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دولة اإلمارات العربية املتحدة
وزارة الداخلية

األمانة العامة ملكتب مسو الوزير

مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين





ّ





من  يعّد   القيادات   وتطوير  بتنمية  االهتمام  إن 
الداخلية  وزارة  عليها  تحرص  التي  الراسخة  األسس 
في  التطوير  منظومة   لقيادة  بإمكاناتهم  لالرتقاء 
النهضة  واألمني، ومواكبة لمسيرة   العمل  الشرطي 
المجاالت،  مختلف  في  الدولة  تشهدها   التي  الشاملة 
تجسيدًا لرؤية حكومة اإلمارات في  أن تكون اإلمارات من 
التي  واستقرارًا،  فاإلنجازات  أمنًا  العالم   دول  أفضل 
مكتسبات  والسالمة  األمن  مجال  في  الدولة  حققتها 
من  يتطلب  مما  تعزيزها،  على  العمل  تتطلب  مهمة 
المتالحقة،  المستجدات   متابعة  على  الحرص  القيادات 
من  المزيد  لتحقيق   التطورات  من  واالستفادة 

المكتسبات واالنجازات  لمجتمع  اإلمارات.

اللواء الدكتور/ ناصر لخريباني النعيمي
           األمين العام لمكتب سمو الوزير





أنشئ مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين ليكمل 
في  الداخلية  وزارة  ألهداف  وتجسيدًا  التميز  مسيرة 
تطويرية  منظومة  وفق  البشرية  مواردها  استثمار 
متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة مسلحة 
المستقبل من خالل  احتياجات  تلبي  بالعلم والمعرفة 
إيجاد نظم وآليات موضوعية ومقننة طبقًا لمنظومة 
روح  إلشعال  الدولية،  المعايير  ألعلى  معتمدة  كفاءات 
والسعي  الوزارة  منتسبي  بين  الشريفة  المنافسة 
نحو التميز دائمًا في ظل عصر العولمة وتعزيزًا لجهود 
اإلمارات  دولة  لتبقى  للقارات،  العابرة  الجرائم  مكافحة 

واحة أمن وأمان في ظل رعاية ودعم القيادة العليا.

المقدم/ سيف حميد علي الدرعي
مدير مركز تنمية القادة ورعاية  المبدعين
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نبذة تعريفية:
أرض  على  والمقيم  للمواطن  واالستقرار  األمن  توفير  على  الداخلية  وزارة  تحرص 

الدولة على حد سواء، لذا فهي تعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في ظل 

دولة االتحاد، انطالقًا من  أن  األمن واالستقرار جزء ال يتجزأ وركيزة أساسية لتحقيق التقدم 

علمية  أسس  على  يرتكز  جديدًا  منهجًا  الوزارة  اتبعت  وقد  للبالد.  الشاملة  والتنمية 

التي  الشاملة  النهضة  لمواكبة  الداخلية  لوزارة  البشرية  اإلمكانيات  لتطوير  ومنهجية 

تشهدها الدولة في المجاالت المختلفة.

رئيس  نائب  سيدي  بقيادة  الداخلية  وزارة  في  والتغيير  التطوير  حركة  إطار  وضمن 

مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان شخصيًا، كان ال بد 

من التغيير والخروج عن المألوف نحو االحترافية واإلبداع سعيًا للوصول لقيادة استثنائية.

وحدة  باستحداث  قرارًا  أصدر  فقد  والمبدعين  بالقيادات  سموه  الهتمام  وتأكيدًا 

تنظيمية ُتعنى بالقيادة والمبدعين وهي )مركز تنمية القادة ورعاية المبدعين(.
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سياسة الجودة:

المستمرين  والتحسين  بالتطوير  المبدعين  ورعاية  القادة  تنمية  مركز  يلتزم 

لنظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة  الدولية ISO 9001:2008، كما 

يلتزم المركز بما يلي: 

المشاركة في تطوير نظم إعداد القادة وتحديث عناصر الكفاءات القيادية لمنتسبي  	•
الوزارة واإلشراف على إعداد قيادات واعدة ذات كفاءة متميزة.

التقارير  ورفع  لهم  الالزمة  البرامج  لوضع  الداخلية  وزارة  منتسبي  كفاءات  تقييم  	•
بشأنها لتسهم في اتخاذ القرار المناسب. 

تنمية مهارات القيادات العليا لوزارة الداخلية وفقًا ألحدث النظم والممارسات ألداء  	•
أدوارهم بفاعلية وكفاءة عالية. 

وضع السياسات والمنهجيات الكتشاف المبدعين ورعايتهم وتشجيعهم وتنمية  	•
ونشر ثقافة الفكر اإلبداعي في الوزارة.
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أمثلة من أدوات التقييم )تختلف من هدف آلخر(

الكفاءات المقاسة الهدف األداة 

تمارين 
المحاكاة 
قياس الكفاءات  ولعب األدوار

القيادية

1.  التفكير اإلستراتيجي
2.  إدارة التغيير والتطوير

3.  التخطيط المؤسسي واستخدام الموارد
4.  التمكين والتفويض

5.  إدارة األزمات والكوارث
6.  إدارة المشاريع

اختبار الحكم 
الموقفي

اختبار القدرات 
العقلية

قياس القدرة 
اللفظية والعددية 
والتفكير المجرد

1.  التفكير التحليلي وحل المشكالت 
2.  استخدام المعلومات 

3.  التعامل الفعال مع البيانات اللفظية  
والرقمية 
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الكفاءات المقاسة الهدف األداة 

مقياس 
الشخصية

قياس السمات 
الشخصية 

وأسلوب التفكير 
والسلوك

1.  التركيز على السالمة واألمن 
2.  العقل المتفتح واإلبداع 

3.  إدارة الوقت 
4.  المثابرة والدافعية لالنجاز والتحفيز الذاتي

5.  االنضباط وااللتزام
6.  التعامل الفعال مع الضغوط 

7.  الثقة بالنفس 

اختبار التفكير 
اإلبداعي

قياس القدرة 
اإلبداعية

1.  الطالقة
2.  المرونة

3.  األصالة
4.  التعرف على المشكالت

5.  التسامح مع الغموض
6.  إدراك التفاصيل

7.  المرونة والتكيف
8.  اإلتجاه نحو المخاطرة



15

برامج ومشاريع المركز

أوالً: مشروع تولي المناصب القيادية

األداء  يحقق  بما  البشرية  مواردها  في  األمثل  االستثمار  بأهمية  الداخلية  وزارة  تؤمن 
واالنجاز العالي في خدمات الوزارة مما يسهم  في دعم وتحقيق التميز.

بما  القيادية  المناصب  تولي  إلى طرح مشروع  الحاجة  برزت  المنطلق فقد  ومن هذا 
يسهم في االرتقاء بمستوى الضباط في المناصب القيادية وفق أسس علمية وعملية 

مقننة تكفل رفع مستوى أداء جميع قطاعات وزارة الداخلية.
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أهمية وأهداف المشروع 

أهداف 
البرنامج

تحديد نقاط الضعف لدى 
الضباط المرشحين لتولي 

المناصب ووضع خطط 
تطويرية لهم

إجراء تقييم شامل 

للضباط المرشحين لتولي 

المناصب )قسم ، فرع(

المناسب واتخاذ القرار اإلدارات بأداءفي االرتقاء المساهمة 

نشر ثقافة 

األداء العالي 

والتميز 

الوظيفي 

بين الضباط 

ستحقاق 
فاءة وا

ن الك
ط بي

الرب

ل تحديد 
ب من خال

منص
ي ال

تول

ظيفة والمهام 
ت الو

تياجا
اح

كانية 
ى إم

بلية ومد
ستق

الم

ص ألدائها
الشخ
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عملية اختيار وتعيين المناصب )رئيس قسم – مدير فرع(

المسؤولية

مركز تنمية القادة اإلدارة المعنيةاإلجراء
ورعاية المبدعين

اللجنة التنسيقية 
التخصصية 

للموارد البشرية

إدارة شؤون 
الموظفين

اإلجراء 
األول

تحديد الشاغر 
ومخاطبة مركز 

تنمية القادة ورعاية 
المبدعين مع 

االستمارة المخصصة

اإلجراء 
الثاني

اإلعالن عن الشاغر 
بالوسائل المختلفة

)كتاب رسمي – 
النادي اإللكتروني – 

الرسائل النصية(
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المسؤولية

مركز تنمية القادة اإلدارة المعنيةاإلجراء
ورعاية المبدعين

اللجنة التنسيقية 
التخصصية 

للموارد البشرية

إدارة شؤون 
الموظفين

اإلجراء 
الثالث

استالم طلبات 
المترشحين من 
النادي اإللكتروني

اإلجراء 
الرابع

فرز استمارات 
الترشح واختيار 

أفضل المتقدمين 
ممن تنطبق 

عليهم الشروط 

اإلجراء 
الخامس

إجراء تقييم شامل 
للمترشحين

اإلجراء 
السادس

إرسال النتائج إلى 
اإلدارة المعنية
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المسؤولية

مركز تنمية القادة اإلدارة المعنيةاإلجراء
ورعاية المبدعين

اللجنة التنسيقية 
التخصصية 

للموارد البشرية

إدارة شؤون 
الموظفين

اإلجراء 
السابع

اختيار الشخص 
المناسب 

لتولي المنصب 
ومخاطبة إدارة 

شؤون الموظفين 
بالشخص المراد 

تسكينه حسب اآللية

اإلجراء 
الثامن

صدور قرار 
بالتسكين 

على 
المنصب
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شــــروط وقواعــــد عامــــة:
تطبق اآللية على جميع طلبات التعيين على المناصب القيادية )فرع،قسم( ويتضمن 

ذلك )التعيين الجديد ، النقل ، التبادل(.

يجوز لمدير اإلدارة المعنية ترشيح شخصين لتولي المنصب.  .1

أن يكون المرشح من منتسبي وزارة الداخلية ويستثنى من ذلك المناصب التابعة   .2
لبعض القطاعات التي يوجد بمرتبها المالك المحلي مثل القيادة العامة لشرطة 

الشارقة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

مالءمة الشهادات والخبرات لتخصص المنصب الشاغر.  .3

الحصول على تقييم )جيد جدًا( في األداء السنوي آلخر عامين.  .4

أن ال تتعارض الرتبة العسكرية مع رتب الموظفين في الوحدة التنظيمية.  .5

يشترط في حالة الترشح لمنصب مدير فرع أن ال تقل الرتبة عن مالزم مع سنة خبرة   .6
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أربع سنوات  الرابعة مع  الدرجة  تقل عن  ال  أن  و  للعسكريين  الشرطي  العمل  في 
خبرة في العمل الشرطي للمدنيين.

يشترط في حالة الترشح لمنصب رئيس قسم أن ال تقل الرتبة عن مالزم أول مع ثالث   .7
سنوات خبرة في العمل الشرطي للعسكريين و أن ال تقل عن الدرجة الثالثة مع 

أربع سنوات خبرة في العمل الشرطي للمدنيين.

تعطى األولية للمناصب الميدانية للعسكريين.  .8

يتم فرز طلبات المترشحين بالنادي اإللكتروني ممن تتوافر لديهم الشروط أعاله   .9
تمهيدًا الختبارهم.
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تقوم اإلدارة المعنية باختيار الشخص المناسب وفق اآللية التالية :

أن تكون عملية االختيار في اجتماع اإلدارة العامة   .1

أن يقوم كل مرشح بتقديم عرض يوضح فيه إنجازاته السابقة وخططه المستقبلية   .2
للمنصب الجديد.

االلتزام بتقديم تقرير مفصل لمدير اإلدارة المعنية في نهاية السنة األولى يوضح فيه   .3
إنجازاته على أن ترفع نتائجه للجهة المشرفة على مشروع تولي المناصب )اللجنة 

التنسيقية التخصصية للموارد البشرية(. 

التنسيقية  اللجنة  على  الطلب  يعرض  اإلدارة  خارج  من  مرشح  اختيار  حال  في   .4
التخصصية للموارد البشرية.
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مالحظة : 

يشترط البقاء في المنصب لمن تم تسكينه وفق اآللية المذكورة كحد أدنى لمدة )3(   .1
سنوات في حالة القسم و سنتين في حالة الفرع قبل الترشح لمنصب آخر.

المدة  يكمل  ولم  المنصب  تولى  الذي  الشخص  بتغيير  إدارة  أي  رغبة  حالة  في   .2
المقررة يتم عرض الموضوع على اللجنة التنسيقية التخصصية للموارد البشرية 

موضحة المبررات وتقوم اللجنة بتقدير الحالة.

التقييم  بإعادة  توصية  بحقهم  الموظفين متابعة من صدرت  إدارة شؤون  تتولى   .3
بالتنسيق مع إداراتهم المختصة وإرسالهم لمركز تنمية القادة ورعاية المبدعين 

إلعادة تقييمهم.

من  تدريب  أبوظبي  لشرطة  العامة  والقيادة  الداخلية  بوزارة  التدريب  إدارة  تتولى   .4
حصل على معدل دون المتوسط في نتائج التقييم الصادرة من مركز تنمية القادة 

ورعاية المبدعين )حسب التوصية(.
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نتائج التقييم :

تكون نتائج التقييم على النحو التالي

اإلجراءالوصفالمستوىم

يتم تسكينه على المنصبيصلح لتولي المنصب بجدارةفوق المتوسط1

يتم تسكينه على المنصبيصلح لتولي المنصبمتوسط2

3
دون المتوسط

)مع عدم وجود 
مرشح خارجي(

1. يصلح لتولي المنصب ويعاد 
تقييمه بعد سنة بعد اجتياز 

البرنامج التدريبي

يتم تسكينه على المنصب ويعاد 
تقييمه بعد سنة على أن يكون 
نجاحه كضمان الستمراره في 

المنصب

4
دون المتوسط

)مع وجود 
مرشح خارجي(

2. ال يصلح لتولي المنصب إال 
بعد اجتياز برنامج تدريبي ويعاد 

تقييمه بعد ستة أشهر

ال يتم تسكينه على المنصب إال 
بعد اجتياز التقييم بعد ستة أشهر

	 اإلدارة اليصلح • الخارجيين في حال كان مرشح  المترشحين  اختيار أحد  المعنية  اإلدارة  يجوز لمدير 
لتولي المنصب وذلك بعد عرض الموضوع على اللجنة التنسيقية التخصصية للموارد البشرية .
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ثانيًا: برنامج رعاية المبدعين

تحقيق األهداف 
االستراتيجية للوزارة.

يهدف هذا 

البرنامج لتحقيق 

األهداف التالية:

االحتفاظ بالموظفين 
أصحاب المهارات 
اإلبداعية المتميزة.

تنفيذ معايير 
التميز 

المؤسسي.

توفير البيئة 
المحفزة 

والمشجعة 
على اإلبداع.

رعاية وتطوير 
المبدعين في 
وزارة الداخلية.

خلق التنافس 
اإلبداعي عند 
الموظفين.
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الوسيلة: اختيار وتأهيل عدد 20 من موظفي وزارة الداخلية لالنتساب للبرنامج.

الفئة المستهدفة : الفائزون بجائزة المدير العام بنظام المقترحات.

مدة البرنامج : سنة ميالدية.

شروط الترشح للبرنامج

كل  بحسب  المقترحات  نظام  في  العام  المدير  بجائزة  الفائزين  ضمن  يكون  أن   *
قطاع.

اجتياز متطلبات مركز التقييم.  *

شروط اجتياز البرنامج

االلتزام بحضور واجتياز جميع الدورات واللقاءات  *

أن يلتزم بتقديم فكرة أو مشروع إبداعي بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي  *
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اإلعداد والتأهيل

يتضمن برنامج رعاية المبدعين في وزارة الداخلية ما يلي :

برنامج اللقاءات مع 
القيادات الشرطية 

واألكاديمية.

تقديم مشاريع 
إبداعية جديدة

برنامج التدريب 
يتضمن دورات داخلية 

وخارجية في مجال 
تنمية وتطوير 
القدرات اإلبداعية.

برنامج الزيارات 
وتبادل الخبرات مع 
المنظمات األخرى 
والشركاء داخل 

وخارج الدولة.
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ثالثًا: برنامج الكفاءات المتميزة:

أهداف 
البرنامج

تنفيذ معايير 
التميز المؤسسي. 

اكتشاف ورعاية وتطوير 

الضباط المتميزين في 

الوزارة.

إعداد 
كفاءات 
للمستقبل.واعدة 

تحقيق 

األهداف 

االستراتيجية 

للوزارة. 

ي 
ظيف

س الو
ناف

 الت
خلق

داء 
واأل

ميز 
 الت

قافة
وث

وزارة. 
ي ال

ي ف
عال

ال
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يتضمن البرنامج :-
برنامجًا تطويريًا يتضمن دورات تطويرية في الكفاءات القيادية. 	•

حضور مؤتمرات وزيارات للمنظمات الشرطية داخل وخارج الدولة. 	•

مسار وظيفي تخصصي 	•

مدة البرنامج :-
ســنـة الى ثالث ســنوات. 	•

شروط الترشح للبرنامج :- 
الرتب العسكرية : مالزم – مالزم أول – نقيب. 	•

أن ال يتجاوز العمر 32 عامًا. 	•
ال يقل المؤهل العلمي عن بكالوريوس بتقدير جيد. 	•

ال يقل التقييم السنوي عن جيد. 	•
خبرة ال تقل عن سنتين في العمل الشرطي. 	•

اجتياز متطلبات مركز التقييم. 	•
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خدمة العمالء

 هاتف   : 024040171  -  024040181
 فاكس: 024040168  -  024040178

leaders_center@moi.gov.ae :البريد اإللكتروني

للشكاوى والمقترحات يرجى زيارة
E-Club النادي اإللكتروني ـ وزارة الداخلية

E Club النادي اإللكتروني ـ القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الموقع الجغرافي:
االمارات العربية المتحدة ــ أبوظبي

المجمع االداري مقابل مشرف مول
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الموقع على 
االنترنت

الموقع 
الجغرافي


