
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.

التفكير اإلبداعي باستخدام منهجية تريز

Business Model Canvas التخطيط االستراتيجي باستخدام

التفكير التصميمي أداة خارطة التعاطف 

إعداد االستبيانات 

Project Charter إعداد وثيقة المشاريع

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

التاريخالورشة

27 أكتـــــوبـــــــر  2022م

التكلفة*األيام التدريبية

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

يوم واحد - 6 ساعات

100 د.بيوم واحد - 6 ساعات

100 د.ب23 يــــــونيــــــــــو 2022م

100 د.ب 25 أغسطس 2022م

100 د.ب

10 نـــــوفـــــمبر 2022م

100 د.ب28 يــــــــولــــــــيو 2022م

•
•
•
•
•

*السعر شامل ضربية القيمة المضافة



141.75 د.ب3 أيام - 9 ساعات 2 أغســــــطـــــــس 2022ماستشراف المستقبل والفكر االستراتيجي: المنهجيات واألدوات

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 

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

  Service level agreement اتفاقية مستوى الخدمة

*السعر شامل ضربية القيمة المضافة

94.5 د.بيومان - 6 ساعات 19 يــولـيـو 2022م

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

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

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

التكلفة*األيام التدريبيةالتاريخالدورة

الدورات 
برنامجالقصيرة
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الدورات 
القصيرة

التكلفة*األيام التدريبيةالتاريخالدورة
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252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 19 يــــــولــــيــــــو 2022مالمالية لغير الماليين

336 د.ب4 أيام - 24 ساعة 22 أغسطس 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 

336 د.ب4 أيام - 24 ساعة 29 أغسطس 2022مالتفكير التصميمي ودوره في اتخاذ القرارات اإلدارية

252 د.ب3 أيام - 18 ساعة 14 أغسطس 2022مالتألق في عرض  المبادرات اإلدارية )العرض والتقديم(

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

*السعر شامل ضربية القيمة المضافة


