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«إن متطلبــات اإلصــاح والتطويــر فــي ظــل عالمنــا المتغيــر بفرصــه
وتحدياتــه ،تســتدعي امتــاك رؤيــة واضحــة المعالــم لضمــان سالســة
العمليــة التنمويــة .ولقــد تمكنــت مملكــة البحريــن علــى هــذا الصعيــد مــن
اســتيعاب تلــك المتطلبــات ،انطالقــاً مــن مشــروعنا الوطنــي الشــامل،
الــذي انبثقــت منــه رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030ومبادئهــا المرســخة
ـوال إلــى الريــادة فــي األداء
للعدالــة والتنافســية واالســتدامة وصـ ً
واإلنجــاز».
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين

«إننــا حكومــة تخلــق اإلنجــاز ،وتطــوع التحديــات ،وترســم لمســتقبل
شــعبها ،ونريــد مــن القيــادات الحكوميــة أن تكــرس هــذا اإلنجــاز وتحقــق
الريــادة فيــه ،وتســرع فــي خطــوات تنفيــذه ،وتضمــن أن يكــون المواطــن
هــو المســتفيد األول مــن منجــزات حكومتــه».
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

«اإلنجــاز النوعــي للخطــط والبرامــج المختلفــة لتحقيــق األهــداف التــي
تتطلــع إليهــا المملكــة لصالــح المواطنيــن يجــب أن يكــون العنــوان األبــرز
لــدى كل مســؤول وموظــف فــي كل األجهــزة الحكوميــة خــال المرحلــة
المقبلــة ،ووضــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة  2030وبرنامــج عمــل الحكومــة
نصــب أعينهــم فــي التنفيــذ».
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
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عن البرنامج

تدريبيا،
برنامجا
البعض قد يراه
ً
ً
لكننــا نؤمــن أنــه مــن خــال عمــق محتــواه وأثــره
ســنعيش مســتقبل البحريــن اليــوم
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ما هو البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية؟
البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة هــو سلســلة مــن البرامــج القياديــة
التــي أقرهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة فــي مملكــة البحريــن كسياســة واســتراتيجية
موحــدة للتدريــب فــي القطــاع الحكومــي ،ويســتهدف البرنامــج بنــاء
وطنيــة ّ
منظومــة حكوميــة تعتمــد علــى منهجيــة علميــة تعتبــر كل موظــف قائـ ًـدا فــي
مســتواه الوظيفــي.

المرتكزات

 .1رؤية البحرين االقتصادية 2030

	•حكومة فعالة ذات كفاءة عالية.
	•رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

 .2برنامج عمل الحكومة 2018-2015م

	•تقديــم برامــج خاصــة لرفــع مســتوى القيــادات التنفيذيــة فــي الخدمــة المدنيــة،
ووضــع خطــة إلعــداد وتأهيــل صــف ثــان مــن القيــادات والموظفيــن فــي كل
الوظائــف المهمــة.
	•تكثيــف الجهــود فــي تقييــم وتحســين نوعيــة وتوافــر برامــج التدريــب لموظفــي
الخدمــة المدنية.

 .3التوجهات االستراتيجية لمعهد اإلدارة العامة

مطورة تواكب التطلعات التنموية.
	•خدمات
َّ
الممكنة لتوفير الخدمات.
	•اإلدارة والقيادة المثلى للموارد
ّ
المطورة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة.
	•السياسات
ِّ
	•ثقافة التغيير المستمر واإلبداع من أجل التطوير.

األهداف

يحقــق البرنامــج الوطنــي مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية علــى مســتوى
القطــاع الحكومــي:
	•تطويــر منظومــة العمــل الحكومــي والدفــع بعجلــة التنميــة واالزدهــار بمملكــة
البحرين.
	•التعزيــز واالرتقــاء بمســتوى القــدرات والمهــارات لقيــادات القطــاع الحكوميــة
فــي مجــاالت تحقــق تطلعــات مملكــة البحريــن.
	•خلق ثقافة التغيير واإلبداع لالرتقاء بمستوى األداء في القطاع العام.
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لمن هذا البرنامج؟

	•الموظفون المستجدون.
	•األخصائيون واألخصائيون األوائل ومن في حكمهم.
	•مشرفو الوحدات ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم.
	•رؤساء األقسام ومن في حكمهم.
	•المديرون ومن في حكمهم.
	•الوكالء والوكالء المساعدون ومن في حكمهم.

الشهادة الممنوحة

شهادة اجتياز البرنامج من معهد اإلدارة العامة.

اللغة المستخدمة
العربية.

توقيت ومكان االنعقاد

ويعقــد البرنامــج فــي معهــد اإلدارة العامــة مــا لــم ُيذكــر
8:00
ـاءُ ،
ً
صباحــا –  2:00مسـ ً
خــاف ذلــك.

طريقة االلتحاق

يتلقــى معهــد اإلدارة العامــة طلبــات الترشــيح مــن قبــل مســؤولي التدريــب والمخوليــن
فــي الجهــات الحكوميــة عبــر نظــام التســجيل الخــاص ( )TMSعلــى الموقــع اإللكترونــي
للمعهــد (.)www.bipa.gov.bh

التكلفة

ماليا ،ويشترط للحصول على الدعم:
البرنامج مدعوم ً
	•إنجاز جميع الواجبات والتكليفات المطلوبة في البرنامج بنسبة ال تقل عن .%60
	•حضور ما ال تقل نسبته عن  %50من كل وحدة من وحدات البرنامج.
	• ّأل يقل إجمالي الحضور عن  %80من البرنامج ككل.
فــي حــال لــم يتــم االلتــزام بالشــروط المذكــورة أعــاه تتكفــل الجهــة الحكوميــة بجميــع
تكاليــف البرنامــج.
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التصميم

يقــوم التصميــم العلمــي للبرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة علــى
رئيســا للعمــل الحكومــي ،فهــو المســتفيد
ـورا ً
منهجيــة علميــة تعتبــر المواطــن محـ ً
مــن جميــع الخدمــات الحكوميــة ،وقــد ُوجــدت هــذه الخدمــات لتحقيــق تطلعاتــه،
وتقــاس فاعليــة األداء الحكومــي بنســبة رضــا المواطــن عــن هــذه الخدمــات ،وتــم
تدعيــم محــور المواطــن بمجموعــة مــن المحــاور المنهجيــة التــي تســهم فــي تطويــر
القــدرات الوظيفيــة لجميــع منتســبي البرنامــج كالتالــي:

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻟﻘﻴﻢ
	•منهجية الـتأهيل والتدريب

12

تهــدف منهجيــة التأهيــل والتدريــب لبنــاء القــدرات القياديــة لموظفــي القطــاع الحكومــي فــي مملكــة
البحريــن مــن خــال تزويدهــم بالمعــارف والمهــارات والســلوكيات القياديــة فــي اإلدارة العامــة ،وتقــوم
المنهجيــة علــى  7محــاور أساســية تمــت مواءمتهــا مــع نمــوذج القــدرات التابــع لديــوان الخدمــة المدنيــة
والمصمــم علــى  9قــدرات أساســية كالتالــي:

منهجية التأهيل والتدريب لمعهد اإلدارة العامة
القائد

األداء
االتصال
تطوير
فرق الشركاء
واإلنتاجية
العمل والعمالء المؤسسة والتواصل
واإلبداع

تطوير الذات
نموذج
القدرات
التابع
لديوان
الخدمة
المدنية

التعاون والعمل الجماعي
المهنية
تلبية خدمات العميل
تحقيق النتائج
إدارة الموارد
قيادة األفراد
إدارة التغيير
النظرة االستراتيجية

ويقدم المعهد تعاريفه الخاصة بكل محور من محاوره ،كالتالي:

 .1محور القائد

ّيركــز هــذا المحــور علــى صناعــة قائــد ذو قيــم أصيلــة منبثقــة مــن الهويــة البحرينيــة ،يحركــه دوافــع الحــب
للعطــاء ،مرتقــي بفكــره وحنكتــه ،وملهــم إيجابــي طمــوح فــي تطلعاتــه المســتقبلية.

 .2فرق العمل

يدعــو هــذا المحــور إلــى بنــاء قائــد محــب للعمــل فــي فريــق مؤثــر ومحفــز مؤمــن باإلنجــاز ويقــوم بصناعــة
ـان مــن القيــادات مــن خلفــه.
صــف ثـ ٍ
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 .3العمالء والشركاء

يقــوم محــور الشــركاء والعمــاء علــى تأهيــل قائــد مبــادر يرعــى عمــاءه وشــركاءه ويلبــي تطلعاتهــم،
التميــز فــي تقديــم الخدمــات بأعلــى مســتوى مــن
ويكــون شــريكً ا فاعـ ًـا فــي تحالفــات إيجابيــة تحقــق
ّ
الجــودة والكفــاءة.

 .4المؤسسة

يســعى هــذا المحــور إلعــداد قائــد مســؤول يستشــعر روح االنتمــاء إلــى مؤسســته ويحــب عملــه ويســعى
وفقــا للــرؤى والتطلعــات المســتقبلية بمــا ُيســهم فــي بنــاء دولــة
إلــى اســتدامة وتطويــر العمــل المؤسســي ً
المؤسسات.

 .5االتصال والتواصل

يقــوم محــور االتصــال والتواصــل علــى تأهيــل قائــد يملــك مهــارات عاليــة مــن التواصــل ومؤثــر فــي عالقاتــه
المؤسســية وعلــى مســتوى مــن التواصــل االســتراتيجي الــذي يحقــق التكامــل الدولي في كافــة المجاالت.

 .6األداء واإلنتاجية واإلبداع

ُيحفــز هــذا المحــور بنــاء قائــد مبــدع ومبتكــر يرتقــي بطموحاتــه للمســاهمة فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي
لرفــع كفــاءة األداء المؤسســي فــي القطــاع العــام بمملكــة البحريــن.

 .7القيم

قــام معهــد اإلدارة العامــة بتأطيــر البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة بعــدد مــن القيــم والتــي
تعمــل كضوابــط للمنظومــة القياديــة ،كالتالــي:
	•المواطنة
	•االستدامة
	•التنافسية
	•العدالة والمساواة
	•المهنية والمسؤولية
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المستويات

خصيصــا ليناســب االحتياجــات التدريبيــة للموظفيــن منــذ لحظــة انضمامهــم كمســتجدين
صمــم البرنامــج
ً
فــي القطــاع العــام ،ويواكــب تطورهــم الوظيفــي إلــى أن يصلــوا إلــى المســتويات اإلشــرافية واإلداريــة
ـول إلــى مســتويات القيــادة العليــا فــي الســلم الوظيفــي فــي القطــاع العــام.
وصـ ً

األهداف التي يحققها تسلسل المستويات في البرنامج:
أول :تحقيق التكامل والتجانس والتسلسل بين األدوار اإلدارية والقيادية.
ً
ثانياً  :تحقيق التقدم في مستوى القدرات من ناحية المعارف والمهارات والسلوكيات.
ثالثاً  :تحقيق التقدم في مستوى األداء الوظيفي لموظفي القطاع العام.
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الميزات
يتميز البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بتضمينه للجوانب التالية:
َّ
 .1مساهمة البرنامج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
قــام معهــد اإلدارة العامــة بــإدراج مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات
الحكوميــة بمختلــف فئاتــه الوظيفيــة وذلــك مــن خــال آليــات تُ نفــذ بمبــادرات ومشــاريع تســهم فــي رفــع
مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن.
ويقــوم البرنامــج بخلــق الوعــي باألهــداف والتــي تقــوم علــى ثــاث محــاور رئيســة وهــي المحــور االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،وتعزيــز مفاهيمهــا وتوضيــح غاياتهــا مــن خــال المبــادرات والمشــاريع المقدمــة مــن
المتدربيــن ،وصياغــة مخرجــات تعلــم تســعى إلــى تحقيــق تلــك األهــداف ،والتــي تمكــن المشــارك مــن تدعيم
المبــادرات فــي العمــل بالقطــاع العــام ،المســاهمة فــي رفــع مؤشــرات مملكــة البحريــن ،وتحقيــق مســتوى
مــن التنافســية.

1

2

تعاون معهد اإلدارة العامة
مع مكتب األمم اإلنمائي
( إدماج أهداف التنمية
المستدامة بالتدريب )

4

تتحمل جهات القطاع
العام تكلفة تدريب
الموظفين بمعهد اإلدارة
العامة

يطبق المشارك في
بيئة العمل المبادرات
والمساهمات في مجال
التنمية المستدامة
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3

5

يتدرب المشارك على عدد
من المعارف والمهارات
والقدرات وربطها بأهداف
التنمية المستدامة

نشر مفهوم التنمية
المستدامة وتنفيذ
مبادرات ترفع مؤشرات
مملكة البحرين

 .2مواءمة البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لمعهد اإلدارة
العامة مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
إداريــا مــن خــال البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات
يعمــل معهــد اإلدارة العامــة علــى تمكيــن المــرأة
ً
الحكوميــة لتفعيــل الــدور القيــادي للمــرأة ،وتمكيــن حصولهــا علــى المعرفــة والصالحيــات وفــرص التطويــر
الذاتــي والدعــم والتشــجيع والمشــاركة فــي تحديــد األهــداف ورســم السياســات ،وعليــه قــام المعهــد
بتحديــد آليــات لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة البحرينيــة فــي البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات
الحكوميــة كالتالــي:
المواءمة مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (:)2022-2013
إن ســعي معهــد اإلدارة العامــة «بيبــا» لتكييــف البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكومية بما يتماشــى
ً
ـتجابة لتوجهــات مملكــة البحريــن فــي مجــال تحقيــق
مــع الخطــة الوطنيــة لنهــوض المــرأة البحرينيــة ،يأتــي اسـ
التــوازن بيــن الجنســين ،ولفلســفة التنميــة والتطويــر التــي تتبناهــا مملكــة البحريــن ،والتــي تقــوم علــى
االســتفادة مــن العنصــر البشــري مــن الجنســين وتوظيفــه بشــكل أمثــل وفقــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص.
فتقــدم المــرأة البحرينيــة يأتــي كأولويـ ٍـة أساســية مــن أولويــات المعهــد عبــر اإلســهام فــي جعلهــا شــريكاً
أساســياً فــي التنميــة اإلداريــة ،ومحــركً ا للتطويــر فــي منظومــة العمــل الحكومــي ،عبــر العمــل علــى ربــط
البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيــادات الحكوميــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،وتوجهــات العمــل الحكومــي
ـرة فــي تحقيــق التــوازن بيــن الجنســين ،مــن خــال:
التــي تصــب مباشـ ً
• توظيــف مخرجــات البرنامــج مــن مبــادرات ومشــاريع وإعــادة هندســة العمليــات بمــا يدعــم الكفــاءات
البحرينيــة إداريــاً.
• الحرص على حصول القيادات البحرينية النسائية على فرص تدريبية مناسبة.
• توظيــف منهجيــات اإلرشــاد (الكوتشــنج) لمواكبــة االحتياجــات الوظيفيــة للمــرأة البحرينيــة بمــا يضمــن
اســتدامة تقدمهــا وترقيهــا لشــغل المناصــب القياديــة.
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آليات التعلم
تعتبــر منهجيــة التعلــم والتطويــر مــن اآلليــات التــي تحقــق التنــوع فــي أســاليب التعلــم وذلــك باســتخدام
عــدد مــن األدوات المســاهمة فــي تحقيــق مخرجــات التعلــم فــي جميــع البرامــج بمختلــف المســتويات
اإلداريــة .وتتمثــل فــي ثــاث محــاور رئيســة ،كالتالــي:
 .1صقل الخبرات

	•التدوير الوظيفي في بيئات ومهام مختلفة مع إدارات وفرق متنوعة.
	•التدريب على رأس العمل الكتساب المعارف والمهارات من األفراد وبيئة العمل.
	•التدريب على حل مشاكل العمل من خالل تأدية المشاريع والمهام الموكلة للفرد أو المجموعة.
	•مهام التحدي وهي عبارة عن إشراك الفرد في مهام أعلى من مستواه الحالي.
 .2إثراء التعلم

	•التدريــب النظــري المبنــي علــى المنهجيــات العلميــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات وأولويــات وأدوار
األفــراد.
	•تنوع وسائل التدريب وتوظيف الوسائط المساهمة في تحقيق التعلم المناسب.
	•توظيــف المحــاكاة واأللعــاب والمحتــوى اإللكترونــي وإشــراك المشــاركين فــي بيئــات عمــل تحاكــي
الواقــع.
 .3اإلرشاد والتوجيه

	•اإلرشــاد الفــردي والجماعــي بواســطة (المرشــد) لمســاعدة المشــارك الكتشــاف القــدرات وتحقيــق
األهــداف.
	•التوجيــه والنصــح وتبــادل الخبــرات بواســطة (الموجــه) لمســاعدة المشــارك علــى االســتثمار األمثــل فــي
إدارة المهام.
	•اختبارات التقييم السلوكي والمعرفي وتقديم التغذية الراجعة.
	•بناء المجموعات المهنية والتفاعلية لتنمية وبناء عالقات عمل فاعلة.

األساليب التدريبية
	•التدريب الصفي
	•التدريب اإللكتروني
	•التدريب على رأس العمل
	•لتدريب الميداني
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	•التدريب باأللعاب
	•تعلم ذاتي
	•فعاليات تفاعلية
	•زيارات ميدانية ومؤسسية

آليات التقييم
كليــا بأهميــة التقييــم فــي تطويــر األداء الحكومــي ،لذلــك يعتمــد فــي البرنامــج
يؤمــن المعهــد إيمانً ــا ً
الوطنــي علــى  3آليــات للتأكــد مــن تحقيــق البرامــج ألهدافهــا المنشــودة وتطويــر البرامــج بمــا يتناســب مــع
الحاجــات الحقيقيــة فــي القطــاع العــام ،كالتالــي :

قياس العائد من االستثمار
في التدريب
(على مستوى البرامج)

مستويات التقييم
حسب منهجية جاك فيليبس
()ROI
المستوى الخامس
العائد المادي
المستوى الرابع
قياس األثر
المستوى الثالث
التطبيق
المستوى الثاني
قياس التعلم
المستوى األول
قياس ردة الفعل

التقييم السايكومتري
والقدرات (للمتدربين)

جلسات اإلرشاد
(للمتدربين)

يتم باستخدام اختبارات
عالمية معتمدة
علميا ،ويقيس
ومجربة
ً
هذا التقييم المهارات
الشخصية وتفضيالت
العمل للمتدربين.

تستخدم نتائج التقييم
السايكومتري في جلسات
الكوتشنغ ()Coaching
لمتدربي برنامجي كوادر
وقيادات ،إذ يكتشف
المتدربين نقاط القوة
لديهم ،ومجاالت
التحسين في شخصيتهم،
ويساعدهم على إدراكها،
والعمل على استثمارها
من أجل تطوير قدراتهم
القيادية وتحسين الكفاءة
في العمل.

التقييم المعرفي ،يطبق
لجميع البرامج
التغذية الراجعة ،تطبق في
جميع البرامج لقياس رضا
المتدربين
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البرامج
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مختلفا..
ً
قائدا
حان الوقت لتتخذ القرار المهني األهم؛ لتكون
ً
ضع عينك معنا على الهدف التالي ولنخطو بثبات لتحقيقه
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ثقافة حكومية واعية
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برنامج الموظفين المستجدين في القطاع العام «تأسيس»
يمثــل البرنامــج اللبنــة األساســية لبنــاء موظــف مــدرك لــدوره فــي منظومــة العمــل بالقطــاع العــام مــن
والقيــم اإلداريــة وذلــك اعتبـ ًـارا مــن اليــوم األول مــن تاريــخ تعيينــه .كمــا يؤهــل
منطلــق الفكــر القيــادي
ّ
فعالــة مــن خــال
البرنامــج كل موظـ ٍ
ـف مســتجد لبنــاء شــخصيته القياديــة القــادرة علــى خلــق بيئــة عمــل ّ
التعامــل الوظيفــي بمهنيــة وكفــاءة عاليــة يخــدم فيهــا المواطــن.

الفئة المستهدفة:

الموظفون المستجدون في القطاع العام.

مدة البرنامج:

 4أيام تدريبية بمعدل  40ساعة تعلم.

متطلبات التخرج:

1.1حضور ما ال يقل عن  %80من إجمالي التدريب الصفي.
2.2اجتياز التقييم بما ال يقل عن نسبة .%60

شروط الترشح:

خبرة ال تزيد عن سنة في القطاع العام.

محتويات البرنامج:

يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

 .1الفكر القيادي ومنظومة العمل الحكومي:

يهــدف هــذا الموضــوع إلــى تحفيــز المشــارك الستكشــاف ميولــه القياديــة ،واالســتزادة مــن تجــارب
القيادييــن انطالقــاً مــن القيــم اإلداريــة والفكــر القيــادي ،وتعريفــه بمســؤولياته الوظيفيــة مــن خــال تمكينــه
مــن القواعــد والمبــادئ األساســية المتعلقــة بحقوقــه والتزامــه بواجباتــه اتجــاه مؤسســته والسياســات
المتبعــة بالقطــاع العــام ،باإلضافــة إلــى تعزيــز إدراكــه بــدوره المؤثــر فــي منظومــة العمــل الحكومــي والــذي
يرفــع مــن مســتوى وعيــه بالتحديــات التــي تحيــط بــه فــي بيئــة عملــه وكيفيــة اســتثمار الفــرص المتاحــة لخلــق
التغييــر.
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 .2التعامل الوظيفي

يســعى هــذا الموضــوع لتزويــد المشــارك بالمهــارات األساســية للتعامــل الوظيفــي فــي بيئــة العمــل لتأديــة
مهامــه بمهنيــة ،وذلــك بالتعــرف علــى أساســيات بروتوكــول التعامــل مــع العمــاء والشــركاء لتحقيــق
ـال مــن التواصــل ،إلــى جانــب تعزيــز دوره ومســؤوليته فــي الحفــاظ علــى هويتــه وســمعته
مســتوى عـ ٍ
المؤسســية.

 .3قوانين وأنظمة الخدمة المدنية:

يمكــن هــذا الموضــوع المشــارك مــن التعــرف علــى حقوقــه وواجباتــه ومــا يتعيــن عليــه التقيــد بــه مــن احتــرام
ّ
قوانيــن وأنظمــة المؤسســة ،وســلوكه الوظيفــي مــع أقرانــه فــي مجــال العمــل ومراعــاة المصلحــة العامــة،
مــن أجــل تســهيل عمليــة انخراطــه فــي منظومــة العمــل بالقطــاع العــام .باإلضافــة إلــى تعريفــه بأهــم
المصطلحــات المتداولــة فــي القطــاع العــام ،وتزويــده باإلرشــادات العامــة حــول مراحــل دورة التوظيــف
ـاء
المنقســمة إلــى مرحلــة مــا قبــل التعييــن مــروراً بمرحلــة بعــد التعييــن ومرحلــة المباشــرة بالعمــل انتهـ ً
بمرحلــة نهايــة الخدمــة .كمــا ســيتم تزويــد المشــارك بالمعــارف المتعلقــة بحقوقــه الوظيفيــة المتمثلــة فــي
األجــور والرواتــب ،اإلجــازات ،والتظلمــات ،العــاوات والمكافــآت التشــجيعية والترقيــات ،باإلضافــة إلــى حقــه
فــي التدريــب وفــق األنظمــة والقوانيــن التــي يحددهــا قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة والماليــة.

 .4إدارة األداء الوظيفي:

يهــدف هــذا الموضــوع إلــى تعريــف المشــارك بآليــات التقييــم المتبعــة بديــوان الخدمــة المدنيــة والمتمثلــة
بنظــام إدارة األداء الوظيفــي «أداء» ،األمــر الــذي يســهم فــي االرتقــاء بالعمــل فــي القطــاع العــام ورفــع
مســتوى األداء وجــودة اإلنتاجيــة لمــا يتضمنــه النظــام مــن ربــط أداء الموظــف بالحوافــز والعــاوات
والترقيــات والمســاءلة وخطــط ونظــام التدريــب مــن جهــة ،وربــط أهــداف الموظــف الشــخصية باألهــداف
االســتراتيجية للمؤسســة مــن جهــة أخــرى ،باإلضافــة إلــى تشــجيع االتصــال والتواصــل البنّ ــاء فــي عمليــة
التقييــم ،وتشــجيع التعلــم والتطويــر المســتمر ،والــذي يحقــق زيــادة الرضــا الوظيفــي ويرفــع مســتوى
اإلنتاجيــة.

 .5قانون التقاعد:

ينّ مــي هــذا الموضــوع ثقافــة المشــارك فــي بدايــة حياتــه المهنيــة حــول المزايــا والحقــوق التقاعديــة ،بمــا
يســهم فــي مســاعدته علــى رســم مســاره الوظيفــي منــذ بدايــة انضمامــه فــي العمــل بالقطــاع العــام.
أيضــا بالمصطلحــات المرتبطــة بالقانــون التقاعــدي وتزويــده بكافــة الحقــوق التقاعديــة التــي
ســيتم تعريفــه ً
تكفلهــا مملكــة البحريــن للعامليــن فــي القطــاع العــام ،كمــا ســيتم تعريفــه علــى حــاالت اســتحقاق المعــاش
التقاعــدي والمكافــآت التقاعديــة وآليــات احتســاب المعــاش التعاقــدي بنــاء علــى مــدة الخدمــة ،باإلضافــة
إلــى المزايــا التقاعديــة التــي تمنحهــا الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي لموظــف القطــاع العــام كقانــون
احتســاب الخدمــة االفتراضيــة والســابقة ،مزايــا اســتبدال المعــاش التقاعــدي ،وحــاالت إصابــة العمــل.

24

 .6الصحة والسالمة المهنية:

ّيعــزز هــذا الموضــوع مفهــوم الصحــة والســامة المهنيــة لــدى المشــارك مــن خــال تزويــده باإلرشــادات
المتعلقــة ببيئــة العمــل ممــا يضمــن ســامته وصحتــه ،مــن خــال التعــرف علــى األنظمة والمعايير واألســس
التشــريعية للصحــة والســامة المهنيــة ،وكيفيــة الوقايــة وتقييــم مخاطــر بيئــة العمــل.

اإلطار العام للبرنامج:

عملية التقييم المعرفي:

اختبار نهائي إلكتروني (عبارة عن اختيار متعدد)
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أداء وطموح متميز
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برنامج بناء القيادات الناشئة «بناء»
يعمــل البرنامــج علــى تنميــة الشــخصية القياديــة للمشــارك مــن خــال مســاعدته علــى تطويــر ذاتــه واالرتقــاء
التميــز لالرتقــاء بمســتوى األداء المؤسســي ،كمــا يســعى
بهــا بمــا ينعكــس علــى تقــدم المؤسســة وتحقيــق
ّ
البرنامــج إلــى صقــل المعــارف والمهــارات القياديــة لــدى المشــارك لتعزيــز دوره للعمــل بــروح الفريــق الواحــد
لتقديــم أفضــل خدمــة للمواطــن فــي إطـ ٍـار تحكمــه القيــم الوطنيــة األصيلــة.

الفئة المستهدفة:

األخصائيون واألخصائيون األوائل ومن في حكمهم.

مدة البرنامج:

 9أيام تدريبية بمعدل  120ساعة تدريبية.

متطلبات التخرج:

1.1حضور ما ال يقل عن  %80من إجمالي التدريب الصفي.
2.2أن يجتــاز المشــارك جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه كل
وحــدة بنســبة ال تقــل عــن  %60مــن كل تقييــم.
3.3أن يحصل المشارك على نسبة ال تقل عن  %60من إجمالي مجموع التقييمات في نهاية البرنامج.

شروط الترشح:

خبرة ال تقل عن سنة في العمل ،وفق ما تحدده السلطة المختصة.

محتويات البرنامج:

يتألف البرنامج من المواضيع الرئيسة التالية:

 .1القيادة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المفاهيــم والنظريــات فــي المجــال القيــادي
وفهــم الــذات ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن األدوات األساســية التــي تمكّ نــه مــن إعــداد شــخصيته القياديــة
وتحديــد رؤيتــه وتوجهاتــه .كمــا ســيتعرف المشــارك علــى مجموعــة مــن الممارســات القياديــة فــي القطــاع
العــام وأهــم األســاليب المتّ بعــة لتحقيــق النجــاح المؤسســي ،والتــي يجــب أن يتحلــى بهــا القائــد فــي بدايــة
نشــأته.
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 .2فرق العمل

تــزّ ود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة مــن المفاهيــم والنظريــات فــي مجــال العمــل فــي فريــق ،إضافــة
إلــى عــدد مــن األدوات التــي تمكّ نــه مــن اكتشــاف طاقاتــه وقدراتــه واســتثمارها فــي األدوار التــي ينــاط
إليــه القيــام بهــا .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن ممارســة المهــارات المتعلقــة باالتصــال والتواصــل مــع أعضــاء
الفريــق والتــي يتيــح لــه فيهــا أخــذ زمــام المبــادرة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار.

 .3العمالء والشركاء

تســعى هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بالمفاهيــم والنظريــات فــي مجــال خدمــة العمــاء والشــركاء،
إضافــة إلــى عــدد مــن األدوات التــي تمكّ نــه مــن معرفــة دوره الفعــال فــي تقديــم الخدمــات المتميــزة
والتــي تحقــق األهــداف االســتراتيجية لمؤسســته؛ وذلــك مــن خــال فهــم الشــخصيات المختلفــة للعمــاء
والشــركاء .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن ممارســة بعــض مــن مهــارات المفاوضــة واالقنــاع وذلــك لرفــع
مســتوى تقديــم الخدمــات.

 .4المؤسسة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بالمفاهيــم والنظريــات فــي مجــال منظومــة العمــل المؤسســي،
وذلــك لفهــم وإدراك دوره فــي تحقيــق أهــداف مؤسســته االســتراتيجية وأهــداف وغايــات التنميــة
المســتدامة .األمــر الــذي يســهم فــي غــرس روح االنتمــاء والــوالء المؤسســي ،كمــا ســيتمكن المشــارك مــن
بعــض المهــارات المتعلقــة بــأدوات وأســاليب التخطيــط.

 .5األداء واإلنتاجية واإلبداع

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بالمفاهيــم والنظريــات فــي مجــال التفكيــر اإلبداعــي والتــي
تمكنــه مــن تقديــم مقترحــات إبداعيــة وإيجــاد الحلــول التــي تســهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات ،كمــا
ســيتمكن المشــارك مــن اكتســاب مهــارات التفكيــر فــي حــل المشــكالت اإلداريــة.

 .6االتصال والتواصل

تســهم هــذه الوحــدة فــي تزويــد المشــارك بأساســيات العــرض والتقديــم لتعزيــز مهــارات االتصــال والتواصــل
لديــه ،إضافــة إلــى تمكينــه مــن التعــرف علــى أهميــة مهــارات التأثيــر واالقنــاع بالنســبة للقائــد ،باإلضافــة إلــى
تزويــد المشــارك بأساســيات كتابــة المذكــرات والرســائل التــي تســهم فــي تعزيــز مهــارات االتصــال والتواصــل
ودورهــا فــي تحقيــق مســتوى أداء متميــز.
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اإلطار العام للبرنامج:

عملية التقييم المعرفي:
	•اختبار نهائي (عبارة عن دراسة حاالت عملية)
	•خطة التطوير الشخصي ()IDP
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نشأة قيادية وإنجازات نوعية
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برنامج إعداد القيادات الناشئة «تكوين»
يســعى البرنامــج إلعــداد شــخصية قياديــة قــادرة علــى إدارة ذاتهــا بفاعليــة ورســم أهدافهــا الشــخصية
ً
ـتخدمة مهــارات االتصــال والتواصــل للعمــل ضمــن فريـ ٍـق
وفقــا ألهــداف المؤسســة االســتراتيجية ،مسـ
ً
يرتقــي بمســتوى جــودة الخدمــات فــي القطــاع العــام.

الفئة المستهدفة:

مشرفو الوحدات ورؤساء المجموعات ومن في حكمهم.

مدة البرنامج:

تدريبيا بمعدل  170ساعة تعلم.
يوما
ً
ً 20

متطلبات التخرج:

 .1حضور ما ال يقل عن  %80من إجمالي التدريب الصفي.
 .2أن يجتــاز جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه كل وحــدة
بنجــاح أي بنســبة  %60مــن كل تقييــم.
 .3أن يحصل على نسبة ال تقل عن  %60من إجمالي مجموع التقييمات في نهاية البرنامج.

شروط الترشح:

ملء استمارة القبول في البرنامج من قبل المترشح كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج.

محتويات البرنامج:

يتألف البرنامج من الوحدات التالية:

 .1القيادة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تمكيــن المشــارك مــن اكتشــاف قدراتــه القياديــة والســمات الشــخصية التــي
تمكنــه مــن القيــادة ،إضافــة إلــى تزويــده بــاألدوات التــي تســهم فــي صقــل مهاراتــه القياديــة وإدارة ذاتــه
بفعاليــة وتدفعــه نحــو تحقيــق أهدافــه وفــق تطلعــات مؤسســته.
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 .2فرق العمل

تــزود هــذه الوحــدة المشــارك بالمهــارات التــي تمكنــه مــن تحقيــق اإلنجــاز وحــل المشــاكل اإلداريــة علــى
مســتوى الفريــق ،إضافــة إلــى تمكينــه مــن مهــارات إدارة المشــاريع األساســية.

 .3العمالء والشركاء

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تعزيــز مبــدأ المبــادرة لــدى المشــارك مــن خــال تعريفــه بــدوره كقائــد فــي بنــاء
تجربــة متميــزة مــع العمــاء والشــركاء ،باإلضافــة إلــى تزويــده بالمهــارات لتقديــم الخدمــات وتعريفــه بأنظمة
الجــودة لتحقيــق رضــا العمــاء والشــركاء.

 .4المؤسسة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تمكيــن المشــارك لمواءمــة أهدافــه الشــخصية باألهــداف االســتراتيجية
لمؤسســته ،إضافــة إلــى إدراكــه إلــى الظــروف المتغيــرة فــي العمــل المؤسســي التــي تؤثــر علــى األهــداف
االســتراتيجية ومؤشــرات األداء وبيئــة العمــل.

 .5األداء واإلنتاجية واإلبداع

تنمــي هــذه الوحــدة قــدرات المشــارك القياديــة لتحقيــق التميــز فــي األداء مــن خــال تزويــده بآليــات تقديــم
المبــادرات وربطهــا بأهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة.

 .6االتصال والتواصل

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بالمهــارات التــي تمكنــه مــن عــرض مبادراتــه والتــي تعــزز
مــن قدراتــه القياديــة ،باإلضافــة إلــى تمكينــه مــن صياغــة التقاريــر اإلداريــة التــي تســهم فــي رفــع
مســتوى اإلدارة فــي العمــل.
اإلطار العام للبرنامج:
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عملية التقييم المعرفي:

الوحدة

القائد
فرق العمل
العمالء والشركاء
المؤسسة
األداء ،اإلنتاجية ،واإلبداع
االتصال والتواصل
(أ) كتابة التقارير اإلدارية
(ب) مهارات العرض والتقديم

مجموع عدد التكليفات

التقييم

تمرين
تمرين
"الزيارة الميدانية” نشاط صفي
1.1دراسة حالة عملية
2.2إعداد تقرير إداري للمبادرة
التطويرية
3.3عرض نهائي (مجموعات)

خطة
التطوير
الشخصي
()IDP

 + 4خطة التطوير الشخصي
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أداء حكومي مبدع
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برنامج إعداد القيادات الجديدة «كوادر»
يســعى البرنامــج إلــى تطويــر قائــد مبــدع يمتلــك القــدرة علــى المشــاركة فــي وضــع االســتراتيجيات مــن
خــال تطويــر قدراتــه فــي مجــال الفكــر االســتراتيجي ،وإدارة المبــادرات لخلــق ثقافــة التحســين المســتمر
والتغييــر اإليجابــي بمــا يحقــق أهــداف إدارتــه ضمــن منظومــة العمــل المؤسســي.

الفئة المستهدفة:

رؤساء األقسام ومن في حكمهم.

مدة البرنامج:

تدريبيا بمعدل  330ساعة تعلم.
يوما
ً
ً 21

متطلبات التخرج:

1.1حضور ما ال يقل عن  %80من إجمالي التدريب الصفي.
2.2أن يجتــاز جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه كل وحــدة
بنجــاح أي بنســبة  %60مــن كل تقييــم.
3.3أن يحصل على نسبة ال تقل عن  %60من إجمالي مجموع التقييمات في نهاية البرنامج.

شروط الترشح:

 .1ملء استمارة القبول من قبل المترشح كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج
. .2اجتياز مقابلة القبول بنجاح.

محتويات البرنامج:

يتألف البرنامج من الوحدات التالية:

 .1القيادة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات والنمــاذج فــي مجــال القيــادة للفئــة
اإلداريــة الوســطى والمتمثلــة فــي الممارســات القياديــة وإدارة التغييــر وأساســيات متقدمــة فــي التخطيــط
تمكنــه مــن تطويــر قائــد مبــدع قــادر علــى
االســتراتيجي ،باإلضافــة إلــى تزويــده بــاألدوات القياديــة التــي ّ
تحقيــق أهــداف إدارتــه .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن تقييــم أســلوبه القيــادي الــذي يمارســه مــع فريقــه
فــي بيئــة العمــل واســتنتاج إدارة التغييــر الــذي يتناســب مــع طبيعــة الحــدث الــذي قــد يواجهــه خــال عملــه.
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 .2فرق العمل

تــزود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة مــن المعــارف المتقدمــة فــي مجــال فــرق العمــل والتــي تمكنــه
مــن تعزيــز مفهــوم القيــادة الفعالــة فــي الفريــق والعمــل علــى بنــاء فريقــه وتطويــر قدراتهــم بمــا يحقــق
أهــداف اإلدارة ،باإلضافــة إلــى تزويــده بالمهــارات المتقدمــة فــي إدارة فــرق العمــل بالمشــاريع مــن خــال
عــدد مــن األدوات التــي تبنــي قــدرات الفريــق وتقيــم أدائــه .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن اكتســاب مهــارات
ـان مــن القيــادات وترفــع مــن أداء الفريــق وتحقق أهداف المؤسســة
التفويــض التــي تســهم فــي بنــاء صــف ثـ ٍ
االســتراتيجية.

 .3العمالء والشركاء

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات والممارســات المتقدمــة فــي
مجــال العمــاء والشــركاء والتــي تمكنــه مــن التميــز واإلبــداع فــي إدارة الخدمــات للمواطــن والعمــل علــى
اســتقطاب الشــركاء مــن داخــل المؤسســة وخارجهــا ،باإلضافــة إلــى تزويــده بالمهــارات المتقدمــة مــن خــال
عــدد مــن األدوات إلعــداد دراســة ألحــد العمليــات فــي مؤسســته ورصــد المقترحــات والتوصيــات وذلــك
لتحســين جــودة الخدمــات وتحقيــق التميــز اإلداري .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن توســيع دائــرة الشــراكات
الداخليــة للوصــول إلــى الشــراكات التــي تحقــق التنميــة المســتدامة.

 .4المؤسسة

تــزود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات واالســتراتيجيات التــي تنمــي قدراتــه فــي وضــع
االســتراتيجيات وإدارة المبــادرات علــى مســتوى العمــل المؤسســي ،باإلضافــة إلــى تزويــده بالمهــارات
المتقدمــة فــي صياغــة األهــداف االســتراتيجية لمؤسســته لتوائــم منظومــة العمــل بالقطــاع العــام ،كمــا
ســيتمكن مــن العمــل وفــق السياســات والتشــريعات التــي تتناســب مــع طبيعــة عمــل مؤسســته.

 .5األداء واإلنتاجية واإلبداع

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن الضوابــط واألنظمــة التــي تمكنــه مــن توظيــف
اإلبــداع ورفــع اإلنتاجيــة فــي العمــل ،باإلضافــة إلــى تزويــده بعــدد مــن المهــارات التــي تمكنــه مــن تقييــم
مســتوى األداء المؤسســي واإلبــداع ومــدى مواءمتــه مــع منظومــة العمــل بالقطــاع العــام ،كما ســيتمكن
المشــارك مــن رفــع مســتوى أداء فريقــه فــي العمــل وذلــك وفــق الضوابــط والمحــركات بالقطــاع العــام.

 .6االتصال والتواصل

تســعى هــذه الوحــدة لتنميــة قــدرات المشــارك فــي تحقيــق أقصــى درجــات التواصــل الفعــال بيــن إدارات
المؤسســة األساســية ،إضافــة إلــى تزويــده بمجموعــة مــن المهــارات المتقدمــة فــي اإلرشــاد والتــي تمكنــه
مــن تنظيــم جلســات اإلرشــاد الشــخصي لتطويــر الكــوادر البشــرية وتنميــة مواهبهــم وتحقيــق تطلعــات
المؤسســة.
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اإلطار العام للبرنامج:

عملية التقييم المعرفي:

الوحدة

القائد
فرق العمل
العمالء والشركاء
المؤسسة
األداء ،اإلنتاجية ،واإلبداع

االتصال والتواصل
اإلرشاد التوجيه الشخصي-التعامل مع وسائل اإلعالم

مجموع عدد التكليفات

تمرين

التقييم

مشروع إعادة هندسة إحدى
العمليات اإلدارية (تقرير +عرض
نهائي)
تنظيم جلسات إرشاد لثالثة من
موظفيه
نشاط صفي

خطة
 100يوم
عمل

 100 + 3يوم عمل
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تفكير استراتيجي منافس
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برنامج إعداد القيادات التنفيذية «قيادات»
المعينيــن بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر ،حيــث يســعى البرنامــج إلــى تطويــر قائــد
يســتهدف البرنامــج
َ
اســتراتيجي يمتلــك القــدرة علــى صنــع السياســات وتحقيــق مؤشــرات أداء متميــزة فــي مختلــف المجــاالت
التــي تدفــع بعجلــة التنميــة المســتدامة فــي مملكــة البحريــن ،مــن خــال االســتثمار األمثــل للكــوادر البشــرية
الكفؤة.

الفئة المستهدفة:

المديرون ومن في حكمهم.

مدة البرنامج:

تدريبيا بمعدل  500ساعة تعلم.
يوما
ً
ً 22

متطلبات التخرج:

1.1حضور ما ال يقل عن  %80من إجمالي التدريب الصفي.
2.2أن يجتــاز جميــع التقييمــات مــن واجبــات وتكليفــات ومهــام واختبــارات بحســب مــا تتطلبــه كل وحــدة
بنجــاح أي بنســبة  %60مــن كل تقييــم.
3.3أن يحصل على نسبة ال تقل عن  %60من إجمالي مجموع التقييمات في نهاية البرنامج.

شروط الترشح:

1.1ملء استمارة القبول من قبل المترشح كمتطلب أولي للتقييم في البرنامج.
2.2صدور قرار التعيين بدرجة مدير أو ما يعادلها من قبل الجهة الحكومية أو ديوان الخدمة المدنية.

محتويات البرنامج:

يتألف البرنامج من الوحدات التالية:

 .1القيادة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال القيــادة
االســتراتيجية والدوليــة والمخاطــر التــي تواجــه القطــاع العــام لتمكينــه مــن القيــادة بنظــرة اســتراتيجية وفــق
الــرؤى والتطلعــات ،باإلضافــة إلــى تعزيــز دوره كمستشــار عبــر تنفيــذه لعمليــات استشــارية تهــدف إلــى
تطويــر العمــل بالقطــاع العــام ،وذلــك مــن خــال طــرح التوجيهــات وعرضهــا علــى متخــذي القــرار.
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 .2فرق العمل

تــزّ ود هــذه الوحــدة المشــارك بالمنهجيــات المتقدمــة فــي بنــاء فــرق العمــل مــن خــال االســتثمار األمثــل
للمــوارد البشــرية وتنميــة القــدرات المســتقبلية بمــا يحقــق أهــداف منظومــة العمــل المؤسســي ،باإلضافــة
إلــى تزويــده بسياســات النجــاح التــي تواكــب تطلعــات منظومــة العمــل فــي القطــاع العــام .كمــا ســيتمكن
المشــارك مــن اكتســاب مهــارات اإلشــراف علــى العمليــات التنفيذيــة فــي الفــرق المحليــة ،وبعــض مــن
المهــارات األساســية فــي اإلشــراف علــى الفــرق الدوليــة.

 .3العمالء والشركاء

تســعى هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال العمــاء
والشــركاء مــن خــال القــدرة علــى تقييــم خدمــات تواكــب تطلعــات المواطــن ،والحــرص علــى اســتقطاب
وبنــاء الشــراكات بيــن مؤسســات القطاعيــن العــام أو الخــاص ،كمــا ســتُ مكن المشــارك مــن اكتســاب مهــارات
متقدمــة فــي متابعــة إدارة الخدمــات المؤسســية والتــي ترفــع مــن مؤشــرات األداء المؤسســي.

 .4المؤسسة

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المنهجيــات المتقدمــة فــي مجــال المؤسســة
والمتمثلــة فــي صناعــة التغييــر واســتراتيجيات العمــل المؤسســي بمــا يتــواءم مــع منظومــة العمــل فــي
القطــاع العــام ،إضافــة إلــى تعزيــز دور مؤسســات القطــاع العــام فــي تنميــة االقتصــاد البحرينــي وتحقيــق
أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة .كمــا ســيتمكن المشــارك مــن تطبيــق آليــات منهجيــة إلعــداد دراســة
تصــب فــي مجــال صنــع السياســات فــي القطــاع العــام.

 .5األداء واإلنتاجية واإلبداع

تــزّ ود هــذه الوحــدة المشــارك بمجموعــة مــن المعــارف المتقدمــة فــي مجــال األداء واإلنتاجيــة واإلبــداع
تمكنــه مــن رفــع مؤشــرات األداء فــي مؤسســته وبالتالــي تحقيــق مســتوى مــن التنافســية بيــن
والتــي ّ
مؤسســات العمــل فــي القطــاع العــام ،باإلضافــة إلــى تزويــده بــاألدوات الالزمــة إلنشــاء مؤشــرات األداء
لرصــد أداء المؤسســة بيــن المؤسســات المحليــة والعالميــة.

 .6االتصال والتواصل

تهــدف هــذه الوحــدة إلــى تحقيــق االنســجام ضمــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص باإلضافــة إلــى
تزويــد المشــارك بمجموعــة مــن المهــارات المتقدمــة فــي اإلرشــاد والتــي تمكنــه مــن تنظيــم جلســات
أيضــا إلــى
اإلرشــاد المشــترك لرفــع كفــاءة الكــوادر البشــرية وتحقيــق تطلعــات المؤسســة ،كمــا تهــدف ً
تزويــد المشــارك بالمهــارات المتقدمــة فــي الحــوار والتفاعــل مــع مختلفــة وســائل االتصــال والتواصــل.
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اإلطار العام للبرنامج:

عملية التقييم المعرفي:

الوحدة

القيادة
فرق العمل
العمالء والشركاء
المؤسسة
األداء ،اإلنتاجية ،واإلبداع
االتصال والتواصل
 اإلرشاد المشترك البروتوكول الدولي مذكرات التفاهم -االتصال والتواصل للفئة التنفيذية

مجموع عدد التكليفات

تمرين

التقييم

تقديم دراسة عن :تطوير
السياسات في القطاع العام
وعرض نهائي (مجموعات)
 تنظيم ثالث جلسات إرشادمشترك لثالثة من موظفيه
 -نشاط صفي

خطة
 100يوم
عمل

 100 + 3يوم عمل
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إحصائيات
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فــي عصــر التحديــات ،نســارع الزمــن ونحقــق النتائــج ألننــا وأنــت
ال نعــرف المســتحيل مــن أجــل تحقيــق غاياتنــا التنمويــة
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إحصائيات:
تشير اإلحصائيات الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية حتى سبتمبر 2018م ،إلى:
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تدريب  %55.5من مجموع
موظفي القطاع العام

ترقية  %12من إجمالي خريجي البرنامج
الوطني إلى مناصب قيادية أعلى

ترقية  %8من خريجي برنامج
تكوين إلى رئيس قسم

ترقية  %14من خريجي برنامج كوادر
إلى منصب مدير

ترقية  %8من خريجي برنامج قيادات إلى
منصب وكيل أو وكيل مساعد

تدريب  %30من مجموع رؤساء
األقسام من مختلف الجهات
الحكومية

تدريب  %43من الموظفين
المستجدين الذين انضموا للقطاع
العام في العامين  2016و2017م

تقديم  356مشروع ومبادرة
لتطوير العمل الحكومي في
مملكة البحرين

عدد الدفعات المطروحة:
مستجدا
موظفا
ً
 16دفعة1465 :
ً
اخصائيا ومن في حكمه
 8دفعات457 :
ً
 6دفعات 141 :رئيس مجموعة وأخصائي أول ومن في حكمهم
 12دفعة 240 :رئيس قسم
مديرا ومن في حكمه
 18دفعة353 :
ً
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