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النشرة الداخلية للهيئة  /مايو 2018
“إن البالد بحاجة إلى أبنائها ألن عليهم يعتمد الحاضر والمستقبل وأن علينا أن نورثهم ما ورثناه من اآلباء واألجداد من العادات الطيبة”.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

انطلقــت برعايــة الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت أعمــال
المنتــدى األول الستشــراف المســتقبل
لقطــاع االتصــاالت والــذي يعــد حدثــً
بــارزًا في مجــال تكنولوجيــا المعلومات
واالتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .يهــدف المنتــدى إلــى بحــث
ومناقشــة التحديــات المســتقبلية
لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت.
(اقرأ المزيد)...

لجنة حواء

ارتقاء

ضمــن فعالياتهــا لشــهر مايــو ،لبــت لجنــة حــواء
دعــوة حفــل إطــاق أول موســوعة عــن تاريــخ
نســاء اإلمــارات مــن  1900إلــى  2018مياديــة
وذلــك بحضــور ورعايــة معالــي الشــيخ نهيــان
مبــارك آل نهيــان – وزيــر التســامح ،وبدعــوة
كريمــة مــن الدكتــورة رفيعــة غبــاش. .

ورش

منحــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت بالدولــة مركــز «اتصــاالت» فــرع المارينا
مــول  -أبوظبــي تصنيــف «مركــز ذهبــي فئــة 5
نجــوم» وذلــك فــي إطــار مبــادرة «ارتقــاء» التــي
أطلقتهــا الهيئــة بهــدف إســعاد المتعامليــن.
(اقرأ المزيد)...

تحــت شــعار «شــارك والجائــزة علينــا»
الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت
تطلــق حملــة إلشــراك المســتخدمين فــي
تطويــر البوابــة الرســمية لحكومــة الدولــة
أطلقــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت حملــة ترويجيــة تهــدف إلــى إثــراء
وتطويــر محتــوى البوابــة الرســمية لحكومــة
دولــة اإلمــارات ،بحيــث يشــارك المتعاملــون
والمســتخدمون فــي توفيــر المعلومــات علــى
البوابــة مــع ذكــر المصــادر الرســمية لتلــك
المعلومــات ،فضــ ً
ا عــن تقديــم الماحظــات
والتعليقــات علــى المحتويــات الحاليــة علــى
البوابــة.

حــاز مركــز خدمــة عمــاء دو فــي
بــرج الســام بدبــي ،علــى «التصنيــف
الذهبــي فئــة  5نجــوم» الــذي
تمنحــه الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت بدولــة اإلمــارات
فــي إطــار مبادرتهــا المميــزة
«ارتقــاء» التــي أطلقتهــا بهــدف
إســعاد المتعامليــن.
(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

عقــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت ورشــة عمــل تعريفيــة الســتعراض
مؤشــرات ممكنــات الحكومــة الذكيــة وأبــرز
التحديثــات التــي طــرأت عليهــا فــي العــام
 ،2018باإلضافــة إلــى أفضــل ممارســات الجهــات
االتحاديــة خــال العــام .2017
(اقرأ المزيد)...

اســتقبل قســم إســعاد المتعامليــن فــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت وفــد مــن هيئــة الطــرق
والمواصــات بتاريــخ  26ابريــل  .2018الهــدف مــن الزيــارة هــي المقارنــة المعياريــة لاطــاع علــى
تطبيــق مبــادرة مجلــس المتعامليــن.
كمــا نظــم قســم إســعاد المتعامليــن فــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت زيــارة لمكتــب طيــران
اإلمــارات – مركــز االتصــال  ،مبنــى تواصــل فــي دبــي بتاريــخ  2مايــو  .2018الهــدف مــن الزيــارة ،
المقارنــة المعياريــة مــع طيــران اإلمــارات لاطــاع علــى افضــل الممارســات فــي كيفيــة إدارة مركــز
االتصــال.
الوضــع الحالــي :هــو صــورة عامــة للوضــع القائــم  ،بمــا فــي ذلــك الخدمــات واإلجــراءات والمــوارد
البشــرية والتكنولوجيــا.
الوضــع المنشــود  :هــو عـ ٌ
ـرض للحالــة المســتقبلية المنشــودة  ،بمــا فــي ذلــك الوضــع المســتقبلي
للخدمــات واإلجــراءات والمــوارد البشــرية والتكنولوجيــا.
المتغيــرات المواقفيــة :هــي مجموعــة المعلومــات المرتبطــة بــآراء المتعامليــن أو األمــور
المفضلــة لديهــم المحــددة ،وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الرغبــة فــي االبتعــاد عــن
المجازفــة والرغبــة فــي الحفــاظ علــى الخصوصيــة.
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تجربة المتعامل
تبــدأ رحلــة المتعامــل مــع الخدمــة بمرحلــة التوعيــة والتذكيــر  ،ويتــم فــي هــذه المرحلــة خلــق
الحاجــة ( أو الفضــول) لــدى المتعامــل للتقــدم للحصــول علــى الخدمــة  .خــال هــذه المرحلــة،
يتوقــع المتعامــل أن يتــم توعيتــه عــن إطــاق خدمــة حكوميــة جديــدة أو تعديــل خدمــة حاليــة أو
تحديــد موعــد نهائــي (  ) deadlineللخدمــة  ،كمــا يتوقــع المتعامــل أن تكــون الجهــة الحكوميــة
مبــادرة واســتباقية بتذكيــره بقــرب موعــد الخدمــة ( كقــرب انتهــاء جــواز ســفره  ،قــرب انتهــاء
اإلقامــة  ،قــرب انتهــاء الرخصــة التجاريــة  ...الــخ )..
ما هي المراحل الرئيسية عند تصميم الخدمات:
 .1االستكشاف  :مرحلة المراقبة والدراسة وجمع المعلومات واإلحصاءات .
 .2التخيــل  :مرحلــة يقــوم فيهــا الفريــق بتصــور وتخيــل العديــد مــن الســيناريوهات التــي قــد
تحــدث  ،والمشــاكل واألخطــاء التــي قــد تقــع أثنــاء تقديــم الخدمــة ومــن ثــم توثيقهــا.
 .3التصميم المبدئي  :مرحلة وضع التصورات والمقترحات األولية والتجريبية .
 .4التصميــم النهائــي  :مرحلــة وضــع التصــور والتصميــم النهائــي بنــاء علــى المراحــل الثــاث
الســابقة.
 .5التطبيــق  :مرحلــة تنفيــذ التصميــم الجديــد  ،وهــي مرحلــة تعتمــد علــى مبــادئ إدارة التغييــر (
التخطيــط  ،التطبيــق المرحلــي ،المراجعــة ودراســة األثــر  ،ومــن ثــم التعميــم ).

«كن ايجابيًا وتذكر أنه ما زال هناك أمل ينتظرك ونجاح يليق بك وفرص أنت وحدك جدير
بها ،فقط عليك دائما أن تحاول»

