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المسمى الوظيفي
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التوقيع

اإلعداد
ميس المصري

محلل معلومات السوق واألبحاث
إدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

نعيمة المنهالي

مدير إدارة التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء
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نائب المدير العام باإلنابة
 /مدير إدارة مهارات االمارات

فهر السويدي

المدير التنفيذي لمهارات آسيا العالمية

زياد أبوسل
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كلمة المدير العام
ً
ً
جليا الدور الرئيس الذي يقوم به االبتكار في تحقيق أهداف التنمية
أمرا
لقد بات
المستدامة ،بل وتزداد أهميته في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية
والتكنولوجية المتسارعة في العالم ،وما ينتج عنها من تطوير في المهن ووسائل
وأساليب العمل؛ مما يفرض على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني تغيير
منظومة العمل نحو مزيد من األفكار المتجددة التي تحدث قفزات نوعيـة فـي االداء،
وتعزيز مبدأي «االستباقية» و«المرونــة» لحفــز وإثــراء «االبتــكار» بصفته الممكن
االساسي للتجـدد والتحول الجذري في وسائل التعليم ،والمناهج ،والخدمات ،وذلك
الدكتور مبارك سعيد الشامسي
المدير العام

من أجل زيادة كفـاءة ومرونـة االفراد فـي االسـتجابة الحتياجات وتطلعـات سوق العمل،
ومواكبة التطورات التكنولوجيـة المتسارعة لتعزيز الموقع التنافسي للدولة على
مستوى العالم.
لذلك ،جاءت استراتيجية االبتكار في المركز متوائمة مع االستراتيجية الوطنية
لالبتكار لبناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز االبتكار ،وتنظيم مسابقات وطنية
ودولية ترسخ ثقافة التنافس وتشجع على االبتكار وريادة األعمال ،وتعزز الشراكات مع
القطاع الخاص؛ وبالتالي رفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من الكوادر القادرة على
التطوير ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية االقتصادية في الدولة.
وبموجب هذه االستراتيجية فإن االبتكار يمثل ركيزة أساسية في رسالة ومبادرات المركز
لتحقيق رؤيته نحو مجتمع معرفي مستدام يكون التعليم التقني فيه الخيار األول
للمواطنين.
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االستراتيجيات
والموجهات الداعمة
اعتمد المركز في بناء استراتيجيته لالبتكار على عدد من
االستراتيجيات الوطنية والتي اتخذها كموجهات داعمة له مثل

UAE NATIONAL
INNOVATION STRATEGY

الرؤية االقتصادية
 2030إلمارة أبو ظبي

خطة أبوظبي

االستراتيجية
الوطنية لالبتكار

االستراتيجية الوطنية لالبتكار وخطة أبوظبي واستراتيجية
المهارات المتقدمة واستراتيجية الحكومة الذكية الشاملة وغيرها
من االستراتيجيات المهمة والتي يرتبط بها قطاع التعليم
ً
ً
وثيقا ،إال أن الركيزة األساسية
ارتباطا
والتدريب التقني والمهني

اﻟرؤﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرؤﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 2030ﻹﻣﺎرة أﺑو ظﺑﻲ
 2030ﻹﻣﺎرة أﺑو ظﺑﻲ

ﺧطﺔ أﺑوظﺑﻲ

اﻟرؤﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 2030ﻹﻣﺎرة أﺑو ظﺑﻲ

ﺧطﺔ أﺑوظﺑﻲ
ﺧطﺔ أﺑوظﺑﻲ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر

التي بنيت عليها استراتيجية المركز هي االستراتيجية الوطنية
لالبتكار حيث حرص المركز على مواءمة استراتيجيته معها بشكل
كامل بحيث يضمن أن تسهم استراتيجيته في تحقيق أهداف
وتطلعات الدولة في مجال االبتكار.
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اﻷﺟﻧدة اﻟوطﻧﯾ
2021
الوطنيةوطﻧﯾﺔ
2021ﺟﻧدة اﻟ
األجندةﺔ اﻷ
2021

اﻷﺟﻧدة اﻟوطﻧﯾﺔ 2021

حكومةوﻧﯾﺔ
استراتيجيةوظﺑﻲ اﻹﻟﻛﺗر
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ أﺑوظﺑاﻲﺳ اﺗرﻹاﻟﺗﻛﯾﺗرﺟﯾوﻧﺔﯾﺔﺣﻛوﻣﺔ أﺑ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أبوظبي اإللكترونية
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الوطنية لالبتكار
االستراتيجية
مواءمة استراتيجية المركز لالبتكار مع
ّ
ّ
استراتيجية المركز

االستراتيجية الوطنية لالبتكار

الرؤية
أن يكون التعليم التقني والمهني الخيار األول لمواطني الدولة.

قطاعات تقود االبتكار

الرسالة
تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة
أبوظبي لتوفير الكوادر البشرية المواطنة القادرة على

الطاقة المتجددة
والنظيفة

النقل

التكنولوجيا

التعليم

الصحة

المياه

الفضاء

المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.
األولويات االستراتيجية
1

زيادة عدد الطلبة
المواطنين
المنتسبين
إلى مسار
التعليم التقني
والمهني

3

2

موائمة
المؤهالت
التقنية
والمهنية وفقا
الحتياجات سوق
العمل الحالية
والمستقبلية

تنظيم وضمان
جودة التعليم
والتدريب
التقني
والمهني
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ترسيخ
ثقافة التميز
المؤسسي
واالبتكار

رواد االبتكار
أفراد
مبتكرون

شركات
ومؤسسات
مبتكرة

حكومة
مبتكرة

بيئة داعمة لالبتكار
أهداف االبتكار
1

بناء بيئة داعمة
ومحفزة ألنشطة
االبتكار والمعرفة
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2

تعزيز الممارسات
االبتكارية

3

بناء القدرات البشرية
وتطويرها

اإلطار
التنطيمي
لالبتكار

البنية التحتية
التكنولوجية

الخدمات
الداعمة

الحوافز
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محاور االبتكار في المركز

االبتكار في
العمليات

االبتكار في التكنولوجيا
واألنظمة

02

05

االبتكار في
الخدمات

االبتكار في
السياسات

01
االبتكار
في التعليم
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03

04

06
االبتكار في
المشاريع
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ممكنات االبتكار في المركز

الحوكمة
•لجنة االبتكار

•موظفين مبتكرين

•استراتيجية االبتكار

•هيئة إدارية وتدريسية
مبتكرة

•سياسة االبتكار
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رأس المال البشري

•طلبة مبتكرين

التكنولوجيا
•توظيف التكنولوجيا
لتعزيز التعليم لدى الطلبة
وتبسيط إجراءات العمل
وتعزيز الكفاءة

رأس المال المعلوماتي
•إنشاء منصة لتبادل
المعلومات واستقطاب
األفكار.

الحوافز
•تشجيع الموظفين والطلبة
على االبتكار من خالل
الحوافز.

الشراكات
•تطوير الشراكات
االستراتيجية على
المستويين المحلي
والعالمي لدعم االبتكار
والبحوث.
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أبعاد االبتكار
يسعى المركز من خالل استراتيجيته لتحقيق األبعاد لتالية:

نظام تعليمي تقني
ومهني ذو جودة متوائم
مع متطلبات سوق العمل

االرتقاء بمستوى
تحصيل الطلبة

تعزيز التنافسية
إلمارة أبوظبي
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بيئة داعمة ومحفزة
ألنشطة االبتكار

سعادة المتعاملين

االنعكاس
تغيير اإلجراءات
والسياسات بشكل جذري

خدمات إدارية/مالية بكفاءة
وفعالية وشفافية تضمن
استدامة االعمال

أنظمة وبنية تحتية رقمية
متطورة وتحول رقمي يدعم
كفاءة واستدامة األعمال

خدمات رائدة

عمليات ذو فعالية
وكفاءة

التكامل
توفير الخدمات
عبر منصة واحدة

أدوات
االبتكار

التمديد
توفير خدمات
استباقية

اإلضافة
تحقيق القيمة
المضافة لتعزيز
جودة الحياة

التفاضل
ً
وفقا
تصميم الخدمات
الحتياجات الفئات
المستهدفة
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الهدف األول :بناء بيئة داعمة ومحفزة ألنشطة االبتكار والمعرفة

البنية التكنولوجية الداعمة لالبتكار

اإلطار التنظيمي لالبتكار

حاضنات االبتكار

•لجنة االبتكار

•مهارات اإلمارات

•استراتيجية االبتكار

•االبتكار بارك

•سياسة االبتكار

•نظام األفكار (فكرة)
•مختبر األفكار االبداعية
•رعاية الطلبة الموهوبين
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•الربط االلكتروني مع المؤسسات الحكومية
•نظام إصدار التراخيص

•نظام إصدار الشهادات
•نظام الشكاوى

•نظام قياس األداء

•نظام أتمتة العمليات

•قاعدة بيانات التعليم والتدريب
التقني والمهني

الحوافز
•الجوائز والحوافز للطلبة الفائزين بمسابقات
المهارات
•مساعدة الطلبة للحصول على التمويل
لدعم ابتكاراتهم
•جائزة الثريا الداخلية
•جائزة فكرة
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الهدف الثاني :تعزيز الممارسات االبتكارية

االبتكار في الخدمات
•خدمات استباقية
•خدمات فورية
•منهجيات تعزيز سعادة
المتعاملين
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االبتكار في العمليات
•التحول الرقمي للخدمات
والعمليات

االبتكار في منهجيات
التعليم
•مسارات تعليمية متعددة
•التعليم االلكتروني
•أندية الطلبة
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الهدف الثالث :بناء القدرات البشرية وتطويرها

تعزيز قدرات الموظفين في
مجال االبتكار وتعزيز
روح االبتكار لديهم

•ندوات و ورش عمل في مجال االبتكار
•منصة «فكرة»
•بوابة التعليم المستمر االلكترونية
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تطوير وتعزيز مهارات
وقدرات الطلبة

•مسابقة المهارات الوطنية
•مسابقة المهارات العالمية
•مسابقة مهارات آسيا العالمية
•االبتكار بارك
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شركاء المركز
مكتب أبوظبي التنفيذي
شركاء التعليم

شركاء القطاع الخاص

وزارة التربية والتعليم  /وزارة الذكاء االصطناعي
دائرة التعليم والمعرفة  /المركز الوطني المؤهالت

مؤسسات القطاع الخاص التي تتعاون مع المركز
في مجاالت تطوير المؤهالت المهنية وتوفير فرص
التوظيف المستدامة لخريجي التعليم والتدريب
التقني والمهني.

المنظمات والمؤسسات الدولية

مؤسسات التعليم

المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني
(يونيفوك) ومنظمة المهارات العالمية

المؤسسات والمنظمات

جامعة خليفة  /جامعة اإلمارات  /جامعة زايد  /كليات
التقنية العليا  /مؤسسات التعليم والتدريب المرخصة
والمعتمدة
أولياء االمور

الطلبة  /المعلمون

األفراد
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عدد األوراق البحثية في المؤسسات التعليمية

نتيجة جاهزية االبتكار

النتائج المالية نتيجة تطبيق األفكار االبتكارية

عدد الورش والفعاليات في مجال االبتكار

عدد الموظفين المتدربين في مجال االبتكار

عدد االبتكارات الناتجة عن اقتراحات الموظفين

عدد نماذج العمل الرائدة التي تم استحداثها وتطبيقها
عدد الخدمات االبتكارية المطبقة

24

عدد األفكار االبتكارية المقدمة من المتعاملين والشركاء

مؤشرات
األداء

عدد الطلبة المشاركين في مسابقات المهارات

عدد الطلبة الحاصلين على جوائز في مسابقات المهارات
عدد الطلبة الملتحقين في التخصصات العلمية
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اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر | ﺧﻄﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ورؤﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  | ٢٠٣٠اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺎرات و اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ | اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺎرات
ﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر | اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ | اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ | دﻟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ |
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ  | ٢٠٣١اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ | ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ | ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ | اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات | اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮؤﻳﺔ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اول
ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ
إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻘﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

اوﻟﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر

أﻫﺪاف اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ

ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ وﻣﺤﻔﺰة
ﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر

الخارطة االستراتيجية لالبتكار

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
• ﻟﺠﻨﺔ اﺑﺘﻜﺎر
• اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر
• ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺑﺘﻜﺎر

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي
• ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
• ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة
• ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى
اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ
إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻜﻔﺎءة.

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻓﻜﺎر

اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮاﻓﺰ.

اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻟﺒﺤﻮث.

ﻣﺤﺎور اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻳﻨﻤﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ وروح اﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز
ّ
ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ.

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ:
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ.

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت:
ﻣﻄﻮرة
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو
ّ
واﺳﺘﺤﺪاث ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻧﻈﻤﺔ:
اﺑﺘﻜﺎر أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ودﻋﻢ
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ.

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
اﺳﺘﺤﺪاث ﻋﻤﻠ ّﻴﺎت إدار ّﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤ ّﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
ّ

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
ﺗﺤﻔّ ﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر،
ّ

أﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﻘﻨﻲ وﻣﻬﻨﻲ ذو ﺟﻮدة ﻣﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ | ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ | ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ وﻣﺤﻔﺰة ﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﺧﺪﻣﺎت
إدارﻳﺔ/ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻋﻤﺎل | ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت راﺋﺪة | ﻋﻤﻠﻴﺎت ذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة | ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ | أﻧﻈﻤﺔ
وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﺤﻮل رﻗﻤﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎءة واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻋﻤﺎل | ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر | اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﻣﻬﺎرات اﻣﺎرات | اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎرك | ﻏﺮﻓﺔ اﻓﻜﺎر اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ | رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ | اﻟﺮﺑﻂ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ | ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ | ﻧﻈﺎم إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات | ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﺎوى | ﻧﻈﺎم ﻗﻴﺎس اداء | ﻧﻈﺎم أﺗﻤﺘﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت | ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ | اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﻬﺎرات | ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ | ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺜﺮﻳﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ | ﺟﺎﺋﺰة ﻓﻜﺮة | ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ | ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺔ | ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ |
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت | ﻣﺴﺎرات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة | اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ | أﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ | ﻧﺪوات ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﻣﻨﺼﺔ
"ﻓﻜﺮة" | ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ | ﻣﺴﺎﻳﻘﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ | ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ | ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﺎرات آﺳﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اداء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﻋﺪد اﻟﻮرش واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر | ﻋﺪد اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ | ﻋﺪد ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ | ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ | ﻋﺪد اوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ | اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ | ﻋﺪد اﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء | ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﻬﺎرات | ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﻬﺎرات | ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻣﺎرات ﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت
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