
نحــو تمكيــن الشــباب البحرينــي الباحــث عــن العمــل، وتزويدهــم بُفضلــى الخبــرات العلميــة والتطبيقيــة والشــهادات االحترافيــة التــي تجعلهــم 
الخيــار األول لســوق العمــل المحلــي فــي القطاعيــن العــام والخــاص، يقــّدم معهــد اإلدارة العامــة »بيبــا« برنامــج »خبــرات« بالتعــاون مــع عــدد 
مــن الشــركاء االســتراتيجيين فــي القطاعيــن الممثليــن فــي وزارة العمــل، شــركة جافكــون، وموهوبــي األمــل. وســيعمل البرنامــج علــى تمكيــن 
الشــباب البحرينــي الباحــث عــن العمــل عبــر تطويــر مهاراتهــم بالتعلــم، واكســابهم الخبــرات العمليــة مــن خــال تدريبهــم علــى رأس العمــل فــي 
مؤسســات القطــاع الخــاص. ويعــّد برنامــج »خبــرات« برنامــج يدمــج مــا بيــن التدريــب المهنــي، القيــادي، والتخصصــي الــذي يحتاجــه الشــاب 

البحرينــي، والتدريــب العملــي المبنــي علــى المشــاريع التطبيقيــة. 

األهداف االستراتيجية:

- تطويــر قــدرات الشــباب وتأهيلهــم لســوق العمــل مــن 
خــال التدريــب المباشــر علــى رأس العمــل

- توفيــر فــرص تدريــب عادلــة وفاعلــة للشــباب البحرينــي 
الباحــث عــن العمــل

- توفير بيئة تنافسية للعمل واإلنجاز
- اســتثمار الطاقــات الشــبابية وتوظيــف أفكارهــم فــي 

خدمــة مختلــف القطاعــات بمملكــة البحريــن

خــــــــبـــــــــــــــــــرات
 مـبـــــــادرة وطنـــيــــــــــــــة
 لبنــــاء قــدرات الشبــاب
 الـــــــبــحــــــــــــريــنـــــــــــــــــي

اللغة:
العربية واإلنجليزية

الشهادات الممنوحة:
اإلدارة  معهــد  مــن  مقدمــة  للبرنامــج  اجتيــاز  شــهادة   -1

)بيبــا( العامــة 

2- شــهادة احترافية في مجال تحســين اإلنتاجية )المســتوى 
الرابع(

 Level 4 certificate in Productivity Improvement
  practice - NOCN Group

التــي  المؤسســات  إحــدى  مــن  عمليــة  خبــرة  شــهادة   -3
بهــا ســيعمل 

 334 ساعة تعلم

عدد الدورات وجلسات التوجيه:

6

5

5

1

رأس  علــى  التدريــب  فتــرة  خــال  توجيــه  جلســات 
العمــل 

القــدرات  تطويــر  برنامــج  ضمــن  تدريبيــة  محــاور 
والقياديــة الشــخصية 

فــي  االحترافيــة  الشــهادة  تدريبيــة ضمــن  محــاور 
اإلنتاجيــة

جلسة إرشاد شخصي

إجمالي عدد ساعات التعلم:



 
بنـــــــــــاء القـــــدرات القبول والتسجيل

التـخصصيـــــــــــــــــــة 
- اكتشاف الميول والقدرات 

اكتشـــــاف الـــميـــــول والقـــــدرات من خـــــالل 
االختبارات الشخصية\السايكومترية

)مايو 2023(

- تطوير القدرات الشخصيـــة و القيـــادية
برنامج تدريبي: 

برنامـــــج تطويــــر القـــــدرات الشــــخصيــــة 
والقيــــــادية
)مايو 2023(

- التسجيل والتقديم
)فبراير 2023(

- المقابالت والقبول
)مارس 2023(

برنامج تدريبي:
دة  لـــــشهــــــــــــــــــــــــا ا
االحتــرافيـــــــــــــة في 

اإلنتاجيــة
)مايو 2023(

التدريب العمــــــــــــلي: 
تدريــــــــب عمـــلي فــي 
أحـــد القطــــاعــــــــــــــات 
»التدريـــــب المبنـــــــــي 

على المشــــــــــاريع«
)يونيو - يوليو 2023(

تقييـــــــم المشـروع 
وأداء المشــــاركين
تقــــــــديم المشـــــــــروع 
وعرضــــــه على الجهة

)أغسطس 2023(

طريقة التسجيل:
مــــن خـــالل استمــــارة التسجــيل المــــوجـــودة فـي المـوقــع اإللكتروني للمعهد:

https://www.bipa.gov.bh/kheberatregisteration/

شروط التسجيل:
١- أن يكون المترشح مسجاًل في خدمة تسجيل الباحثين عن عمل في وزارة العمل.

٢- أن يكون المترشح حاصاًل على شهادة بكالورويس كحد أدنى.

الخط الزمني للبرنــــامج:

المرحلة الخامسةالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمـــــــــــــرحــــــــلة الثــــــــــــانيـــــــــــةالمرحلة األولى

بنـــــاء الخبـــــــــــرات 

لمزيد من المعلومات:
17383817            
17383895            
17383740            


