
الورش التفاعلية والدورات القصيرة

نحــو متابعــة جهــوده فــي االرتقــاء بــاألداء الحكومــي فــي مملكــة البحريــن، ورفــع كفــاءة الكــوادر الوطنيــة علــى اختــاف 
التدريبيــة  والــورش  القصيــرة  الــدورات  مــن  مجموعــة  “بيبــا”  العامــة  اإلدارة  معهــد  يقــدم  الوظيفيــة،  مســتوياتها 
التفاعليــة التــي تهــدف إلــى رســم إطــار عمــل متكامــل ووضــع خيــارات تدريــب اســتراتيجية لمنظومــة المــوارد البشــرية 
ــة فــي  ــات المتمثل ــة التحدي ــى مــدار العــام ممــا يمكــن الموظــف مــن مواكب ــورش عل ــدورات وال ــر ال ــر توفي ــة عب الحكومي
متطلبــات العمــل المتغيــرة علــى اعتبــار أن التدريــب يــؤدي إلــى نقــل المعرفــة الفنيــة والعمليــة وبنــاء القــدرات اإلداريــة 
والقياديــة بطريقــة تمكــن الموظــف العــام مــن مواجهــة أي تحديــات يفرضهــا التســارع المعرفــي ضمــن بيئــة العمــل.

IDP أدوات  التطوير الشخصي

التفكير اإلبداعي باستخدام منهجية تريز

Business Model Canvas التخطيط االستراتيجي باستخدام

التفكير التصميمي أداة خارطة التعاطف 

إعداد االستبيانات 

Project Charter إعداد وثيقة المشاريع

+973 17383838 ask@bipa.gov.bh @bipabh

أهداف البرنامج:
1. االرتقاء بمستوى األداء وجودة الخدمات الحكومية.

2. التميز في تقديم الخدمات الحكومية التي تواكب تطلعات المواطنين. 
3. رفع مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية.

بأفضــل  تزويدهــم  خــال  مــن  والمســتفيدين،  للعمــاء  مباشــر  بشــكل  الخدمــات  لمقدمــي  المهنيــة  القــدرة  تعزيــز   .4
العمــاء. مجــال خدمــة  فــي  الممارســات 

برنامـــج خـــدمـــة العــمالء
نحو بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رضا العميل

ُأعــد برنامــج خدمــة العمــاء خصيًصــا لُيســهم فــي تحقيــق مســتويات رضــا عاليــة للعمــاء والمســتفيدين وذلك 
عــن طريــق رفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات الُمقدمــة لهــم مــن قبــل موظفــي القطــاع العــام، ممــا ُيســهم 
بالتالــي فــي رفــع مؤشــرات الرضــا العــام للمواطنيــن عــن الخدمــات الحكوميــة بمملكــة البحرين،كأولويــة 
أساســية، وذلــك ضمــن المبــادرات الحكوميــة الراميــة إلــى تحقيــق الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي.

كمــا تــم تصميــم البرنامــج بنــاًء علــى دراســة لاحتياجــات التدريبيــة للعامليــن فــي مجــال خدمــة العمــاء، 
لــذا يشــتمل البرنامــج علــى  التدريــب االفتراضــي والتكليفــات التطبيقيــة، باإلضافــة إلــى عمليــات التقييــم 
المســتمرة؛ لضمــان تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن القــدرات الُمكتســبة والمرتبطــة باالتصــال والتواصــل الفّعال 

ــز. مــع مختلــف الشــخصيات، والقــدرة علــى العمــل بمســؤولية لتمثيــل المؤسســة بــكل تمّي

مواعيد الطرح:

من دفعة البرنامج

خدمة العماء - الدفعة األولى 2021

خدمة العماء - الدفعة الثانية 2021

تقييم الدفعةإلى

خدمة العماء - الدفعة الثالثة 2021

خدمة العماء - الدفعة الرابعة 2021

خدمة العماء - الدفعة الخامسة 2021

29-Jun-21

3-Aug-21

31-Aug-21

5-Oct-21  

16-Nov-21

1-Jul-21

5-Aug-21

2-Sep-21

7-Oct-21  

18-Nov-21

29-Jul-21

2-Sep-21

30-Sep-21

9-Nov-21  

23-Dec-21

معهد اإلدارة 
العـــــــــامـــــــــــــة

الفئة المستهدفة:
لموظفي القطاع العام من جميع المستويات الوظيفية

الشهادة الممنوحة
شهادة اجتياز من معهد اإلدارة العامة

لغة البرنامج:
العربية

طريقة التسجيل:
يتم ترشيح المشاركين من قبل مسؤولي التدريب في الجهات الحكومية، عبر نظام 

)www.bipa.gov.bh( على الموقع اإللكتروني للمعهد )TMS( التسجيل الخاص

الـــــــــورش 
التفاعــلية

التاريخالدورة

26 مـــــــــايــــــــــو 2022م

20 أكتـــــــــــوبر  2022م

التكلفةاأليام التدريبية

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

100 د.ب

100 د.ب

100 د.ب16 يـــــــــونــــــيـو 2022م

100 د.ب 25 أغسطس 2022م

100 د.ب

10 نوفمبــــــــــر 2022م

100 د.ب28 يــولــــــــيــــــو 2022م
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استثمار الوقت المؤسسي

المهارات اإلدارية واإلشرافية 

أساسيات القيادة

الوالء الوظيفي
رفع األداء بإدارة األولويات

االتجاهات الحديثة في اإلدارة اإلشرافية

التحفيز الذاتي والتفكير اإليجابي

فن التفاوض واإلقناع

استراتيجيات النجاح الفعال في العمل 

23 فبــــــــرايــــــــر 2022م

6 مـــــــــــــــــــارس 2022م

9 مـــــــــــــــــــارس 2022م

16 مــــــــــــــارس 2022م
23 مــــــــــــــارس 2022م

11 مــــــــــايـــــــــو 2022م

15 مــــــــــايـــــــــو 2022م

25 مــــــــــايـــــــــو 2022م

8 يـــــــونــــــيـــــــــو 2022م

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 
يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

94.5 د.ب

94.5 د.ب

94.5 د.ب

94.5 د.ب
94.5 د.ب

94.5 د.ب

94.5 د.ب

94.5 د.ب

94.5 د.ب

141.75 د.ب3 أيام - 9 ساعات 27 فبــــــــرايــــــــر 2022متحسين اإلنتاجية واألداء المؤسسي

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 16 مــــــــــــــارس 2022مالتميز في خدمة العمالء

189 د.ب4 أيام - 12 ساعة 23 مــــــــــايـــــــــو 2022مإدارة المشاريع الحكومية: من الفكرة إلى التقييم

141.75 د.ب3 أيام - 9 ساعات 7 يـــــــونــــــيـــــــــو 2022ماستشراف المستقبل والفكر االستراتيجي: المنهجيات واألدوات

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 3 يــــــولــــــــيــــــــو 2022مالتميز في العالقات العامة الحكومية

 Service level aggrement 94.5 د.بيومان - 6 ساعات 17 يـــــــوليـــــــــو 2022ماتفاقية مستوى الخدمة

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 22 يـــــونـــــيــــــو 2022مإعداد التقارير اإلدارية 
141.75 د.ب3 أيام - 9 ساعات 26 يـــــونـــــيــــــو 2022ماالبتكار في تقديم الخدمات الحكومية

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 15 يـــــونـــــيـــــــو 2022مإدارة العمليات المكتبية واإلدارية 

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 20 يـــــــوليـــــــــو 2022مالقيادة المرتكزة على النتائج

141.75 د.ب3 أيام - 9 ساعات 4 سبتــــمبــــــــــر 2022مإدارة الذات وقيادة اآلخرين 

إدارة التغيير في القطاع العام

تحسين اإلنتاجية واألداء المؤسسي

تقييم الخدمات المؤسسية 

إدارة المواهب في القطاع العام

2 أغسطـــــس 2022م

16 أغسطس 2022م

21 أغسطس 2022م

30 أغسطس 2022م

3 أيام - 9 ساعات 

3 أيام - 9 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

3 أيام - 9 ساعات 

141.75 د.ب

141.75 د.ب

94.5 د.ب

141.75 د.ب

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 24 أغسطس 2022مالتفويض والتكليف

94.5 د.ب3 أغسطـــــس 2022مالقيادة الذاتية للموظف الحكومي يومان - 6 ساعات 

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 27 يـــــــوليــــــــو 2022مالتفكير التحليلي في اتخاذ القرارات

السكرتاريه اإللكترونية 
تنظيم المهام اإلدارية باستخدام الخرائط الذهنية 

16 أكـتــــــوبـــــــر 2022م
26 أكـتــــــوبـــــــر 2022م

يومان - 6 ساعات 
يومان - 6 ساعات 

94.5 د.ب
94.5 د.ب

Innovation Leadership - قيادة االبتكار

فنون التكيف مع ضغوط العمل

18 سبتــمبـــــــر 2022م

5 أكـــتــــــوبـــــــــر 2022م

يومان - 6 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

94.5 د.ب

94.5 د.ب

إدارة المخاطر

إدارة المشاريع الحكومية: من الفكرة إلى التقييم

28 سبتــمبـــــــر 2022م

3 أكـــتــــــوبـــــــــر 2022م

يومان - 6 ساعات 

4 أيام - 12 ساعة 

94.5 د.ب

189 د.ب

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 24 يـــــــوليــــــــو 2022مالتواصل عند األزمات

الذكاء االصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية

بطاقة األداء المتوازن: تحقيق التميز في األداء

6 نـــــــوفمبــــــــر 2022م

20 نـــــــوفمبـــر 2022م

3 أيام - 9 ساعات 

يومان - 6 ساعات 

141.75 د.ب

94.5 د.ب

تطوير الذات وتحسين األداء
صناعة األهداف وتحقيق النتائج  

27 نـــــــوفمبـــر 2022م
7 ديـــســمـبـــــــر 2022م

يومان - 6 ساعات 
يومان - 6 ساعات 

94.5 د.ب
94.5 د.ب

التكلفةاأليام التدريبيةالتاريخالدورة

الدورات 
برنامجالقصيرة

زووم



الدورات 
القصيرة

الدورة

 تنظيم االجتماعات وأعمال اللجان

التخطيط االستراتيجي

التاريخ

20 فبــــــــرايــــــــر 2022م

29 مـــــــــايـــــــــــو 2022م

التكلفةاأليام التدريبية

3 أيام - 18 ساعة 

3 أيام - 18 ساعة 

252 د.ب

252 د.ب

168 د.بيومان - 12 ساعة 2 مــــــــــــــــــــارس 2022ماالتصال والتواصل الفعال 

168 د.بيومان - 12 ساعة 21 مــــــــــــــارس 2022مإعداد التقارير اإلدارية 

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 27 مــــــــــــــارس 2022مالتألق في عرض المبادرات اإلدارية )العرض والتقديم(

168 د.بيومان - 12 ساعة 5 يـــــــونــــــيـــــــــو 2022محل المشاكل اإلدارية المعقدة

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة13 مــــــــــــــارس 2022مقياس مؤشرات األداء
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252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 12 يـــــــونــــيــــــو 2022مإدارة الجودة الشاملة: أدوات التحسين المستمر

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 19 يـــــــولـيـــــــــو 2022مالمالية لغير الماليين

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 19 يـــــــونــــيــــــو 2022متوثيق الممارسات اإلدارية الفعالة

336 د.ب4 أيام - 24 ساعة 27 يـــــــونــــيــــــو 2022مإعادة هندسة العمليات اإلدارية

336 د.بيومان - 12 ساعة 4 سبتــــمبــــــــــر 2022مالهوية المؤسسية والتعامل مع وسائل اإلعالم

168 د.بيومان - 12 ساعة 7 سبتــــمبــــــــــر 2022مإعداد التقارير اإلدارية 

التفكير التصميمي ودوره في اتخاذ القرارات اإلدارية

التألق في عرض  المبادرات اإلدارية )العرض والتقديم(

29 أغسطس 2022م

14 أغسطس 2022م

4 أيام - 24 ساعة 

3 أيام - 18 ساعة 

336 د.ب

252 د.ب

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 11 سبتــمبـــــــر 2022مالتخطيط االستراتيجي

تحليل البيانات اإلدارية واتخاذ القرارات

أساسيات صياغة السياسات الحكومية 

17 أكـتــــــوبـــــــر 2022م

31 أكـتــــــوبـــــــر 2022م

4 أيام - 24 ساعة 

4 أيام - 24 ساعة 

336 د.ب

420 د.ب

168 د.بيومان - 12 ساعة 28 سبتــمبـــــــر 2022مإعداد الخطة التشغيلية

 pitiching 168 د.بيومان - 12 ساعة 2 أكـــتــــــوبـــــــــر 2022مالتقديم الموجز

التعامل مع الشخصيات المختلفة في العمل

اإلبداع في حل التحديات اإلدارية

اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية

14 سبتــمبـــــــر 2022م

21 سبتــمبـــــــــر2022م

25 سبتــمبـــــــر 2022م

يومان - 12 ساعة 

يومان - 12 ساعة 

3 أيام - 18 ساعة 

168 د.ب

168 د.ب

252 د.ب

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 1 نـــــــوفمبــــــــر 2022متحديد االحتياجات التدريبية لموظفي القطاع العام

أساسيات إعداد الدراسات والبحوث اإلدارية

التطور الوظيفي وتخطيط التعاقب

14 نـــــــوفمبـــر 2022م

22 نـــــــوفمبـــر 2022م

4 أيام - 24 ساعة 

3 أيام - 18 ساعة 

336 د.ب

252 د.ب

تخطيط الموارد البشرية

بناء فرق العمل عالية األداء 

التخطيط االستراتيجي باستخدام منهجية السيناريو

27 نـــــــوفمبـــر 2022م

4 ديـــســمـبـــــــر 2022م

25 ديسـمـبـــــر 2022م

3 أيام - 18 ساعة 

يومان - 12 ساعة 

3 أيام - 18 ساعة 

252 د.ب

 168 د.ب

252 د.ب

168 د.بيومان - 12 ساعة 30 نـــــــوفمبـــر 2022مإدارة األزمـات واتخاذ القرارات االبتكاريـة

معهد اإلدارة 
العـــــــــامـــــــــــــة

+973 17383838 ask@bipa.gov.bh @bipabh

أهداف البرنامج:
1. االرتقاء بمستوى األداء وجودة الخدمات الحكومية.

2. التميز في تقديم الخدمات الحكومية التي تواكب تطلعات المواطنين. 
3. رفع مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية.

بأفضــل  تزويدهــم  خــال  مــن  والمســتفيدين،  للعمــاء  مباشــر  بشــكل  الخدمــات  لمقدمــي  المهنيــة  القــدرة  تعزيــز   .4
العمــاء. مجــال خدمــة  فــي  الممارســات 

برنامـــج خـــدمـــة العــمالء
نحو بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رضا العميل

ُأعــد برنامــج خدمــة العمــاء خصيًصــا لُيســهم فــي تحقيــق مســتويات رضــا عاليــة للعمــاء والمســتفيدين وذلك 
عــن طريــق رفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات الُمقدمــة لهــم مــن قبــل موظفــي القطــاع العــام، ممــا ُيســهم 
بالتالــي فــي رفــع مؤشــرات الرضــا العــام للمواطنيــن عــن الخدمــات الحكوميــة بمملكــة البحرين،كأولويــة 
أساســية، وذلــك ضمــن المبــادرات الحكوميــة الراميــة إلــى تحقيــق الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي.

كمــا تــم تصميــم البرنامــج بنــاًء علــى دراســة لاحتياجــات التدريبيــة للعامليــن فــي مجــال خدمــة العمــاء، 
لــذا يشــتمل البرنامــج علــى  التدريــب االفتراضــي والتكليفــات التطبيقيــة، باإلضافــة إلــى عمليــات التقييــم 
المســتمرة؛ لضمــان تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن القــدرات الُمكتســبة والمرتبطــة باالتصــال والتواصــل الفّعال 

ــز. مــع مختلــف الشــخصيات، والقــدرة علــى العمــل بمســؤولية لتمثيــل المؤسســة بــكل تمّي

مواعيد الطرح:

من دفعة البرنامج

خدمة العماء - الدفعة األولى 2021

خدمة العماء - الدفعة الثانية 2021

تقييم الدفعةإلى

خدمة العماء - الدفعة الثالثة 2021

خدمة العماء - الدفعة الرابعة 2021

خدمة العماء - الدفعة الخامسة 2021

29-Jun-21

3-Aug-21

31-Aug-21

5-Oct-21  

16-Nov-21

1-Jul-21

5-Aug-21

2-Sep-21

7-Oct-21  

18-Nov-21

29-Jul-21

2-Sep-21

30-Sep-21

9-Nov-21  

23-Dec-21


