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« إن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين ،علينا أن نسابق الزمن وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه
والتزود بالمعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر.

بدعــوة كريمــة مــن مطبعــة
المكفوفيــن عقــدت الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت ومؤسســة
زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية وذوي
االحتياجــات الخاصــة اجتماعــا فــي
مقــر المؤسســة بشــأن إطــاق مبــادرة
«هتــاف» لدعــم أصحــاب الهمــم مــن
ا لمكفو فيــن .
(اقرأ المزيد)...

مشاركات

اطالق

أكــدت حكومــة عجمــان الرقميــة مشــاركتها
الفاعلــة فــي هاكاثــون اإلمــارات الــذي تقيمــه
الهيئــة تحــت شــعار «بيانــات مــن أجل الســعادة».
صرحــت بذلــك ســعادة عهــود شــهيل مديــر
عــام حكومــة عجمــان الرقميــة مشــيرة إلــى أن
إمــارة عجمــان .
(اقرأ المزيد)...
انطــالق المرحلــة الثانيــة مــن هاكاثــون
اإلمــارات فــي كل مــن الفجيــرة ورأس
ا لخيمــة .
تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن التحــدي فــي كل مــن
جامعــة عجمــان «مقــر الفجيــرة» والجامعــة
األمريكيــة بــرأس الخيمــة بمشــاركة حوالــي
 400متســابق مــن طــاب ومدرســين وموظفين
مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،منهــم
عاملــون فــي مجــال التســويق وإدارة المشــاريع
وريــادة األعمــال .وســيقوم المتســابقون
بتحليــل ودراســة مجموعــات البيانــات الضخمــة
التــي قدمتهــا العديــد مــن الجهــات الحكوميــة
فــي الدولــة.
(اقرأ المزيد)...

ارتقاء

شــهدت جامعــة خليفــة فــي أبوظبــي انطــاق
المرحلــة األولــى مــن «هاكاثــون اإلمــارات»
الــذي تنظمــه الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت فــي جميــع إمــارات الدولــة بمشــاركة
أكثــر مــن  1000متســابق.
(اقرأ المزيد)...

أعلنــت الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت عــن ترشــح 13
مشــروعا وطنيــا للمنافســة علــى
جوائــز القمــة العالميــة حــول
مجتمــع المعلومــات والتــي ســيتم
اإلعــان عنهــا فــي حفــل خــاص
لهــذه المناســبة.
(اقرأ المزيد)...

كشــفت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت عــن حصــول أول مركــز خدمــة
للمتعامليــن علــى تقييــم مركــز ذهبــي فئــة 5
نجــوم ،وذلــك ضمــن مبــادرة «ارتقــاء» الهادفــة
إلــى إســعاد المتعامليــن مــن خــال تحســين
جــودة.
(اقرأ المزيد)...

تــم تكريــم فريــق عمــل مركــز االتصــال التابــع لهيئــة تنظيــم االتصــاالت مــن قبــل شــركة انتيلينــت
غلوبــال ســيرفس فــي تاريــخ  22فبرايــر  ، 2018ضمــن حفــل أقيــم فــي فنــدق كونــراد بدبــي .حيــث
حقــق مركــز االتصــال المركــز األول محليــً كأحســن فريــق عمليــات .وحصــل مركــز اتصــال ارامكــو
الســعودية علــى أفضــل فريــق عمليــات مســاعد.
كمــا رشــح فريــق العمــل للفــوز بالمركــز األول اقليميــً وعالميــً ،وســيعلن عــن الفائزيــن فــي الحفــل
الســنوي للشــركة فــي مدينــة مومبــاي فــي  18مــارس  2018بفنــدق جيــه دبليــو ماريــوت مومبــاي .
وقــد شــملت المنافســة المحليــة كا مــن :حــي دبــي للتصميــم  ،مركــز دبــي المالــي العالمــي ،
هيئــة الصحــة دبــي  ،وصــل العقاريــة ،
الدائــرة االقتصاديــة دبــي (الفائــزة فــي الســنتين الســابقتين علــى التوالــي)  ،وزارة العمــل والتوطيــن
 ،مركــز أبوظبــي لألنظمــة اإللكترونيــة والمعلومــات  ،ميدكيــر  ،دبــي العقاريــة و دامــاك العقاريــة.
الطــرف المعنــي :هــو كل شــخص أو مجموعـ ً
ـة أو جهــة لهــا مصلحــة مشــتركة أو غيــر مباشــرة
فــي الجهــة  ،ألنهــا إمــا تســتطيع التأثيــر عليهــا و إمــا تكــون عرضـ ً
ـة للتأثيــر بهــا  .ونذكــر مــن األطــراف
المعنيــة الخارجيــة أو المتعامليــن أو المورديــن الشــركاء ،إلــخ أمــا األطــراف الداخليــة فقــد يكونــون
أفــرادًا أو مجموعــات مــن األفــراد.
الشــريك :هــو طــرف خارجــي تختــار الجهــة اســتراتيجيً العمــل معــه لبلــوغ أهــداف مشــتركة
وتحقيــق منافــع متبادلــة.
الشــراكة :هــي عاقــة عمــل مســتدامة بيــن الجهــة وشــركاء لهــا  ،تؤمــن قيمــة مضافــة للطرفيــن،
ويمكــن أن تتكــون الشــركات مــع مجموعــة مــن األطــراف مثــل المورديــن ،أو الموزعيــن أو الهيئــات
التعليميــة أو المتعامليــن  ،ويســاهم الشــركاء االســتراتيجيون فــي دعــم األهــداف االســتراتيجية
للمؤسســة بطريقــة أو بأخــرى .
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تجربة المتعامل:
 .1طــوال مراحــل رحلــة  /تجربــة المتعامــل وبغــض النظــر عــن طبيعــة قنــاة تقديــم الخدمــة ،فــإن
هنــاك توقعيــن أساســين يجــب مراعاتهمــا وأخذهمــا بعيــن االعتبــار بشــكل دائــم وفــي كل
مرحلــة مــن مراحــل تقديــم الخدمــة :
مراعاة تنوع وتعدد اللغات والثقافات
مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة.
 .2يجــب علــى الجهــات الحكوميــة إدراك حقيقــة أن توقعــات المتعامليــن تتطــور مــع الزمــن  ،أي
أن الممارســة أو التطبيــق الــذي قــد يبهــر المتعامــل اليــوم .
ماذا نعني بتصميم الخدمات:
هــو أســلوب عملــي يســاعد علــى ابتــكار وتطويــر الخدمــات باســتمرار ،لجعلهــا أكثــر بســاطة
وســهولة وفائــدة ،وبطريقــة تضمــن الفعاليــة والفعاليــة المؤسســية .إن هــذا األســلوب ينظــر
إلــى خطــوات تقديــم الخدمــة ونقــاط التمــاس مــع المتعامــل بمنظــور شــامل وبطريقــة مفصلــة
ومتكاملــة.
« هدفنا تحقيق السعادة لشعبنا،
والسعادة شيء غير قابل للتأجيل «

محمد بن راشد آل مكتوم

