
نحو بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رضا العميل
برنامج خدمة العمالء

نحو بناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق رضا العميل
برنامج خدمة العمالءبرنامج خدمة العمالء

ُ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

الــــدفــــعة الســــــادسة

الــــدفــــعة الثــــــــامنـــــــة

الــــدفــــعة الســــابــــــعة

الــــدفــــعة التـــــاسعـــــة

الدفعة الحادية عشرة

الــــدفــــعة العــــــاشـــــرة

الدفعة الثانيـــة عشـرة

من

27 فـبــــــرايـــــــر 2022م

12 يـــــــونـيـــــــو 2022م

15 مـــــــايـــــــــــو 2022م

14 أغسطـس 2022م

23 أكتــــــوبـــــــر 2022م

18 سبتـمـبـــــــر 2022م

20 نــــوفمبــــــر 2022م

3 مــــــــــــــــارس 2022م

16 يــــــونيــــــــو 2022م

19 مـــــــايـــــــــو 2022م

18 أغسطس 2022م

27 أكتــــــوبــــــر 2022م

22 سبـتمـبـــــر 2022م

24 نـــــوفمبــــر 2022م

تقييم الدفعةإلى

24 مـــــــــــارس 2022م

7 يـــــــولـيــــــــــو 2022م

9  يــــــونــيــــــــو 2022م

8 سبتـمـبــــــــــر 2022م

17 نــــوفمبـــر 2022م

13 أكتـــــوبــــــر 2022م

22 ديسمبـــــر 2022م

+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



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

+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 
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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 
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ــز. مــع مختلــف الشــخصيات، والقــدرة علــى العمــل بمســؤولية لتمثيــل المؤسســة بــكل تمّي
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31-Aug-21
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29-Jul-21
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شامل ضربية القيمة المضافة


