تعميم رقم ( )15لسنة 2022م
بشأن
إطالق مبادرة "جاهز" لتمكين المواهب في الحكومة االتحادية بمتطلبات المستقبل
إلى كافة الوزارات والجهات االتحادية
تحية طيبة وبعد،،،

المحترمين

تهديكم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام التقدم والنجاح.
باإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد مبادرة "جاهز" لتمكين المواهب في الحكومة االتحادية بمتطلبات
المستقبل والتي تهدف إلى:
 تعزيز جاهزية موظفي الحكومة االتحادية في كافة المستويات الوظيفية الحكومية. تعزيز األداء واإلنتاجية والجاهزية للمستقبل في الجهات الحكومية. استكمال بناء جاهزية القيادات والكوادر الحكومية في المهارات المستقبلية.وعليه ،فإنه يسر الهيئة أن تعلن عن إطالق منصة "جاهز" الرقمية لكافة موظفي الحكومة االتحادية من خالل مسارين
مخصصين لبناء مهارات المستقبل .يركز األول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية ،ويبني الثاني مهارات
المستقبل للموظفين الحكوميين في المستويات الوظيفية األخرى.
لهذا ولغايات التعريف بالمبادرة سوف تنظم الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية ورش تعريفية لبيان دور وأهمية
المبادرة في دعم موظفي الحكومة االتحادية ليكونوا أكثر استعدادا ً للمستقبل وذلك وفق التفاصيل المحددة أدناه:
الورشة

الفئات المستهدفة

المقر

التاريخ

الوقت

األولى
الثانية
الثالثة

مدراء الموارد البشرية ومختصي التدريب
كافة موظفي القطاع الحكومي
كافة موظفي القطاع الحكومي

افتراضي
افتراضي
افتراضي

 18نوفمبر 2022
 22نوفمبر 2022
 25نوفمبر 2022

 11:30- 10:00ص
 11:30- 10:00ص
 11:30- 10:00ص

وعليه يرجى التكرم بترشيح عدد  2من موظفي جهتكم الموقرة لحضور الورشة األولى ،واإليعاز لمن يلزم من فريقكم
الموقر للتعميم داخليا ً لمن يرغب بحضور الورش الباقية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية
إلرسال الترشيحات يرجى التنسيق مع األخت بشره آل علي -تنفيذي تخطيط الموارد البشرية على الهاتف المباشر 042319059 :أو على البريد
اإللكترونيbalali@fahr.gov.ae :
صدر بتاريخ 16 :نوفمبر 2022
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