
الموظفون 
المستجدون 
في القطاع 
العام*2 *3

أن يكــــــــون المتــــــــرشــــــــح 
ذو  مستجـــًدا  مــــوظفــــًا 
خبــــــرة ال تزيــد عــن ســــنة 

فــي القطــــــاع العـــــام.

4 أيام 
تدريبية 
بمعدل 

40 ساعة 
تعلم

 
 195
دينــــــــار 
بحريني

25 فبراير28 يناير
٨ أبريل٢٥ مارس
٢٣ سبتمبر٨ يوليو

١٨ نوفمبر٧+٢٨ أكتوبر

٢٣ ديسمبر

األخصائيون 
واألخصائيون 
األوائل ومن 
في حكمهم 

4*

خبــــــرة ال تقــل عــن ســنة 
فــي العمـــــــل أو وفــــــــق 
السلـطـــــــــــة  تحــدده  مــا 
المختصــة للقطــاع العــام.

9 أيام 
تدريبية 
بمعدل 

120 ساعة 
تعلم

 
 490
دينــــــــار 
بحريني

  
  
 950
دينــــــــار 
بحريني

مشرفو 
الوحدات 
ورؤساء 

المجموعات 
ومن في 

حكمهم

القبــول  استمـــــارة  مـــــلء 
المتــــرشـــــــــح  قبــــــل  مــن 
كمتطلــب أولــي للتقييــم 

البرنامــج. فــي 

20 يوًما 
تدريبًيا 

بمعدل 
170 ساعة 

تعلم

 
 
 

1950
دينــــــــار 
بحريني

رؤساء 
األقسام 
ومن في 

حكمهم

• مــلء اســتمارة القبــول 
المتـــرشـــــــــــح  قبـــــــل  مــن 
كمتطلــب أولــي للتقييــم 

البرنامــج. فــي 
• اجتيــاز مقابلـــــة القبــول 

بنجــاح.

21 يوًما 
تدريبًيا 

بمعدل 
330 ساعة 

تعلم 

  
  
 2100
دينــــــــار 
بحريني

المديرون 
ومن في 

حكمهم

ــول مــن  • مــلء اســتمارة القب
المتــــــرشح كمتطـــــلب  قبـــــل 
ــم فــي البرنامــج  أولــي للتقييـــ
• صــدور قــرار التعييــن بدرجــة 
مديــر أو مــا يعادلهــا مــن قبــل 
ديــوان  أو  الحكوميــة  الجهــة 

الخدمــة المدنيــة.

22 يوًما 
تدريًبا 

بمعدل 
500 ساعة 

تعلم

٤ فبراير٦ يناير
١٤ أبريل١١ مارس
٢٢ يوليو١٧ يونيو

١٦ سبتمبر١٨ أغسطس
٤+٢٥ نوفمبر١٤ أكتوبر

3 مارس9 يناير

15 سبتمبر12 يونيو

3 نوفمبر

5 مارس7 يناير
19 أغسطس11 يونيو

29 أكتوبر

4 سبتمبر16 يناير

البرنامــج الوطنـــي
 لتطوير القيادات الحكومية

 لعام 2019م

السعـر*1المــدةشـروط االلتحــاقمواعيـد الطــرح   الفئة المستهدفةالبرنامج             

1* جميع البرامج مدعومة مالًيا )تطبق الشروط واألحكام(.
2* تســري إلزاميــة المشــاركة فــي برنامــج »تأســيس« علــى جميــع الموظفيــن المعينيــن فــي القطــاع العــام منــذ 2016م 

فصاعــًدا.
3* ُيســتثنى مــن حضــور برنامــج »تأســيس« الموظفــون المعينــون علــى مســتوى رئيــس قســم أو مديــر إدارة حيــث تنطبــق 

عليهــم البنــود الــواردة فــي برنامجــي »كــوادر« و«قيــادات«.
4* ُيعفى خريجو برنامج التهيئة للقطاع العام »تهيئة« في األعوام 2009 – 2015م من برنامج »بناء«.



البرنامج مدعوم مالًيا
*تطبق الشروط واألحكام

شروط استحقاق الدعم المالي:
يشترط الحصول على الدعم المالي ما يلي:

- إنجاز جميع الواجبات والتكليفات المطلوبة في البرنامج بنسبة ال تقل عن %60.
- حضور ما ال تقل نسبته عن 50% من كل وحدة من وحدات البرنامج.

- أاّل يقل إجمالي الحضور عن 80% من البرنامج ككل.
)فــي حــال لــم يتــم االلتــزام بالشــروط المذكــورة تتكفــل الجهــة الحكوميــة بجميــع 

البرنامــج(. تكاليــف 

طريقة التسجيل:
تتــم عمليــة التســجيل مــن قبــل المخوليــن فــي القطــاع العــام عبــر نظــام التســجيل 

.www.bipa.gov.bh للمعهــد  الموقــع اإللكترونــي  "TMS" علــى  اإللكترونــي 

لالستفسارات:
17383838     

ask@bipa.gov.bh     


