
With the ultimate need of aligning university graduates with labor market requirements, JAFCON &  BSTD in Partnership 
with TAMKEEN are launching the International Productivity Internships Program “Eqtidar” that aims to uplift senior grad-
uate students and recent graduates employability skills in productivity improvements by providing them with real on-job 
training and in the same time acquiring an international qualification from the UK. 

Eqtidar is a collaborative scheme between universities and a wide range of local and international firms in Bahrain, 
supported by industrialists and academics. The core of the program is availing an invaluable 2 months on-job training 
through company based projects, designed to deliver real benefits to both: the participating students and host 
companies.

Working on Real Productivity Improvement Projects Tackling Real Company’s Problems

Tap to major Recruitment Opportunity

University & Industry Linkage

Increase Productivity & Innovation

Fulfillment of Social Responsibility

Gaining 21st century practical skills

Recruitment Potential

Winning Prizes

UK Level 4 Professional Certificate in Productivity 
Improvements

Benefits for Bahraini Students

Eqtidar’s methodology is based on the Level 4 Productivity Improvement Practices Qualification which is designed to 
strengthen and reposition the productivity phenomena in the working place as well as individual’s life behaviors.

Eqtidar main methodology is Project-Based Learning which is “a learning method in where the students gain 
knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an authentic, engaging 
and complex question, problem, or challenge“.

Eqtidar’s Methodology 

Eqtidar

Benefits for host Companies

Driving question or challenges

Project based learning
Student voice & choice

Feedback & revisionNeed to know

Publicly presented productInquiry & innovation

21st Century skills
Character education Critical thinking & Problem Solving

Citizenship Collaboration

CreativityCommunication

Strategic Partners: This program is Accredited by:

eqtidar@jafcon.com www.eqtidar-bh.com3222 85771770 0061 eqtidar_bh

#BE PRODUCTIVE



هو برنامج عملي تطبيقي يسعى إلى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل المتنامية، حيث أطلقت جافكون لتحسين 
اإلنتاجية بالشراكة مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية  الموارد البشرية وبالتعاون مع صندوق العمل )تمكين( البرنامج التدريبي الدولي 

لإلنتاجية” اقتدار” والذي يهدف لرفع المهارات والقدرات لدى الطلبة المقبلين على التخرج الكتساب المهارات المطلوبة المؤهلة للحصول 
على فرص وظيفية ممتازة، عبر االنضمام لهذا البرنامج التدريبي العملي والحصول على شهادة معتمدة من المملكة المتحدة في مجال 

تحسين االنتاجية. 

”اقتدار“ يحظى بدعم كبير من الشركات المحلية والدولية القائمة في مملكة البحرين بالتعاون مع نخبة من الجامعات، ويتمحور جوهر البرنامج 
في التدريب على رأس العمل لمدة شهرين على مشاريع لتحسين االنتاجية في الشركات والمصممة لتقديم فوائد حقيقية لكل من: الطالب 

المشاركين والشركات المشاركة.

هذا البرنامج معتمد من قبل:

اقتدار

العمل على حل مشاكل حقيقية للشركات

توفير كوادر مؤهلة للعمل بكفاءة عالية للتوظيف

رفع مستوى اإلبتكار اإلنتاجية

شراكة طويلة المدى بين الشركات والجامعات

تعزيز المسؤولية اإلجتماعية للشركات تجاه الوطن

االمتيازات المقدمة للطالب البحريني

العمل في مشاريع مهمة لتحسين اإلنتاجية

اكتساب مهارات التطبيق العملية للقرن الواحد والعشرين

فرصة التوظيف في الشركات

فرصة الفوز بجوائز قيمة

شهادة في المستوى الرابع لتحسين اإلنتاجية 
من المملكة المتحدة

الشركاء االستراتيجيين:

منهجية التدريب

االمتيازات المقدمة للشركات الخاصة

مهارات القرن الواحد والعشرون
التعليم الشخصي

التفكير النقدي وحل المشكالت

التعاونالمواطنة

التواصل

اإلبداع

التعلم القائم على المشروع
صوت الطالب واختيارهالتحفيز على السؤال والتحدي

االستجابة وردود األفعالالحاجة الى المعرفة

المنتجات المعروضة للعامةاالستطالع واالبتكار

تعتمد منهجية “اقتدار”على برنامج ممارسات تحسين اإلنتاجية للمستوى الرابع عبر تعزيز اإلنتاجية وسلوك األفراد في شتى مجاالت العمل.
 

منهجية ”اقتدار“ قائمة على التعلم القائم على المشروع و االستقصاء وهي طريقة حديثة للتعلم يكتسب فيها الطالب المعرفة والمهارات 
من خالل العمل لفترة زمنية طويلة في تقصي المعلومات والتحقيق في ظاهرة ٔاو مشكلة معقدة .

#كن منتجًا 
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