
شـروط االلتحــاقمواعيـد الطــرح

2

المــدة

1* جميع البرامج مدعومة مالًيا )تطبق الشروط واألحكام( باستثناء برنامج قيادات.
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«.

استراتيجية التعلمالبرنامج             

بــعــــد  عـــــن 
عبــر برنامــج

المتــــــــرشــــح  يكـــــــــون  أن 
ذو  مستجـــــــــًدا  مـــــوظًفا 
خبــــرة ال تزيـــــد عــــــن ســــــنة 

العــام. القطــاع  فــي 

40 ساعة 
تعلم

)6 جلسات 
تفاعلية 

+ دورات 
إلكترونية(

للموظفين المستجدين 
في القطاع العام*2 *3

15 فبراير

23 أكتوبر

13 مارس

22 مايو

22 نوفمبر

17 يوليو

21 أغسطس

 
 195
دينــــــــار 
بحريني

بــعــــد  عـــــن 
عبــر برنامــج

خبـــــرة ال تقــــــل عــــــن ســــنة 
ــق  ــل أو وفــــــ ــي العمــــــ فـــــ
مــــــــا تحـــــــــدده الســـــــلطة 
المختصــة للقطــاع العــام.

40 ساعة 
تعلم

)9 جلسات 
تفاعلية 

+ دورات 
إلكترونية(

لألخصائيين واألخصائيين 
األوائل ومن في حكمهم 

4*

28 يونيو

10 مايو

29 نوفمبر1 نوفمبر

6 ديسمبر

1 فبراير

6 سبتمبر

1 مارس

4 أكتوبر

31 مايو

3 أغسطس

 
 490
دينــــــــار 
بحريني

مــلء اســتمارة القبــول مــن 
قبــل المترشــح كمتطلــب 
فــــــــي  للتقييــــــــــم  أولــــــــي 

البرنامــج.

14 يوًما 
تدريبًيا 

بمعدل 
180 ساعة 

تعلم

لمشرفي الوحدات 
ورؤساء المجموعات ومن 

في حكمهم
23 نوفمبر

17 أغسطس

18 مايو2 فبراير

5 أكتوبر
تـدريــب صـفــي 
بمعهد اإلدارة 

العـــــامـــة

  
 950
دينــــــــار 
بحريني

مــلء استمـــــــارة الــــــــقبول 
مــــــن قبـــــــــل المتـــــــرشــــــح 
كــــــمتطلب أولـي للتقييم 

فـــي البرنامـــــج.

25 يوًما 
تدريبًيا 

بمعدل 
200 ساعة 

تعلم 

لرؤساء األقسام ومن 
في حكمهم

تـدريــب صـفــي 
بمعهد اإلدارة 

العـــــامـــة 25 أكتوبر

16 مايو 30 يناير

28 سبتمبر 20 يوليو

  
 1950
دينــــــــار 
بحريني

• مــلء اســتمارة القبــول مــن 
كمتطلــب  المترشــح  قبــل 
أولــي للتقييــم فــي البرنامــج. 
• صــدور قــرار التعييــن بدرجــة 
مــن  يعادلهــا  مــا  أو  مديــر 
أو  الحكوميــة  الجهــة  قبــل 

المدنيــة. الخدمــة  جهــاز 

26 يوًما 
تدريًبا 

بمعدل 
200 ساعة 

تعلم
للمديرين ومن في 

حكمهم

تـدريــب صـفــي 
بمعهد اإلدارة 

العـــــامـــة
31 أغسطس 22 مايو

 
2100
دينــــــــار 
بحريني

السعـر*1



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     


