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ُأعــد برنامــج خدمــة العمــاء خصيًصــا لُيســهم فــي تحقيــق مســتويات رضــا عاليــة للعمــاء والمســتفيدين 
وذلــك عــن طريــق رفــع جــودة وكفاءة الخدمات الُمقدمة لهم من قبل موظفي القطاع العام، مما ُيســهم 
بالتالــي فــي رفــع مؤشــرات الرضــا العــام للمواطنيــن عــن الخدمــات الحكوميــة بمملكــة البحرين،كأولويــة 
أساســية، وذلــك ضمــن المبــادرات الحكوميــة الراميــة إلــى تحقيــق الخطــة الوطنيــة لتعزيز االنتمــاء الوطني.

أهــداف البـــرنامج:
1. االرتقاء بمستوى األداء وجودة الخدمات الحكومية.

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

4. تعزيز القدرة المهنية لمقدمي الخدمات بشكل مباشر للعمالء والمستفيدين، من خالل تزويدهم بأفضل 
الممارسات في مجال خدمة العمالء.

مــواعيد الــــطرح

الــــــدفــــعــة الســــــابــــــعة

الــــــدفــــعــة الســــــادســة

الــــــدفــــعــة الثــــــــامنـــــــــة

الــــــدفــــعــة التــــــاسعــــــة

الــــدفــــعة الثالثة عشـرة

من

12 يـــــــونـيـــــــو      2022م

15 مـــــــايـــــــــــو      2022م

14 أغسطـس  2022م

18 سبتـمـبـــــــر    2022م

20  نــــوفمبـــــر    2022م

16 يــــــونيــــــــو 2022م

19 مـــــــايـــــــــو 2022م

18 أغسطس 2022م

22 سبـتمـبـــــر 2022م

24 نـــــوفمبــــر 2022م

تقييم الدفعةإلى

7 يـــــــــــــولـــــــيــــــــــــــو 2022م

9  يــــــــــــونــــــــيــــــــــــو 2022م

8 ســبــتـــمــــبـــــــــــــــــر 2022م

17 نــــــــوفـــمــــبــــــــر 2022م27 أكتــــــوبــــــر 2022م23  أكتــــــوبــــــر     2022مالــــدفـــعة الحادية عشرة

13 أكــــــتـــــــــوبــــــــــــر 2022م

22 ديــــســـمـــبـــــــــــر 2022م

5 و6 أكــــــتـــــــوبـــــــر 2022م29 سبتـمـبــــــر 2022م25 سبتـمـبـــــــر    2022مالــــــدفــــعــة العـــــــاشــــــرة )دفعة جديدة(

16 و17 ديسمبـــــر 2022م10 نـــــوفمبــــر 2022م6 نـــــوفمبــــــــر      2022مالــــدفـــعة الثانيـــة عشرة )دفعة جديدة(

21 و22 ديسمبـــــر 2022م8 ديـسـمـبــــــــر 2022م4  ديـسـمـبــــــر     2022مالــــدفـــعة الرابعة عشـرة )دفعة جديدة(



الفئة المستهدفة:
موظفو الصف األول من مقدمي الخدمات بالقطاع العام.

لغة البرنامج:
العربية.

تكلفة البرنامج:
195 ديناًرا بحرينًيا.

وقت البرنامج:
9:00 صباًحا – 1:00 مساًء.

مدة البرنامج:
خمس جلسات بث مباشر بمعدل أربع ساعات لكل جلسة، باإلضافة إلى جلسة التقييم النهائي ومدتها 

ساعة واحدة.

عدد الساعات:
20 ساعة تعلم.

مكان انعقاد البرنامج:
Zoom

طريقة التسجيل:
يتلقى معهد اإلدارة العامة طلبات الترشيح من قبل مسؤولي التدريب في الجهات الحكومية عبر نظام 

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


