
بــرنـامـج ُممـارسات
تـوثيـــق الممـــارسات المـــؤسسية المتمـــــيزة

يســعى معهد اإلدارة العامة »بيبا« من خالل برنامج »ممارســات« بشــكل أساســي إلى إعداد كوادر وطنية 
قــادرة علــى تقييــم ُفضلــى الممارســات بشــكل ُممنهــج، نحــو تأهيلهــم ألن يصبحــوا ُمحكميــن ومقيميــن 
ــى الممارســات  ــم مــن فضل ــز ثقافــة التعل ــى تعزي ــل هــذه الممارســات. كمــا يهــدف البرنامــج إل ــن لمث دوليي
والتجــارب اإلداريــة المحليــة، ورفــع قــدرة الكــوادر الوطنيــة علــى توثيــق ممارســاتهم وتجاربهــم وفًقــا لُفضلــى 
المنهجيــات العلميــة، باإلضافــة علــى تزويدهــم بمهــارات العــرض المرئــي للممارســات والتجــارب، واآلليــات 
الصحيحــة لتوثيــق الممارســات بغــرض المشــاركة فــي المســابقات والجوائــز المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

الــفئة المستــهدفـة:
لمـــوظفي القطـــاع الـــعام والقطاع 

الخاص
عــدد ســاعات التعلــم:

9 أيـــام بمعـــدل 54 ســـاعة

10 نــــوفمبـــر 2022م

وقــت البــرنامج:
8:00 صبـــاًحا - 2:00 مســـاًء

موعد الطرح:

الشهـادة الممنـوحة:
شهـــــادة اجتيــــاز مـن مــعهد 

اإلدارة العـــامة

سعر البرنامج : 
396 دينـــاًرا

شامل ضريبة القيمة المضافة 

لغـــة البــرنامج:
العــربية

طريقــة التسجــيل:
للجهات الحكومية:

يتـــلقـى معهــد اإلدارة العـــامة طلـــبـات الترشيــح مـــن قبــل مســؤولي التدريـــــب فــــي الجهــــات 
الحكــــومــــية عبـــــر نظـــــام التـــــــسجيل الخـــاص )TMS( علـــــى المـــوقــــع اإللكتــــــروني لــــلمـعهــــد

.)www.bipa.gov.bh(
مؤسسات القطاع الخاص واألفراد:

.)www.bipa.gov.bh( من خالل استمارة التسجيل المـوجودة فـي الموقع اإللكتروني للمعهد

+973 1738  3838 ask@bipa.gov.bh @bipabh



الوحدة األولى
نماذج التقييم العالمية 

المخرجاتالوحدات

الوحدة الثانية
تقارير التقييم 

الوحدة الثالثة
التقييم 

الوحدة الرابعة
العرض

الوحدة الخامسة
التحكيم

- التعرف على مجموعة من قصص النجاح البحرينية المطبقة ألحد نماذج التقييم 
العالمية.

- تحديد أحد نماذج التقييم بما يحقق التميز المؤسسي.
- تطويع نماذج التقييم بما يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة.

- تحليل التقارير وإيجاد الفجوات بين إدارات المؤسسات المطبقة لنماذج التقييم.
- تطبيق مفهوم إدارة التغيير من خالل تقييم مستوى األداء المؤسسي.

- تطبيق أحد نماذج التقييم.  

- استخدام مصفوفة معايير التقييم.
- تقييم الممارسات المؤسسية.

- استخدام إحدى أدوات استشراف المستقبل في تقييم الفرص المستقبلية لتنمية 
الموارد البشرية.

- تطبيق أساسيات الترويج للنجاحات المؤسسية.
- فهم آلية التقديم للجوائز الدولية.

- تقديم عرض موجز عن النجاحات المؤسسية.

- تطبيق أساسيات عملية التحكيم.
- استخدام مهارات التحكيم في جلسة تحكيم الممارسات المؤسسية.

- إعداد التقرير الشامل باستخدام نموذج شبكة األمم المتحدة للخدمات العامة 
المتميزة.

+973 1738  3838 ask@bipa.gov.bh @bipabh

في نهاية البرنامج ستكون قادًرا على:
1. تطبيق فضلى الممـارسات الــدولـيـــــة لـــــتوثيـــق الممــــــارســــات اإلداريــــة.

2. استخدام الـــمنهجيات العلمـــــية والتطبيقات الـــمتبعة فـــي تـــوثيق الممـــارســات اإلداريـــة.
3. تقييـــــم وتحــــكيم الممـــــارسات اإلداريـــــة والمــــؤسسية مــــحلًيا ودولـــــًيا.


