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“ال شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة و هي تأخذ دورها في المجتمع و تحقق المكان االئق ”
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

هيئــة تنظيــم االتصــاالت توقــع مذكرة
تفاهــم مــع وزارة تطويــر البنيــة التحتية
بهــدف تطويــر الخدمــات الذكيــة
لمواكبــة توجهــات القيــادة و تحقيــق
الســعادة للمتعامليــن.
معلقــً علــى هــذه االتفاقيــة ،قــال
ســعادة ســعيد ســلطان الســويدي
مديــر عــام الهيئــة باإلنابــة »:و انطالقــً
مــن توجهــات الدولــة فــي بنــاء قواعــد
التعــاون المشــترك.
(اقرأ المزيد)...

ابتكار
الستشــراف المســتقبل وصناعتــه بــذور
المســتقبل  2018فــي حفــل تخريــج بالصيــن
فــي دورتــه الثانيــة .أقيــم حفــل تخريــج للطلبــة
المنضميــن لبرنامــج بــذور المســتقبل فــي
الصيــن ،التــي جــاء تنظيمهــا بتعــاون ثاللثــي
بيــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت ووزارة التربيــة
والتعليــم وشــركة هــواوي الصينيــة.
فريــق االســتجابة لطــوارئ الحســاب اآللــي
ومجلــس شــباب هيئــة تنظيــم االتصــاالت،
يشــاركان فــي تنظيــم جلســة توعويــة
للشــباب بعنــوان الهندســة االجتماعيــة
بالتعــاون مــع دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى
بالشــارقة ومجلــس الشــارقة للشــباب قدمهــا
المهنــدس الشــاب محمــد بوشــليبي مــن
فريــق االســتجابة لطــوارئ الحســاب اآللــي
بالهيئــة ،حضــر الجلســة ســعادة الشــيخ ماجــد
بــن ســلطان القاســمي ،مديــر دائــرة شــؤون
الضواحــي و القــرى بالشــارقة ،و ســعادة خلفــان
ســعيد المــري ،رئيــس مجلــس ضاحيــة الخالديــة
و عــدد مــن ضيــوف الشــرف و نخبــة مــن شــباب
اإلمــارات.

إسعاد الموظفين
هيئــة تنظيــم االتصــاالت تســتعرض تجربتهــا
فــي إســعاد الموظفيــن أمــام عــدد مــن
الجهــات الحكوميــة.
اســتقبلت هيئــة تنظيــم االتصــاالت وفــود مــن
مــن وزارة الداخليــة ووزارة الثقافــة و تنميــة
المعرفــة و هيئــة الطيــران المدنــي الســتعراض
تجربتهــا فــي إســعاد الموظفيــن.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تفــوز
بجائــزة »«Steve Awards
العالميــة ضمــن الفئــة الفضية
عــن نظــام إدارة االبتــكار فــي
الهيئــة ضمــن فئــة أقضــل
إدارة تقنيــة المعلومــات لعــام.
2018

فعاليات حواء
ضمــن فعاليــات يــوم المــرأة اإلماراتيــة
اســتضافت هيئــة تنظيــم االتصــاالت الباحثــة
شــيخة الغــاوي ،صاحبــة كتــاب :زايــد تاريــخ
انســان و حضــارة وطــن ،المؤرخــة لحيــاة الشــيخ
زايــد ،للتحــدث عــن دعــم الشــيخ زايــد للمــرأة
اإلماراتيــة.

يتشــرف قســم إســعاد المتعامليــن بترشــح إثنيــن مــن موظفيــه لجائــزة محمــد بــن راشــد لــأداء
الحكومــي المتميــز ،وهــم الســيدة /مريــم بــن ســليمان عــن فئــة وســام أفضــل مديــر مركــز
ســعادة المتعامليــن ،والســيد /عــادل اليحمــدي عــن فئــة وســام خدمــة المتعامليــن ،حيــث يجــري
العمــل علــى تجهيــز ملفــات الترشــح ،علــى أمــل رؤيتهــم يعتلــون منصــة التكريــم.
ٌ
طــرف خارجــي تختــار الجهــة اســتراتيجيً العمــل معــه لبلــوغ أهــداف مشــتركة
الشــريك :هــو
وتحقيــق منافــع متبادلــة .
ـل مســتدامة بيــن الجهــة وشــركاء لهــا  ،تؤمــن قيمـ ٌ
ـة مضافــة للطرفيــن
الشــراكة :هــي عالقــة عمـ ٍ
 .ويمكــن أن تتكــوّ ن الشــراكات مــع مجموعــة مــن األطــراف مثــل المورديــن  ،أو الموزعيــن أو الهيئــات
التعليميــة أو المتعامليــن  .ويســاهم الشــركاء االســتراتيجيون فــي دعــم األهــداف االســتراتيجية
للمؤسســة بطريقــةٍ أو بأخــرى. .
ّ
الكفــاءة الحكوميــة :التوفيــر فــي تكلفــة تقديــم الخدمــة عــن طريــق العمــل علــى تبســيط
اإلجــراءات و وإعــادة هيكلتهــا للحــد مــن التكــرار و االزدواجيــة أو اســتخدام قنــوات بديلــة أقــل
تكلفــة لتقديــم الخدمــة.

اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﺷﻜﺎوى ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ
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ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺸﻜﺎوى
ﺷﻜﺎوى

رﺳﺎﺋﻞ
دردﺷﺎت
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ﺷﻜﺎوى
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮﺟﻦ

 935دﺑﻲ
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ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت

تجربة المتعامل (االستقصاء والتحضير ألداء الخدمة )
يتوقــع المتعامــل أن توفــر الجهــة معلومــات عــن متطلبــات الخدمــة والوثائــق المطلوبــة والتكلفة
وزمــن الحصــول علــى الخدمــة والخطــوات التفصيليــة والجهــات المشــتركة فــي تقديــم الخدمــة ،
وتوضيــح جميــع قنــوات تقديــم الخدمــات التــي توفرهــا الجهــة  ،ومعلومــات التواصــل مــع الجهــة،
بحيــث تكــون هــذه المعلومــات كاملــة وصحيحــة ودقيقــة ومحدثــة ومفصلــة وشــاملة ويمكــن
الحصــول عليهــا بشــكل ســريع وبســيط  .وتوفــر الجهــة هــذه المعلومــات مــن خــالل ( الموقــع
االلكترونــي للجهــة  ،التطبيــق االلكترونــي للجهــة  ،األدلــة و البروشــورات ) ( المطويــات ،مراكــز
االتصــال قنــوات الدردشــة االلكترونيــة فــي موقــع الجهــة االلكترونــي )
أدوات تصميم الخدمات.3 :أدوات تصميم الخدمات
• التصاميم األولية :
• ماهي ؟ وضع التصميم للتعديالت المقترحة.
• كيف تتم ؟ هذه التصاميم ممكن ان تكون رسومات رحلة المتعامل  ،رسومات
لمركز سعادة المتعاملين بعد التعديل  ،مجسمات كرتونية  ،نماذج مصغرة  ...وأي
طريقــة يمكــن مــن خاللهــا التعبيــر عــن التصميــم المقتــرح.
• لماذا تستخدم ؟ تقديم المقترح بطريقة ملموسة ومرئية تسهل فهمها وتصورها.

«األسرة اإليجابية حضن دافئ للصغير حتى يكبر ،
وللمريض حتى يبرأ  ،وللطالب حتى يتفوق  ،وللشاب حتى يحقق ذاته»
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

