
يســعى معهــد اإلدارة العامــة »بيبــا« مــن خــال هــذا 

البرنامــج إلــى جعــل المــدرب البحرينــي الخيــار األول فــي 

مجــال التدريــب، عبــر إعــداد مدربيــن محلييــن قادريــن 

علــى ممارســة العمليــة التدريبيــة بــكل كفــاءة واقتــدار. 

المشــاركين  تزويــد  علــى  البرنامــج  ســيعمل  حيــث 

بالمعــارف والعلــوم التخصصيــة والمهــارات التطبيقيــة، 

االحتياجــات  تحليــل  مــن  الحًقــا  ســتمكنهم  التــي 

التدريبيــة،  والبرامــج  الــدورات  وتصميــم  التدريبيــة، 

وتطويــر المــواد العلميــة والحقائــب التدريبيــة، وتنفيــذ 

العملية التدريبيـــــة وتقييمهــــــا بـــالجــــــودة المطــــــلوبة. 

+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

لمن هذا البرنامج؟
- المدربون 

- العاملون في قطاع التدريب والموارد البشرية
- المعلمون

-  الراغبون في دخول عالم التدريب 
-  المهتمون بمجال التدريب

اللغة:
العربية

الوقت:
4:00 مساًء – 9:00 مساًء

مدة البرنامج التعلم:
22 يوًما بمعدل 110 ساعة

مكان انعقاد البرنامج:
معهداإلدارة العامة

مواعيد الطرح:
11 أكتوبر 2022م

التكلفة:
490 ديناًرا بحرينًيا

شاملة ضربية القيمة المضافة

طريقة التسجيل:

للجهات الحكومية:
يتلقـــى معهــد اإلدارة العــامة طلبـــات التــرشيح مـــن قبــــل 
مســـؤولي التدريـــب فـــي الجهــات الحكـــومية عبــــر نظـــــام 
التسجيل الخاص )TMS( على الموقع اإللكتروني للمعهد 

.)www.bipa.gov.bh(

مؤسسات القطاع الخاص واألفراد:
مــــن خـــالل استمــــارة التسجــيل المــــوجـــودة فـي المـوقــع 

.)www.bipa.gov.bh( اإللكتروني للمعهد

بــــــــرنـــــــــامــــــــــــج
  إعـــداد المــــدرب 
TOT  الُمحتـــرف

بــــــــرنـــــــــامــــــــــــج
  إعـــداد المــــدرب 
TOT  الُمحتـــرف



الوحدة األولى
مقدمة في التدريب والتطوير 

المخرجاتالوحدات 

الوحدة الثانية
تحليل االحتياجات التدريبية 

الوحدة الثالثة
تصميم حلول التعلم

الوحدة الرابعة
تطوير المواد العلمية والحقيبة 

التدريبية

- التعرف على أهمية التدريب في تنمية الكوادر البشرية.
- تحديد الجدارات التي يحتاجها المدرب. 

 .ADDIE فهم مكونات العملية التدريبية باستخدام نموذج -
- تقييم أساليب التعلم والتطوير.

- تطبيق االعتبارات األخالقية والقانونية للعاملين في قطاع التدريب.

-  شرح منهجية تحديد االحتياجات التدريبية.
-  استخدام أدوات جمع المعلومات والبيانات لتحديد االحتياجات التدريبية.

- تطبيق الخطوات التنفيذية لتحديد االحتياجات التدريبية.

- الربط بين مخرجات التعلم للفئة المستهدفة والمحتوى التدريبي.
- تصميم حقيبة تدريبية محققة للمواصفات المعتمدة للحقائب التدريبية. 

- استخدام مجموعة من األدوات لتقييم الحقيبة التدريبية.

الوحدة الخامسة
تنفيذ العملية التدريبية

- فهم مراحل عملية تنفيذ الدورة التدريبية )قبل، خالل، وبعد(.
- استخدام مهارات العرض والتقديم في تنفيذ الدورة التدريبية.
- تصميم وتنفيذ األنشطة التدريبية المحققة لمخرجات التعلم.

الوحدة السادسة
تنفيذ العملية التدريبية

- فهم مراحل نظرية جاك فيليبس.
.)ROI( تطبيق خطوات قياس العائد على االستثمار -

- تطبيق منهجية العائد على االستثمار على البرامج التدريبية.

-  فهم مكونات التصميم.
-  استخدام سّلم بلوم في صياغة مخرجات التعلم.

-  تصميم مخرجات التعلم لدورة تدريبية.
-  استخدام أساليب التعلم التي تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة.

+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

في نهاية البرنامج ستكون قادًرا على:
•  تحليل االحتياجات التدريبية التي تتوافق مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة.

•  تصميم أساليب وحلول تعلم مبتكرة.
•  تطوير حقيبة متكاملة محققة لمخرجات التعلم.

•  تقديم تدريب احترافي باستخدام أساليب ومنهجيات علمية. 
•  تقييم فعاليات التعلم وقياس العائد على االستثمار.



األربعاءاألحد الخميساإلثنين الثالثاء

الوحدة األولىاالفتتاح

التوجيه )1(

التوجيه )3(

التوجيه )4(

التقييم النهائي

جدول البرنامج

ختام البرنامج

التوجيه )2(

11

18

01

08

15

22

25

16

30

23

06

13

20

12

19

02

09

16

23

26

17

31

24

07

14

21

13

20

03

10

17

24

27

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Nov

Oct

Oct

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Nov

Oct

Oct

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Oct

Oct

Nov

Nov

Nov

Nov

Oct

السبتالجمعة

جميع األيام من الــ 4:00 مساًء إلى الــ 9:00 مساًء ماعدا أيام التوجيه  |  أيام التوجيه )ساعة لكل متدرب يتم تحديدها الحًقا(

الــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــرابعـــــــــــــــــــــة

الــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــدة الثـــــــــــــــــالثـــــــــــــــــــــــــةالــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــدة الثـــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــــة

الــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــدة الخـــــــــــــــــامســــــــــــــــــــــــة

الــــــــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الـــــــثــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــة

الفــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــــــــــات اإلثـــــــــــــــــــــــــرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

+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
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