        
17383839        

   registration@bipa.gov.bh        


