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للتواصل مع فريق دعم مبادرات التدريب:
مركز االتصال الموحد للهيئة600525524 :
الموقع اإللكتروني للهيئةwww.fahr.gov.ae :
موقع «معارف» www.maaref.ae
موقع «قدرات» www.qudurat.maaref.ae
البريد اإللكترونيPTPartners@fahr.gov.ae :
تويتر وانستغرام@FAHR_UAE :
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ألنها تسعى إلى تعزيز وتطوير رأس المال البشري
فــي الحكومة االتحاديــة ،وخلق كفــاءات حكومية
قادرة على تحقيق رؤية اإلمــارات ،وتطلعاتها نحو
الريادة العالمية ،أطلقــت الهيئة االتحادية للموارد
البشــرية الحكوميــة مبــادرات تدريبية عدة تشــكل
ً
ً
تدريبيا ،بالنسبة لموظفي الحكومة االتحادية
ذراعا
يرفدهم بالمعارف والمهارات السلوكية والمهنية
التخصصية والعامة.
ومن خالل هذا الكتيب نســلط الضوء على مبادرات
ً
إلكترونيا ،وهي:
«الهيئة» التدريبية والمعززة
•نظــام التدريــب والتطويــر الخــاص بموظفي
الحكومة االتحادية
•«معارف» لشــركاء التدريب المفضلين للحكومة
االتحادية
•«قــدرات» اإلطــار العــام آلليــة قيــاس قدرات
موظفي الحكومة االتحادية
•بوابة التعلم اإللكتروني
•بنك البرامج التدريبية
•رزنامة البرامج التخصصية
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نظام التدريب والتطوير
لموظفي الحكومة االتحادية

أطلقــت «الهيئــة» النظــام ،انطالقا مــن إيمانها
بضــرورة منــح فــرص تطويــر شــاملة لموظفي
الحكومــة االتحاديــة ،كجــزء ال يتجزأ مــن منظومة
تنمية الموارد البشــرية ،وذلــك بالتزامن مع إطالق
نظــام إدارة األداء الــذي يرتبط بــه ،وتعد مخرجاته
مدخــات لنظام التدريب والتطويــر ،فتحديد الحاجة
من التدريــب والتطوير مبني على أســاس النتائج
التي يفرزها نظام إدارة األداء.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي،
وتزويــده بالمهــارات والمؤهــات ،بمــا يحقــق
كفاءة األداء مــن خالل (ضمان إعــداد خطط تطوير
فردية للموظفين؛ ومســاعدة الــوزارات والجهات
االتحادية علــى تأهيلهم) ،وتتنوع أشــكال التدريب
التي تضمنها مــا بين (الدورات التدريبية ،واإلجازات
الدراسية ،والتدوير الوظيفي ،والندب التطويري،
واإلعارة ،وبرامــج الظل الوظيفــي ،والمؤتمرات،
والندوات ،والتعاقب الوظيفي).
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المبادئ التي يستند عليها نظام
التدريب والتطوير اإللكتروني
وضع معايير لقياس
مدى تأثير نتائج
تطبيق برامج التدريب
والتطوير على األداء
الفردي والمؤسسي

توفير فرص
تدريب وتطوير
مستمرة
ومتكاملة لجميع
الموظفين

ضمان الشفافية
والعدالة والمساواة
وتكافؤ الفرص
في عملية التدريب
والتطوير

تعزيز االرتباط
بين نظام إدارة
األداء ونظام
التدريب والتطوير

تأسيس عالقة تكاملية
بين أولويات استراتيجية
الحكومة االتحادية
ومتطلبات التدريب
والتطوير
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«معارف»
شركاء التدريب المفضلين
في الحكومة االتحادية

تعــد واحدة مــن مبــادرات الهيئــة االســتراتيجية،
وتقــوم فكرتها على حصر أفضل مــزودي خدمات
التدريب في اإلمــارات ،وفق معايير محددة وإعداد
قائمة بهــم ،وإتاحتها للوزارات والجهات االتحادية،
والوقــوف على حاجــة الجهات مــن التدريب وفق
خططها الســنوية ،والتفاوض مع مزودي خدمات
التدريب المعتمديــن لتقديم هذه البرامج والدورات
بأسعار مخفضة ،وأخرى مجانية.
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تهدف معارف إلى:
•تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال
البشري االتحادي
•خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية
والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي
والخاص
•ضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الوزرات
والجهات االتحادية وتغطية الحاجة التدريبية
•تحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب
في الجهات االتحادية
•تعزيز الكفاءة واإلنتاجية في بيئة عمل جاذبة
ومحفزة
•التسهيل على الجهات االتحادية في اختيار
ً
إلكترونيا
الدورات التدريبية المتاحة
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بوابة «معارف» اإللكترونية
أول منصة إلكترونية
لمزودي خدمات التدريب في اإلمارات

أطلقــــت الهيئــة بوابــــة «معارف» اإللكترونية،
 ،www.maaref.aeوأتاحتهــا لمتعامليهــا كتطبيق
ذكي ( ،)FAHRلتشــكل بذلك أول منصة إلكترونية
لمــزودي خدمــات التدريب فــي اإلمــارات ،حيث
تتيــح لموظفــي الــوزارات والجهــات االتحاديــة
االطــاع علــى البرامــج التدريبيــة المطروحة من
قبــل مزودي خدمــات التدريــب المعتمدين ضمن
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مبادرة «معــارف» ،كما تتيح لمســؤولي التدريب
في الــوزارات والجهات االتحادية خاصية تســجيل
موظفي تلك الجهات في الدورات التدريبية التي
يعلن عنها باســتمرار شــركاء «معارف» ،كما تتيح
البوابــة إمكانية تقييم البرامــج التدريبية من خالل
ربطها بنظام التدريب والتطوير اإللكتروني الخاص
بموظفي الحكومة االتحادية.
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«قدرات»
اإلطار العام آللية قياس
قدرات موظفي الحكومة االتحادية

جــاء إطــاق اإلطــار العــام آلليــة قيــاس قــدرات
الموظفيــن فــي الحكومــة االتحادية «قــدرات»،
بهدف دعــم الــوزارات والجهات االتحادية ،بشــأن
تطوير وتمكين مواردها البشرية ،واالرتقاء بأدائها
وقدراتهــا ،وذلــك من خالل دراســة واقتراح أفضل
ً
عالميا في مجال
الممارســات والحلول المطبقــة
قياس قدرات الموظفين وتطويرها.
وتقــوم فكــرة «قــدرات» علــى إعــداد «الهيئة»
قائمة بأفضل مــزودي خدمات تقييم القدرات في
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دولة اإلمارات العربية المتحــدة ،وإتاحتها للوزارات
والجهــات االتحاديــة ،الراغبــة في قيــاس قدرات
موظفيها بأسعار تنافسية.
بوابة «قدرات» اإللكترونية
وكانــت الهيئة قد أطلقت بوابــة إلكترونية لمبادرة
«قــدرات»؛ لمســاعدة مــزودي خدمــات التقييــم
المعتمدين على عرض أدواتهــم والتعريف بكيفية
اســتخدامها لقيــاس وتطويــر قــدرات موظفي
الحكومة االتحادية.
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بوابة التعلم اإللكتروني
منصة تدريب ذكية
لموظفي الحكومة االتحادية
أطلقــت الهيئة مشــروع بوابة التعلــم اإللكتروني
بهدف توعية موظفي الوزارات والجهات االتحادية
بسياســات وتشــريعات وقوانين الموارد البشــرية
المطبقــة علــى مســتوى الحكومــة االتحاديــة،
وتعريفهــم بأنظمة المــوارد البشــرية اإللكترونية
المطبقة فــي الوزارات والجهــات االتحادية ضمن
حزمة من الحقائب التوعوية.
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رزنامة الشهادات التخصصية
تم إطــاق رزنامة الشــهادات التخصصيــة؛ بهدف
حصر البرامج التدريبية التي تمنح شــهادات مهنية
متخصصة ،تســاعد الجهات االتحادية على استثمار
موازنــات التدريــب فــي برامــج تدريــب تخصصية
معتمــدة ،وتخلــق قاعــدة بيانــات اتحاديــة يمكن
للموظفيــن الوصــول إليها بيســر وحصــر الجهات
المانحة لالعتماد.
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بنك البرامج التدريبية
تســعى الهيئــة مــن وراء مشــروع بنــك البرامج
التدريبية إلى تمكين موظفــي الوزارات والجهات
االتحادية من اختيار الدورات التدريبية التي تناســب
احتياجاتهــم بطريقــة إلكترونيــة مبتكرة وســهلة
االســتخدام عبر نظام التدريب والتطوير اإللكتروني
والمتاح على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية
في الحكومة االتحادية «بياناتي».
ومن شــأن البنــك أن يحســن جودة تطبيــق نظام
التدريــب اإللكتروني في الحكومــة االتحادية ،من
خالل توفير قائمة بالبرامج التدريبية الموثوقة ،يتم
االختيار من بينها خــال مرحلة تطوير خطط التدريب
الســنوية ،وهو ما يوفر الوقــت والجهد ،ويضمن
اختيار التدريب المناسب أثناء مراجعة خطة التطوير
الفردية.
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