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مقدمة:

التدريب اإللكتروني رؤية ذكية انتهجها معهد اإلدارة العامة 
“بيبا”، لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في االرتقاء بمخرجات 
ذكية  تدريبية  برامج  تقديم  خالل  من  الحكومي،  العمل 
)إلكترونية( شاملة وتفاعلية، وتصميم وتطوير أحدث البرامج 
التدريبية اإللكترونية، وتفعيل الحلول التدريبية؛ لتحقيق أداء 
شامل ومتمّيز يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي.

ويسعى معهد اإلدارة العامة “بيبا” من خالل تصميم حزمة 
القطاع  اإللكترونية لموظفي  التدريبية  الدورات  موحدة من 
يسهم  بما  الوطنية  الكوادر  قدرات  تطوير  إلى  الحكومي، 
بما  للمواطنين،  المقدمة  الحكومية  بالخدمات  االرتقاء  في 
يتوافق مع تطلعاتهم نحو مزيد من التمّيز واإلبداع. وتستند 
هذه الدورات في تصميمها على أسس علمية ممنهجة تعزز 
مفهوم االبتكار، وتحاكي في مضمونها المؤشرات الرئيسية 

لألهداف الحكومية.
كما أن المعهد سيواصل مسيرته في تطوير البرامج التدريبية 
اإللكترونية التي يقدمها، بما يتوافق مع ما تشهده مملكة 
البحرين من تطوير للبنية التحتية اإللكترونية، وزيادة االستثمار 
في قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، وتبني الممارسات 
اإللكترونية العالمية وأفضل التطبيقات الرقمية ذات الكفاءة 
موظفي  قدرات  تطوير  على  بالنفع  تعود  والتي  والفعالية، 

القطاع الحكومي.
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الدورات اإللكترونية 



 1. إدارة التغيير
الظروف  مع  التكيف  على  القدرة  تتطلب  الناجحة  القيادة 
يتحلى  أن  من  البّد  لذا  بانتظام،  والتكنولوجيا  واألشخاص 
القائد الناجح بالقدرة على التكيف مع التغيير، فالنجاح ُيقاس 
على  وبالقدرة  التغيير،  مع  إيجاًبا  والتجاوب  المرونة  بمدى 
إلهام اآلخرين وتحفيز أفراد الفريق على مجاراة التغيير. بذلك 
تكون إدارة التغيير عاماًل جوهرًيا لتحسين المشاريع، بما أنها 
تساهم في زيادة مستوى االلتزام، وتحسين األداء والحد من 

التكاليف وتطوير االبتكار.
 

المحاور:

1. أفضل ممارسات القيادة
2. تأمين الدعم اإلداري لفريق القيادة

3. رسم رؤية للمستقبل
4. إدارة التغيير: العملية واألدوات

5. إدارة التغيير: "تحديد صفات شخصيتك"
 

األهداف:

• تعديل مواقفك وتصرفاتك لتحقيق المصداقية.
• تحديد النتائج المرتقبة جراء التغيير واستباق آثار التغيير على 

المؤسسة أو الفريق.
• تشاطر رؤيتك مع أعضاء الفريق وتحديد أدوارهم بدقة.

روح  وتشجيع  االبتكار،  حول  وسياسة  استراتيجية  إعداد   •
المبادرة واالستعدادية لتحمل المسؤوليات.

• تحديد القادة في مؤسستك، بعد التشاور مع بقية الفريق.
• إشراك المدراء ومدراء المشاريع في عملية القيادة.
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2. مهارات اإلدارة واإلشراف

نجاح  من  يتجزأ  ال  جزًءا  اإلدارية  المهارات  تطوير  ُيشكل 
المؤسسة بشكل عام، ويميل معظم الموظفين إلى االقتداء 
المهارات اإلدارية  العليا في المؤسسة الكتساب  بالقيادات 
الفكرية،  بالمهارات  القائد  يتحلى  أن  يجب  بالتالي  الجيدة، 
التواصل  على  وبالقدرة  التفاصيل،  أدق  ُتراعي  ثاقبة  وبعين 
الفّعال مع الموظفين، كما عليه االلتزام بأهداف المؤسسة 
ورؤيتها ورسالتها، وإلهام الموظفين وتحفيزهم لالقتداء به. 

المحاور:

1. النجاح في منصبك اإلداري األول
2. أساليب اإلدارة

3. مرونة المدير من ناحية التصرف
4. الحزم: معرفة صفات شخصيتك

5. الحزم: األدوات

األهداف:

• توضيح نتائج تعيينك في منصب إداري.
• التغلب على العوائق األولية.

• تغيير نظرتك من نظرة خبير إلى نظرة مدير.
• اعتماد أسلوب إداري فّعال والتغلب على النواحي السلبية.

• تعديل أسلوبك وفق الظروف والزمالء.
• إيجاد حل لمشكلة عدم التحلي بالمرونة عند التعامل مع 

ظروف غير اعتيادية.
• التجاوب بطريقة مناسبة مع التصرفات غير الفّعالة.

• تحديد نقاط قوتك والنواحي التي تحتاج إلى التحسين.
• استخدام كلمة "كال" عند اللزوم.

• تقديم النقد البناء.
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• التفاوض انطالًقا من رؤية تصب في مصلحة الطرفين.
اتفاقية تصب  إلى  للتوصل  للمفاوضات وقيادتها  التحضير   •

في مصلحة الطرفين.
• اعتماد تطلعات إيجابية على الرغم من التغيرات.

• تحديد مشروع هدفه تشجيع الفريق وتشاركه مع األفراد.
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3. التواصل مع الفريق

يعد التواصل بين أفراد الفريق أحد مفاتيح النجاح، بغض النظر 
الفّعال  فالتواصل  شخص،  كل  به  يضطلع  الذي  الدور  عن 
بين  األواصر  ربط  في  وُيساهم  بكفاءة،  المهام  إنجاز  يضمن 
ويساعدهم  الجميع،  على  بالفائدة  يعود  بما  الفريق  أعضاء 
حس  لديهم  ويطور  البعض،  بعضهم  مع  التفاعل  على 
االلتزام، فقد أثبتت الدراسات أن تعاون ثالثة أشخاص أو أكثر 
على إنجاز مهمة ما أكثر فعالية من العمل عليها على انفراد، 
الفريق ضعيًفا، فعندها من  أفراد  بين  التواصل  إذا كان  لكن 

المحتمل أن يفشل الفريق.

المحاور:

1. تحسين التواصل عبر التكيف مع اآلخر
2. إدارة العواطف السائدة بين أعضاء الفريق

3. المدير/المسؤول عن التواصل
4. إنشاء عالقات تصب في مصلحة الجميع مع أعضاء الفريق

5. توجيه األفعال على مستوى الفريق كما األفراد

األهداف:

• اعتماد نمط التزامن الصائب.
• تحسين التواصل بواسطة استخدام أساليب تزامن بسيطة.

• السيطرة على عواطف األفراد كما الفريق.
والجمهور  والهدف  السياق  بحسب  عروضك  تعديل   •

المستهدف.
• تحديد رسالتك وإعداد المقدمة.

• تعديل الوقع الذي ستتركه بفضل االنخراط والتصرف بالحد 
المطلوب.

• تحديد ظروف التفاوض.
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4. صفات القيادة الناجحة

فريقك،  على  إيجابًيا  إدارًيا  وقًعا  تترك  الناجحة  القيادة  إن 
إذ  أفضل،  نتائج  وُيقدم  بالكاريزما  يتسم  الناجح  فالقائد 
يتفوق على زمالئه باألداء، كما يجدر بأي قائد ناجح أن ينشئ 
“قسم قيادة” أو يحسن أداء القسم إن كان قائًما أصاًل في 
ترؤس  عند  اللعبة  قواعد  يختار  من  هو  فالقائد  المؤسسة، 
المهام والمشاريع، بناًء على إدراكه لكل التحديات والمشاكل 
المترتبة عليها، كما ُيساهم القائد في تعزيز الثقة بين األفراد 
معنيين  ويجعلهم  العملية،  في  شخص  كل  دور  ويوضح 

بالمشروع بحيث يصبح كل فرد مصدًرا لألفكار واالبتكارات.

المحاور:

1. أفضل ممارسات القيادة
2. ترسيخ القيادة بأفضل وسيلة ممكنة

3. تأمين الدعم اإلداري للقيادة
4. التأثير على المستوى الشخصي والكاريزما التي يتحلى بها 

القادة.
5. عوامل مساِعدة لتوليد قادة عظماء.

األهداف:

• إعداد استراتيجية وسياسة حول االبتكار.
• تشجيع حس المبادرة واالستعدادية لتحمل المسؤوليات.
• تحديد القادة في شركتك، بعد التشاور مع بقية الفريق.

قائًما  كان  إن  القسم  أداء  تحسين  أو  قيادة،  إنشاء قسم   •
أصاًل في المؤسسة.

• اختيار قواعد اللعبة األنسب للسياق والتحديات والمشاكل.
• ضمان روابط الثقة بين األفراد وكسب ثقة الموظفين في 

قسم القيادة.

من  القيادة  عملية  في  المشاريع  ومدراء  المدراء  إشراك   •
خالل: 

• شرح الوضع، وتفسير دورهم في العملية.
• إشراكهم كي يصبحوا مصدًرا حقيقًيًا لألفكار واالبتكارات.

النجاح  على  موظفيهم  مساعدة  في  "للنجاح  مساندتهم   •
بدورهم".

• الحرص على أن تكون أنَت أيًضا جزًءا من حلقة "النجاح في 
مساعدة اآلخر على تحقيق النجاح".
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جسدية  تمارين  استخدام  خالل  من  بالنفس  الثقة  تعزيز   •
مالئمة.

• تطوير حس الرضا الذاتي.
• تحسين أدائك على الصعيدين المهني والشخصي.

لتعزيز  الالزم  بالتغيير  والتفكير  المالئمة  األدوات  اعتماد   •
مستوى تقدير الذات.
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5. الذكاء العاطفي والتطوير الذاتي

وإدارتها،  عواطفك  فهم  على  القدرة  هو  العاطفي  الذكاء 
الذاتي،  والتنظيم  الذاتي،  الوعي  التالية:  المهارات  ويتطلب 
والتحفيز، والتعاطف مع اآلخر، إلى جانب المهارات االجتماعية. 
لقد بات الذكاء العاطفي يؤخذ على محمل الجد في مكان 
كالمساهمة  المؤسسة،  على  جمة  بفوائد  يعود  إذ  العمل، 
بيئة  وإنشاء  الموظفين،  بين  الجماعي  العمل  تحسين  في 
الموظفين  وترجمة  عام،  بشكل  أكثر  وسعيدة  ُمنتجة  عمل 
إلى  باإلضافة  اآلخرين،  مع  التواصل  إطار  في  لعواطفهم 
تعزيز الذكاء العاطفي لمستوى تقدير الذات والوعي الذاتي، 

وتحسين العالقات على الصعيدين الشخصي والمهني.

المحاور:

1. ركائز الذكاء العاطفي
2. فهم كيفية التعامل مع اإلجهاد

3. تقدير الذات: الوسيلة لتحقيق ذلك
4. المفاتيح األربعة لتطوير تقدير الذات

5. الحفاظ على تقدير الذات

األهداف:

• ترجمة العواطف في التواصل مع الغير.
• مراجعة مستوى تنظيمك على الصعيد الشخصي. 

• اتخاذ اإلجراءات لتحسينه.
• االستفادة من مزايا تقدير الذات والثقة بالنفس.

• المباشرة في عملية تأمل الذات.
حياتك  في  استخدامها  بإمكانك  التي  القوة  نقاط  تحديد   •

اليومية.
• تحديد موقعك بالنسبة إلى اآلخرين.
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6. الفعالّية على المستوى الشخصي

مهنية  بنتائج  إدارًيا  المتميزين  األشخاص  يتمتع  ما  غالًبا 
من خالل  والزمالء،  العمالء  مع  التواصل  على  وقدرة  عالية 
على  مميزة  قدرة  يملكون  كما  ناجحة،  مهنية  عالقات  بناء 
األشخاص  ويستقطبون  وإقناع،  بوضوح  آرائهم  عن  التعبير 
الركائز  ويطبقون  وخارجها،  المؤسسة  داخل  من  المالئمين 
الثالث للتواصل مع الغير بفعالية، أال وهي: إنشاء استراتيجية 
للتواصل مع اآلخرين، وتوظيف مهاراتهم الشخصية، وإنشاء 
استراتيجية  إعداد  فن  يتقنون  أنهم  كما  الفّعالة.  العالقات 
فّعالة للتواصل مع الغير، وُيحددون خطة تواصل خاصة بهم 
على  التأثير  مستوى  وتعديل  شخصية،  معارف  شبكة  لبناء 

اآلخرين، وتحديد أهدافهم بوضوح.

المحاور:

1. الركائز الثالث إلتقان أصول التواصل مع اآلخرين
2. إعداد استراتيجية للتواصل مع اآلخرين

التواصل مع اآلخرين بشكل  الذاتية بهدف  3. تطوير درايتك 
أفضل

4. المسارات الثالثة للتواصل الناجح
5. ثالث أدوات أساسية إلنشاء تعاون ُيرضي جميع األطراف

األهداف:

• إنشاء عالقات ناجحة على المستوى المهني.
• االستعانة بنماذج بسيطة ومجربة إلنشاء العالقات المهنية 

الناجحة.
• تقييم ِسماتك الشخصية وتحسينها.

• استخدام المفاتيح األساسية للتواصل مع اآلخر.
• فهم أهمية التعاون وفوائده.

• تطوير ردودك الفعلية.
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7. اإلنتاجّية

يتطلب نجاع المشاريع والمبادرات اإلدارية فهًما واضًحا لقيمة 
اإلنتاجية في مكان العمل، فرفع مستويات اإلنتاجية هو سر 
اإللكترونية،  الرسائل  كتابة  أصول  معرفة  من  بدًءا  النجاح، 
والقراءة بسرعة عالية، وفهم األولويات وإدارتها، وصواًل إلى 
تحسين الذاكرة أو ببساطة تعلم كيفية الحفاظ على الهدوء 
كما  هلع.  دون  من  المتوقعة  غير  األحداث  مع  والتعامل 
االستفادة  على  المؤسسة  اإلنتاجية  رفع مستويات  يساعد 
من مواردها البشرية، التي ُتشكل ركيزة أي مؤسسة ناجحة. 

المحاور:

1. كيفية كتابة رسالة إلكترونية فّعالة
2. تحسين ذاكرتك
3. القراءة بسرعة

4. توضيح األولويات وإدارتها
5. تعزيز إنتاجيتك في عالم سريع الوتيرة

األهداف:

• كتابة رسالة إلكترونية موجزة، تشمل هدًفا واضًحا ودقيًقا.
• التمرن على تحسين ذاكرتك.

• اختيار استراتيجية قراءة مالئمة وتحسينها.
خالل  من  أكبر،  بسرعة  الخطية  المعلومات  وحفظ  تحليل   •

تحسين أساليب تدوين المالحظات.
• التأني عند مواجهة أحداث غير متوقعة.

دون  من  هدوئك،  على  الحفاظ  على  قدرتك  تعزيز   •
االستسالم للخوف.

• اختيار الخطوات الصحيحة التي تترتب عليها مخاطر أقل.
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8. التفكير اإلبداعي

العمل  مكان  في  اإلبداعي  التفكير  مستويات  تطوير  إن 
ضروري لتحقيق النمو والنجاح لمؤسستك، قد ُتصبح مشاكل 
العمل معقدة وحافلة بالتحديات، وال ُتجدي نفًعا المقاربات 
المتبعة عادة إليجاد الحلول، ولهذا السبب ُتقدم بيئة العمل 
مقاربات  وتنتهج  ممّيزة  حلواًل  مبدعين  مفكرين  تضم  التي 
تبني  اإلبداعي  الحس  تطوير  ويتطلب  المهام،  أفضل إلنجاز 
الرؤى مع فريقك، وتحديد  اإلبداع، وتشارك  موقف يشجع 

أدوار أفراد الفريق بدقة، وإتقان الركائز الخمس لإلبداع. 

المحاور:

1. إدارة التغيير: تحديد صفاتك الشخصية
2. رسم رؤية للمستقبل

3. األسرار الخمس للفكر اإلبداعي
4. اإلشراف بنجاح على جلسة ُتحفز الحس اإلبداعي 

5. اإلبداع – هدف مشترك!

األهداف:

• تعديل مواقفك وتصرفاتك لتحقيق المصداقية.
• تشارك رؤيتك مع أعضاء فريقك.

• تحديد أدوارهم بدقة.
• التوفيق بين عناصر "متضاربة" بفعالية.

• الفصل بين إنتاج األفكار وانتقاد األفكار.
• اعتماد موقف يشجع اإلبداع.

• التحضير الجتماعك بدقة وعناية.
• اختيار المشاركين في االجتماع.

• تنظيم المواد التي ستلزمك في االجتماعات.
• ترؤس االجتماعات بطريقة منهجية.

• اختيار األفكار السديدة.
• فهم طبيعة كل أنواع عمليات االبتكار.

• استغالل المشاركة الكاملة في طرح األفكار واختيارها.
• إيجاد طرق لتطوير المشاريع المبتكرة.

• اتخاذ قرار باإلجماع لطرح مشروع مبتكر.
والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  االنفتاح  إنشاء جو من   •

في المؤسسة بهدف تشجيع االبتكار.
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9. مهارات التواصل الفّعالة

مهارات التواصل الفّعالة ضرورة البد منها في مكان العمل، 
فالفرد الذي يتحّلى بمهارات التواصل الفّعالة يحضر لعروضه 
التواصل  قواعد  ُيتقن  إذ  العلن،  في  الحديث  وُيجيد  جيًدا 
اللفظي، ويّتبع أسلوًبا خاًصا به مستفيًدا من  اللفظي وغير 
والتقنيات  التواصل  بأدوات  يستعين  أنه  كما  قوته.  نقاط 
المشاكل  ويعالج  اإلنترنت،  عبر  التواصل  ليتقن  الحديثة 
المتعلقة بتقنيات المعلومات واالتصاالت، ويستطيع تحليل 
عالمات التواصل غير اللفظي لجمهوره أو لألشخاص اآلخرين.

المحاور:

1. تحضير عرض شفهي وتنظيمه
2. تحديد أسلوب التواصل الخاص بك

3. تعديل رسالتك بنجاح
4. التواصل غير اللفظي وعلم Synergology® )طريقة قراءة 

الحوار غير اللفظي(
5. تجنب األسئلة الفخ خالل االجتماعات

األهداف:

• تحضير العروض الشفهية بفعالية أكبر.
• تحديد أسلوب التواصل الخاص بك.

• إدراك نقاط قوة كل أسلوب.
األساليب  قوة  نقاط  من  الخاص مستفيًدا  أسلوبك  تعزيز   •

األخرى.
• التكيف مع أساليب التواصل األخرى.

في  الحديث  تستوجب  التي  األساسية  الظروف  تحديد   •
العلن ضمن الشركة.

• التأّني للتحضير لعروضك بفعالّية أكبر.

• تكييف نفسك وأسلوب التواصل الذي تّتبعه مع اختالف 
الظروف.

• تحديد ما إذا كان الشخص اآلخر منفتًحا على التواصل.
• مالحظة عالمات االهتمام أو الملل لدى الجمهور.

• تحديد الرسائل غير اللفظية.
• تحديد وإدارة مواصفات العرض العلني.

• تحديد صعوبات التواصل.
• معالجة الظروف الصعبة أمام الجمهور.
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10. إدارة الوقت

إدارة الوقت هي عملية تنظيم الوقت المخصص لمهام معينة 
اإلنتاجية،  تعزيز  بهدف  وذلك  واعية،  بطريقة  به  والتحكم 
مّما ُيثمر في نجاح المشروع. في المقابل، يؤدي سوء إدارة 
المهام في  إنجاز  نذكر منها عدم  إلى عدة عواقب،  الوقت 
أن  كما  السيئة.  والسمعة  واإلهمال،  لها،  المحدد  الوقت 
من ينجح في إدارة وقته ُيدرك أهمية التنظيم على الصعيد 
غير  المهام  وإلغاء  وإدارتها،  األولويات  وتوضيح  الشخصي، 
الفّعالة التي تهدر الوقت، فهؤالء األشخاص يّتبعون مبادئ 
لتحسين  االستراتيجيات  ويطورون  للوقت  الفّعالة  اإلدارة 

عالقاتهم في مكان العمل.

المحاور:

1. التفكير ملًيا بكيفّية إمضاء وقتك
2. التركيز على األولوّيات

3. 12 مبدأ إلدارة الوقت بفعالّية
4. التعامل مع المهام التي ُتهدر الوقت

5. توضيح األولوّيات وإدارتها

األهداف:

الوقت  بإدارة  المتعلقة  الشخصية  وتحليل صفاتك  تحديد   •
في مكان العمل.

• تطوير استراتيجّية لتحسين عالقتك بمحيطك.
• استخدام أجندة لتنظيم مهامك.

• إدراك أهمّية التنظيم على الصعيد الشخصي وفي مكان 
العمل.

• التعامل مع المهام المهدرة للوقت.
تخدم  لكن  الوقت،  من  الكثير  تتطلب  التي  المهام  تمييز   •

هدفك، والعمل على تحسينها.
• إلغاء المهام غير الفّعالة التي تهدر الوقت.
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11. إدارة المشاريع

والمناهج  العمليات  تطبيق  على  المشاريع  إدارة  تنطوي 
والخبرات والمهارات بهدف تحقيق أهداف المشروع. 

النتائج  تحقيق  تضمن  ألنها  المشاريع  إدارة  إتقان  من  والبد 
المشاريع  فمدير  العمل،  فرص  من  واالستفادة  السليمة 
الناجح عليه أن يدرك أسس إدارة المشاريع، فُيتقن احتساب 
وتنظيم  “األداء-التكلفة-الوقت”،  الثالثة  المقاييس  مثلث 
األدوار  وتحديد  السليمة،  القرارات  واتخاذ  المنهجيات، 
الرئيسية في الفريق، وتوجيه المشاريع، ويعرف كيف ُيحدد 
الميزانية  تحديد  عن  مسؤول  أنه  كما  المشروع،  عمل  إطار 

وتحديد مدة األنشطة والمخاطر المترتبة عليها.

المحاور:

1. ركائز إدارة المشاريع
2. إطار عمل المشروع
3. التخطيط للمشروع

4. تحديد ميزانية المشروع
5. استباق المخاطر المتعّلقة بالمشروع

األهداف:

• إتقان احتساب مثّلث "األداء-التكلفة-الوقت".
• تنظيم المنهجية واتخاذ القرارات الصائبة.

• تحديد األدوار الرئيسية في الفريق.
• تقييم إدارة المشروع.

• تولي منصبك كمدير المشروع.
• طرح األسئلة المالئمة خالل التحضير.

• تحديد ميثاق المشروع.
• رسم مخطط انسيابي لتوضيح المهام.

• إدارة المطالبات بالتغيير.
• تحديد المشاكل المتعلقة باإلطار الزمني.

• اختيار الجدول المالئم لمشروعك.
• تحديد مدة األنشطة.

• احتساب هوامش المناورة.
• رسم مخطط غانت.

• تحديد الميزانية وتوضيحها.
• تقدير الميزانية بدقة.

• تحديد عملية وضع الميزانية.
التقديرية  التكلفة  بين  الميزانية  في  الفوارق  استباق   •

والتكلفة الفعلية خالل المشروع.
• تحديد المخاطر وأسبابها.

• اعتماد استراتيجية إلدارة الفرص والتهديدات.
• العمل كفريق إلدارة المخاطر.
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12. تدريب المدربين

أن  يضمن  ألنه  مؤسسة،  أي  في  مهم  أمر  المدربين  إعداد 
بانتظام  بإعادة تقييم مهاراتهم وتطويرها  يقوم الموظفين 
المالئم  النمط  تأمين  من  فالبد  النمو،  تحقيق  بهدف 
برامج  وُتتيح  للموظفين.  التدريب  من  المناسب  والمستوى 
التدريب للمدربين استراتيجيات للتعامل مع الظروف الصعبة 
وخطط العمل، واستيعاب مختلف التصرفات. كما أنها ُتعلم 
بحسب  مختلفة  تدريب  أساليب  اعتماد  كيفية  المشتركين 

احتياجات المتدربين. 

المحاور:

1. التعامل مع ظروف التدريب الصعبة
2. تسهيل دورة التدريب

3. إعداد عرض شرائح صوري لتسهيل التدريب
4. آليات تعليم الراشدين

5. تقييم المهارات والمعارف التي تم اكتسابها خالل التدريب 

األهداف:

• التعامل مع المشتركين الذين ُيشكلون صعوبة.
• تجنب األخطاء وتبني التصرفات المالئمة.

• تعديل أسلوب التدريب الذي تتبعه كي يستفيد المشتركون 
أكثر.

ديناميكية  إدارة  خالل  من  التعليم  تسهل  بيئة  إنشاء   •
للمجموعة.

• استخدام أساليب التدريب للمجموعات الكبيرة.
التحكم بعواطفك  زيادة ثقتك بنفسك كمدرب من خالل   •

بشكل أفضل.
االستعانة  خالل  من  سُتقدمه  الذي  العرض  فعالية  زيادة   •

بعرض شرائح صوري يخدم رسالتك.
• اعتبار عرض الشرائح الصوري أداة تعليمية عوًضا عن أداة 

تدريبية.
• تقديم عرض شرائح صوري ناجح.

• تأمين الظروف المثالية لجلساتك التدريبية.
• إعداد المناهج المالئمة للتقييم وتعديلها.
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13. التواصل اإللكتروني

اإلنترنت،  على  المجتمع  من  كبيرة  شريحة  اعتماد  زاد  كلما 
مضى.  وقت  أي  من  أكثر  اإللكتروني  التواصل  أهمية  زادت 
بغض النظر عن وسائل التواصل اإللكتروني التي تستخدمها، 
فمن شأن تعزيز حضور مؤسستك في عالم اإلنترنت أن يعود 
المستقبليين  والعمالء  العمالء  أن  إذ  هائلة،  بفوائد  عليك 
اإللكتروني.  حضورك  قوة  بحسب  نجاحك  مستوى  يقّيمون 
وتتعدد أشكال التواصل اإللكتروني التي يمكن أن تستخدمها 
المؤسسة، مثل كتابة الرسائل اإللكترونية الوجيزة، والمدونات 
اإللكترونية التي تطال الجمهور المستهدف، فضاًل عن إنشاء 
خاص  محتوى  وكتابة  الزوار،  يستقطب  إلكتروني  موقع 

بالمنصات اإللكترونية.

المحاور:

1. كتابة نشرة إلكترونية ناجحة
ومواقع  اإللكترونية  المدونات  مع  المعلومات  تشارك   .2

الويكي
3. إنشاء موقعك اإللكتروني
4. كتابة المحتوى اإللكتروني
5. االبتكار – هدف مشترك!

األهداف:

بحسب  وعناوينها  اإللكترونية  نشرتك  نظامية  تحديد   •
أهدافك.

التوزيع  الئحة  على  تنطبق  التي  القانونية  األنظمة  فهم   •
الخاصة بك.

على  المتلقي  تشجع  التي  المعايير  واستخدام  تحديد   •
االطالع على النشرة اإللكترونية وتسهيل قراءتها بسرعة.

• اختيار وسيلة توزيع مناسبة.
يخص  ما  في  المؤسسة  تواجهها  التي  التحديات  فهم   •

تشارك المعلومات والمعرفة.
• فهم كيفية عمل المدونات اإللكترونية ومواقع الويكي.

تلك  لتكون  الالزمة  والتنظيمية  الثقافية  الظروف  إدراك   •
المدونات والمواقع فعالة.

المتعلقة  األسئلة  على  واإلجابة  تطبيقها  كيفية  إدراك   •
باألمن.

اتخاذ الخيارات الصائبة، في ما يخص المحتوى والشكل، خالل 
مرحلة تصميم الموقع اإللكتروني.

• إنشاء ميثاق إلكتروني فّعال.
• تحديد الحلول التقنية التي تلبي احتياجاتك وتعالج مشاكلك.
الزوار  الستقطاب  المالئمة  التسويق  بوسائل  االستعانة   •

إلى موقعك اإللكتروني.
• تعديل نصوصك كي تناسب اإلنترنت من خالل إيجازها حتى 

النصف.
• إعداد نصوص سهلة القراءة.

• تنظيم المعلومات على الموقع اإللكتروني.
• فهم طبيعة كل أنواع عمليات االبتكار.

• استغالل المشاركة الكاملة في طرح األفكار واختيارها.
• إيجاد طرق لتطوير المشاريع المبتكرة.

• اتخاذ قرار باإلجماع لطرح مشروع مبتكر.
والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  االنفتاح  إنشاء جو من   •

في المؤسسة بهدف تشجيع االبتكار.
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 14. العالقات مع العمالء

فيها  تتعامل  التي  الطريقة  العمالء  مع  بالعالقات  نعني 
الناجحة تدرك أهمية  المؤسسة مع عمالئها، فالمؤسسات 
توظيف أفراد يعرفون كيفية التفاعل والتواصل بإيجابية مع 
عالقات  إنشاء  إلى  ذلك  من  المؤسسات  وتهدف  العمالء، 
الحاليين  العمالء  على  الحفاظ  خالل  من  العمالء  مع  جيدة 
واستقطاب عمالء جدد، إلى جانب تقديم خدمات أفضل من 
كثيرة  المنافسة. وهناك عوامل  الشركات  ُتتيحها  التي  تلك 
إلنشاء عالقات ممتازة مع العمالء، تشمل تلبية توقعاتهم 
وثقتهم،  والئهم  وكسب  والعالقات،  الخدمات  ناحية  من 

واإلصغاء جيًدا، وكسب رضاهم.

المحاور:

1. العالقات مع العمالء: مدى أهميتها
2. العالقات مع العمالء: بناء الثقة

3. العالقات مع العمالء: التمرن على اإلصغاء الفعال
4. العالقات مع العمالء: التوصل إلى اتفاق

السليمة  العالقات  إنشاء  خالل  من  العمالء  والء  كسب   .5
معهم

األهداف:

• تلبية توقعات العمالء من ناحية الخدمات والعالقات.
• فهم العوامل التي تساعد على كسب والء العمالء.

• إدارة الناحية العاطفية.
• إنشاء العالقات مع العمالء.

• توطيد العالقات من خالل االستعانة بالتواصل غير اللفظي.
• توطيد الثقة عبر انتهاج مقاربة شخصية ومهنية.

• النجاح من المرة األولى.

• التغلب على العوائق التي تقف في وجه اإلصغاء.
• استخدام أساليب لإلصغاء بشكل أفضل.

• تحليل احتياجات العمالء.
• الترويج للخدمات بطريقة مدروسة.

• التعبير عن نفسك إيجاًبا.
• التفاعل بإيجابية مع الظروف الصعبة.

• إضفاء القيمة إلى العالقات مع العمالء.
• الحفاظ على العالقات في الظروف الصعبة.

• القيام بصفقة بيع جديدة من خالل تقديم النصائح السديدة.

0501

17

الساعات
التدريبيــة

Eع
اللغـــــــــــــــــــــة
المستخدمة

 8
Hours



02

18

15. خدمة العمالء

المؤسسة،  عمل  من  أساسًيا  جزًءا  العمالء  خدمة  ُتشّكل 
وتجمع بين المؤسسات التي تتميز في تقديم خدمة عمالء 
العمالء  تلبي توقعات  إذ  استثنائية قواسم كثيرة مشتركة، 
التي  العوامل  وُتدرك  والعالقات،  الخدمات  صعيد  على 
الناحية  إلدارة  الصحيحة  األدوات  وتطبق  والءهم،  تكسب 
خدمة  موظفو  ويتبع  العمالء.  مع  التعامل  من  العاطفية 
العمالء الناجحون مجموعة من المعايير لتقييم مستوى رضا 
لها  والتخطيط  الشكاوى  استباق  كيفية  ومعرفة  العمالء 
زيادة  بهدف  فرصة  إلى  الشكوى  تحويل  وبإمكانهم  بنجاح، 

الوالء.

المحاور:

1. العالقات مع العمالء: مدى أهميتها
2. شكاوى العمالء والعالقات مع العمالء التي تدوم طوياًل

3. تطوير التعاون على الصعيد الداخلي لتعزيز والء العمالء
4. مسألة المبيعات لغير مدراء المبيعات
5. مسألة التفاوض لغير مدراء المبيعات

األهداف:

• تلبية توقعات العمالء على صعيد الخدمات والعالقات.
• فهم العوامل التي تساعد على كسب والء العمالء.

• إدارة الناحية العاطفية.
• تحديد المخاطر المترتبة على الشكاوى.

• قياس فوائد التعامل مع الشكاوى بفعالية.
• تحليل عملية إدارة الشكاوى ضمن وحدتك.

• استباق الشكاوى بفعالية.
• التعامل مع أسباب الشكاوى.

• تحديد العوائق التي تقف في وجه خدمة العمالء الممتازة.

األمد  العالقات طويلة  على  تقوم  ثقافة مشتركة  إنشاء   •
مع العمالء.

بعضها  على  تعتمد  التي  األقسام  بين  التنسيق  تحسين   •
البعض.

• تطوير روح التعاون الذي يرتكز على العمالء.
إلى  ويتطرق  المحترفين  يضم  ناجح  الجتماع  التخطيط   •

موضوع المبيعات.
• استخدام األساليب الصحيحة لكسب ثقة العميل واحترامه.

• معرفة االحتياجات الحقيقية لدى العمالء.
• إعداد مجموعة مفصلة وهادفة من الحجج.

• اختتام االجتماع بإيجابية.
• فهم موازين القوى التي ترعى التفاوض واالستفادة منها.

• تحضير كل األدوات الالزمة إلدارة التفاوض.
• العمل وفًقا للقواعد التي ترعى التفاوض.

• حماية مصالحك ومصالح الشركة.
• الحفاظ على عالقة ترعى مصلحة الطرفين مع األشخاص 

الذي تتفاوض معهم.
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16. عملّية البيع

المؤسسة التي تتبع عملية استراتيجية خاصة ببيع الخدمات 
التي  لها  المنافسة  بالمؤسسات  للنجاح مقارنة  أكثر  مرجحة 
عملية  اتباع  فإن  لذا  وراسخة،  منظمة  عمليات  ُتطبق  ال 
بفعالية.  المبيعات  مبيعات بسيطة وواضحة ضروري إلدارة 
المستفيد  البيع  بعملّية  المتعلقة  السليمة  الخطط  وتأخذ 
التخطيط  االعتبار خالل مراحل  والبائع في عين  الخدمة  من 
والتحضير، وتدمج العناصر األساسية في مقاربة البيع لتحقيق 
الدوافع  يدرك  الناجح  المبيعات  فمندوب  متبادل،  نجاح 
العاطفية والعقالنية والشخصية لدى المستفيد واحتياجاته، 

بفضل االستعانة باإلصغاء الفعال وطرح األسئلة المناسبة.

المحاور:

1. التفكير من وجهة نظر الشاري
2. التحضير للنجاح المشترك

3. اكتشاف خبايا عالم الشاري
4. تقديم عرضك بشغف

5. إدارة األمور للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين

األهداف:

• فهم احتياجات الشاري عن كثب.
• دمج العوامل العاطفية عند كل خطوة من دورة البيع.
• تحديد الموقف المناسب لكل خطوة من مقاربة البيع.

النجاح  لتحقيق  البيع  العوامل األساسية في مقاربة  • دمج 
المتبادل.

• طرح األسئلة الصحيحة.
• اإلصغاء الفّعال.

• جمع المعلومات بسرعة.
• التركيز على األساسيات.

• التواصل باستخدام لغة الشاري.
• دمج االحتياجات العقالنية والعاطفية للشاري في عرضك.

• طرح حججك بوضوح وإقناع.
وإرضاء  التعاون  طريق  عن  متبادل  اتفاق  إلى  التوصل   •

الطرفين.
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17. مهارات التفاوض

تساعد  التي  التفاوض،  مهارات  عن  مؤسسة  ألي  غنى  ال 
في  تطرأ  قد  التي  النزاعات  وإدارة  المشاكل  معالجة  على 
كل  أهداف  توضيح  على  المهارات  هذه  فُتركز  المستقبل، 
الطرفين،  ُيرضي  اتفاق  إلى  التوصل  بغية  ومصالحه،  طرف 
فالمفاوضات الفّعالة تضمن نجاح أي مؤسسة بفضل إنشاء 
والموردين  العمالء  مع  البعيد  المدى  على  أفضل  عالقات 

وأصحاب الشأن.
وهناك عدة مفاتيح لنجاح التفاوض التجاري، مثل التعامل مع 
المستهلك  يتبعها  التي  التضليل  األخطاء ومواجهة أساليب 
المحترف، وتحديد األشراك التي ينصبها المستهلك وتجنبها، 
طريقة  لتعديل  المساِعدة  األساسية  األدوات  واستخدام 

التواصل.

المحاور:

1. لمحة عن المفاوضات التجارية
2. التحضير للمفاوضات التجارية

3. التفاوض التجاري: 7 مفاتيح لالجتماعات الفّعالة
4. التفاوض التجاري: التعامل مع األخطاء

5. التفاوض التجاري: فرض نفسك بحزم

األهداف:

• التمييز بين البيع والتفاوض.
• تحديد مفهوم التفاوض التجاري.

• التحضير لعملية التفاوض على البيع.
• التعامل مع أشراك التفاوض على البيع.

• زيادة مكاسبك، والحد من خسائرك عند التفاوض.
• تحديد األشراك التي ينصبها الشاري.

• تجنب تلك األشراك.
لتعديل  المساعدة  األساسية  األربعة  العوامل  استخدام   •

أسلوب التواصل الذي تتبعه.
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18. أفــــــــضـــــل الــممــــارســـــات الــمتعـــلقــــــــة 
بالمشتريـــات

المتعلقة  الممارسات  أفضل  الناجحة  المؤسسات  تتبنى 
التميز  ولضمان  المنافسين،  على  تتفوق  كي  بالمشتريات 
والمنهجيات  الفلسفيات  اعتماد  عليك  يتوجب  المؤسسي 
أفضل  بين  ومن  مميزة.  مؤسستك  تجعل  التي  والعمليات 
بمشروع  المتعلق  الفني  الملف  تقييم  نذكر:  الممارسات 
واستخدام  اإلصغاء،  مهارات  وتطوير  المشتريات،  يخص  ما 
كما  الموردين،  سوق  تحليل  في  والمالية  الكمية  البيانات 
تشمل بعض الممارسات المثلى األخرى اختيار أفضل الموردين 

في السوق، وتطبيق تحليل التكاليف على المشتريات.

المحاور:

1. عملية الشراء
2. مشروع الشراء: تحليل االحتياجات

3. مشروع الشراء: تحليل سوق الموردين
4. مشروع الشراء: تحليل التكاليف

5. استراتيجيات الشراء

األهداف:

• كسب نظرة عامة حول عملية الشراء.
• تحديد أبرز الالعبين في العملية.

• تحليل المشاكل في مشاريع الشراء.
• فهم قيمة تحديد االحتياجات من الناحية العملية

• تحديد مجاالت التحسين للمواصفات التي ستطرحها
• اختيار أفضل الموردين في السوق

• فهم خبايا الســـوق بدقة عند شراء المنتجات أو الخدمـــات 
بحسب قيود شركتك االستراتيجية

• تطبيق وسائل تحليل التكاليف وتفصيلـــها على مشترياتـك

• اتباع مقاربة منهجية لوضع استراتيجيات شراء بحسب فئات 
المشتريات
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19. المهـــارات الفّعـــالة للتواصـــــل الــشـفهــي 
عبر الهاتف والتواصل الخطـي

األعمال  عالم  في  الرئيسية  التواصل  أداة  الهاتف  ُيشكل 
الفّعال  التواصل  بمهارات  يتمتع  الذي  الفرد  وُيدرك  اليوم، 
عبر الهاتف مرحلة المكالمة الهاتفية، كما ُيدرك كيف ُيحسن 
الحرفية. كما  الهاتف، عبر إظهار حٍس من  صورة شركته عبر 
الخطي،  التواصل  اتقان  أهمية  الناجحة  المؤسسات  ُتدرك 
فالشخص  ودقيًقا،  وواضًحا  محترًفا  يكون  أن  يجب  الذي 
الذي ُيجيد التواصل خطًيا يعرف كيف ُيعبر عن هدف محدد، 
فيدخل مباشرًة في صلب الموضوع، ويكتب بأسلوب جميل 

مستخدًما التعابير المناسبة.

المحاور:

1. كيفية كتابة رسالة إلكترونية فّعالة
2. أساليب الكتابة

3. مفاتيح التواصل عبر الهاتف
4. تأمين الدعم بشأن المبيعات عبر الهاتف

5. القراءة بسرعة وفعالّية

األهداف :

• كتابة رسالة إلكترونية وجيزة، ذات هدف واضح ومحدد. 
• تشارك أكبر عدد من األفكار خالل أقل مدة ممكنة.

• تعديل حججك بحسب جمهورك.
• فهم مراحل المحادثة الهاتفية.

الذي تعمل  القسم  الهاتف، وصورة  • تحسين صورتك على 
فيه وصورة مؤسستك.
• إظهار حسك المهني.

• التعامـل مع طلبــات العمــــالء عبر الهـــاتف وتقـديــم صــورة

إيجابية عن مؤسستك.
• فهم ما ُيحفز عمالءك وتقديم الحجة المالئمة لهم.

بهدوء  والتوتر  لإلجهاد  المسببة  الظروف  مع  التعامل   •
وبمهنية.

• تطبيق الوسائل التي ُتساعدك على فرز المعلومات.
• التركيز على النقاط األساسية من المحادثة.

• االطالع دائًما على التعابير السائدة والمتجددة.
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20. برنامج تطوير إدارة الوقت

تشمل البرامج الفّعالة لتطوير إدارة الوقت التخطيط والتحكم 
بالوقت بطريقة مدروسة بهدف تحسين اإلنتاجية، مما ُيساهم 
في نجاح المؤسسة في نهاية المطاف. ويؤدي سوء إدارة 
المهام على  إنجاز  نذكر منها عدم  إلى عواقب جمة  الوقت 
الوقت، واإلهمال، والسمعة السيئة. ومن المتعارف عليه أن 
من ينجح في إدارة وقته ُيدرك أهمية التنظيم على الصعيد 
غير  المهام  وإلغاء  وإدارتها،  األولويات  وتوضيح  الشخصي، 
الفّعالة التي تهدر الوقت فهؤالء األشخاص يتبعون مبادئ 
لتحسين  االستراتيجيات  ويطورون  للوقت  الفّعالة  اإلدارة 

عالقاتهم في مكان العمل.

المحاور:

1. التركيز على األولويات
2. 12 مبدأ إلدارة الوقت بفعالية

3. إدارة الوقت بطريقة استراتيجية
4. تحسين األداء من خالل إدراك الوقت
5. تعزيز اإلنتاجية في عالم سريع الوتيرة

األهداف:

• ترتيب أولوياتك والتخطيط لها.
• تطوير استراتيجية لتحسين عالقتك بمحيطك.

• استخدام أجندة لتنظيم مهامك.
• إدراك أهمية التنظيم على الصعيد الشخصي وفي مكان 

العمل.
• إدارة وقتك بطريقة تخدم أهدافك من دون إهالك نفسك.

• اكتشاف الفرص لتحسين العالقة بين الطاقة والفعالية.
• تجنب المهام المستعجلة الوهمية.

• التأني التخاذ قرارات مدروسة.
• المساهمة في أداء مؤسستك أو الوحدة التي تعمل فيها 

بطريقة مفيدة.
تجاه  والشخصية  الثقافية  النظر  وجهات  مختلف  تحديد   •

الوقت، واالستفادة من نقاط االختالف والتشابه بينها.
الدولية  المشاريع  إنجاز  على  فّعالة  بطريقة  التعاون   •

ومتعددة الثقافات.
• تحسين التعاون عن ُبعد.

• التأني عند مواجهة أحداث غير متوقعة.
دون  من  جأشك،  رباطة  على  الحفاظ  على  قدرتك  تعزيز   •

االستسالم للخوف.
• اختيار الخطوات المالئمة التي تنطوي على أقل المخاطر.
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21. برنامج تعزيز الروح الجماعية

بغض  النجاح،  مفاتيح  أحد  هو  الفريق  أفراد  بين  التواصل  إن 
النظر عن الدور الذي يضطلع به كل شخص، فيضمن العمل 
الجماعي الفّعال إنجاز المهام بكفاءة وضمن الفترات الزمنية 
بما  الفريق  أعضاء  بين  األواصر  ربط  في  وُيساهم  المحددة، 
الروح  تعزيز  برنامج  ُيساهم  الجميع، كما  بالفائدة على  يعود 
الجماعية في تعزيز الحوافز، ويساعد األفراد على التفاعل مع 

بعضهم البعض، كما يطور لديهم حًسا بااللتزام.

المحاور:

1. تعزيز الحوافز والحفاظ عليها
2. توجيه األفعال على مستوى الفريق كما األفراد

3. إنشاء عالقات تصب في مصلحة الجميع مع أعضاء الفريق
4. المدير/المسؤول عن التواصل

5. إدارة العواطف السائدة بين أعضاء الفريق

األهداف:

• تحديد ما ُيحفز الزمالء.
• العمل على تحفيزهم.

• التفويض والتحفيز بنجاح.
• اعتماد تطلعات إيجابية على الرغم من التغيرات.

• تحديد مشروع هدفه تشجيع الفريق وتشاركه مع األفراد.
• تحديد ظروف التفاوض.

• التفاوض انطالًقا من رؤية تصب في مصلحة الطرفين.
اتفاقية تصب  إلى  للتوصل  للمفاوضات وقيادتها  التحضير   •

في مصلحة الطرفين. 

والجمهور  والهدف  السياق  بحسب  عروضك  تعديل   •
المستهدف.

• تحديد رسالتك وإعداد المقدمة.
• تعديل الوقع الذي ستتركه بفضل االنخراط والتصرف بالحد 

المطلوب.
• السيطرة على عواطف األفراد كما الفريق.
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الساعات
التدريبيــة

اللغـــــــــــــــــــــة
المستخدمة

 8
Hours



22. برنامج تنمية العميل

العمالء  ارتباط  من  كبير  حد  إلى  مؤسسة  كل  تستفيد 
إلى  الناجحة  المؤسسات  تميل  لذا  وآرائهم،  ومالحظاتهم 
تأمين  إلى  تهدف  التي  العميل  تنمية  برامج  على  التركيز 
العميل  تنمية  برامج  ُتركز  حيث  الممكنة،  الخدمات  أفضل 
على  الحفاظ  إلى  تؤدي  التي  العالقات  بناء  على  السليمة 
العمالء الحاليين واستقطاب عمالء ُجدد، كما تصب تركيزها 
البرامج  هذه  وُتساهم  ووالئهم،  العمالء  ثقة  كسب  على 
الفّعالة أيًضا في تلبية توقعات العمالء على صعيد الخدمات 

والعالقات وتحقيق مستويات ممتازة من رضا العمالء.

المحاور:

1. العالقات مع العمالء: مدى أهميتها
2. العالقات مع العمالء: بناء الثقة

3. أسرار العالقات مع العمالء التي تدوم طوياًل
4. دور مدير الفريق في إنشاء عالقات دائمة

5. كسب “اهتمام العمالء”

األهداف:

• تلبية توقعات العمالء من ناحية الخدمات والعالقات.
• فهم العوامل التي تساعد على كسب والء العمالء.

• إدارة الناحية العاطفية.
• إنشاء العالقات مع العمالء.

• توطيد العالقات من خالل االستعانة بالتواصل غير اللفظي.
• توطيد الثقة عبر انتهاج مقاربة شخصية ومهنية.

التي  المالية  والمزايا  العمالء  والء  كسب  مفاتيح  تحديد   •
تستفيد منها.

• إعطاء األولوية لهدفين أساسيين هما: الحد من مسببات

عدم رضا العمالء وتعزيز الجودة التي ُتقدمها إلى العميل.
• تحديد اإلدارة التي ُتركز على “العالقات طويلة األمد مع 

العمالء”.
يستطيع  التي  المباشرة  وغير  المباشرة  الطرق  تحديد   •

فريقك من خاللها المساهمة في كسب اهتمام العمالء.
• الحفاظ على العالقات في الظروف الصعبة.

• قياس مستوى انخراطك بكسب والء العمالء.
• تحديد الخطوات اإلدارية التي يمكنك تطبيقها للمساهمة 

في كسب والء العمالء.
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التدريبيــة
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التسجيل في 
الدورات اإللكترونية 



التسجيل في 
الدورات اإللكترونية 

2. للتسجيل يرجى الضغط على: 

ثم  المطلوبة  البيانات  أدخل   .3
اضغط على: *

4. اضغط للدخول على:
خدمات معهد اإلدارة العامة

إرسال
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* كلمة المرور الخاصة بحسابك ديوان الخدمة المدنية

* )يرجى إدخال رقمك السري المستخدم في نظام الخدمة المدنية(.

1. قم بزيارة موقـــع معهــد اإلدارة 
العـــــامــــــة "بيبـــا" )قســـم الدورات 

اإللكترونية( أو ادخل الرابط: 
 www.bipa.gov.bh/ecourse

التسجيل في الدورات 
اإللكترونية



0501

5. اضغط هنا للبحث والتسجيل في 
الدورات المتوفرة أو االنسحاب من 

دورة مسجلة مسبًقا

ثم  المطلوبة  البيانات  أدخل   .6
اضغط على:

اضغط  ثم  المطلوبة  الدورة  اختر   .7
على:

ثم  المذكورة  البيانات  من  تأكد   .8
اضغط على )مواصلة( ثم على:*

بحث

تأكيدتقديم
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التسجيل في الدورات اإللكترونية 

* )بعد عملية التأكيد سيصلكم بريد إلكتروني يشمل تفاصيل الدخول على الدورة اإللكترونية المسجلة مثل 
رابط الدخول / اسم المستخدم / كلمة المرور(.
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تعليمات الدخول للدورة اإللكترونية:

1. قم بإدخال الرابط :
http://ilearn.bipa.gov.bh

رقم  و  الشخصي  الرقم  أدخل   .2
المرور ثم اضغط على:

أضغط  الرئيسية  الصفحة  في   .3
اإللكترونية  الدورة  اسم  على 

الُمسجل فيها

لتبدأ  الدورة  اسم  على  اضغط   .4
العملية التدريبية.

login
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عن
الدورات اإللكترونية 

اللغة 
واإلنجليزية  العربية  باللغتين  اإللكترونية  الدورات  تتوفر 

حسب ما هو مصنف.

الفئة المستهدفة
موظفو القطاع الحكومي

تكلفة الدورات
مدعومة مالًيا

الشهادة الممنوحة
* سوف يتم إصدار الشهادات فقط للمتدربين الذين أكملوا 
الدورة التدريبية وحصلوا على نسبة ال تقل عن 50٪ في 

التقييم البعدي الموجود في الدورة.

* تسلم الشهادة لقسم التدريب التابع لجهة عمل الموظف.

شروط أو ضوابط االلتحاق بالدورات اإللكترونية 
− أن يكون المتقدم موظًفا في القطاع العام.

للدورات  المحددة  الزمنية  بالمدة  االلتزام  مراعاة   −
بداية كل شهر وتستمر لمدة  تبدأ في  اإللكترونية والتي 

25 يوًما.

− أن يحافظ المشارك على اسم المستخدم والرقم السري 
الخاص به، وعدم مشاركة بياناته مع اآلخرين.

− يحق للمتدرب التسجيل في دورة إلكترونية واحدة في 
بدورة  بالتسجيل  له  يسمح  اجتيازها  حال  وفي  مرة،  كل 

أخرى جديدة.

− في حالة عدم استكمال متطلبات الدورة التدريبية من 
غير عذر مشروع يحرم المتدرب من المشاركة في دورات 

إلكترونية أخرى.

مالحظة
موظفو الجهات والمؤسسات الحكومية غير التابعة 
لديوان الخدمة المدنية يمكنهم التسجيل من خالل 

 التواصل عبر: 
17383838       

ask@bipa.gov.bh       
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لالستفسار أو المساعدة
في حالة وجود أي استفسار أو مشكلة الرجاء االتصال 

على األرقام التالية:

معهد اإلدارة العامة
17383838       




