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“لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طوي ً
ال حتى ينبت الخير ،وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا”
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب اهلل ثراه

أطلقــت «الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت» ،ممثلــة بـ»صنــدوق
تطويــر قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات» ،وبالتعــاون مــع «وزارة
التربيــة والتعليــم» وشــركة «هــواوي»،
مرحلــة عــرض المشــاريع مــن مســابقة
«بــذور مــن أجــل المســتقبل» لعــام ،2018
والتــي تحظــى بدعــم الهيئــة فــي إطار
توجهاتهــا لتطويــر الكــوادر الوطنيــة،
ورفــع روح المنافســة واالبتــكار فــي
نفــوس الشــباب.
(اقرأ المزيد)...

مخيم الهيئة

محاضرات

توعية

أعلنــت الهيئــة عــن فتــح بــاب التســجيل فــي
الــدورة الرابعــة مــن مخيــم هيئــة تنظيــم
االتصــاالت لابتــكار والمزمــع انطــاق برامجــه
اعتبــارًا مــن  15يوليــو وحتــى  16أغســطس
.2018

أطلقــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت مبــادرة ســفراء اإلمــارات لألمــن
الســيبراني ضمــن حماتهــا التوعويــة بأمــن
المعلومــات بحيــث تهــدف المبــادرة إلــى تدريــب
نخبــة مــن الطلبــة فــي مــدارس دولــة.

(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

تبــادل خبــرات بيــن الهيئــة العامــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت وبلديــة الشــارقة فــي
مجــال التحــول الرقمــي
زار وفــد مــن الهيئــة بلديــة الشــارقة ضمــن
جهــود تبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة بمــا يخــدم
عمليــات التحــول الرقمــي الحكومــي بالدولــة.
وتضمنــت الزيــارة عرضــً مــن وفــد الهيئــة
لجهودهــا فــي تنفيــذ مشــاريع ومبــادرات
اســتراتيجية الحكومــة الذكيــة وأفضــل
الممارســات المتبعــة ،حيــث تــم اســتعراض
الخطــة الوطنيــة لدعــم أهــداف الحكومــة
الذكيــة.

حققــت دولــة اإلمــارات إنجــازًا
جديــدًا باحتالهــا مكانــة متقدمــة
فــي المؤشــر العالمــي للخدمــات
اإللكترونيــة (الذكيــة) ،حيــث احتلت
المرتبــة السادســة عالميــً ،كمــا
حققــت المركــز الثانــي فــي مؤشــر
جاهزيــة البنيــة التحتيــة لاتصــاالت
( )TIIعلــى مســتوى العالــم .
(اقرأ المزيد)...

(اقرأ المزيد)...

نظمــت الهيئــة محاضــرة توعويــة لموظفــي
الهيئــة لشــرح الحــس والوعــي األمنــي بالتعــاون
مــع برنامــج «خدمــة األميــن» تحــت شــعار «كلنــا
شــركاء فــي أمــن الوطــن» انطاقــً لتعزيــز
الشــراكة االســتراتيجية ونشــر الوعــي األمنــي
والوطنــي بيــن شــرائح المجتمــع.
(اقرأ المزيد)...

لتطويــر نظــام إدارة عاقــات المتعامليــن فــي حــل المشــكات الفنيــة واتبــاع الطلبــات الجديــدة
لمســتخدمي النظــام ( موظفيــن الهيئــة )  ،تــم تفعيــل رابــط مــن خــال البوابــة الداخليــة لهيئــة
تنظيــم قطــاع االتصــاالت تحــت الخدمــات االلكترونيــة ( المســاعدة الفنيــة ) لتســجيل ومتابعــة
الطلبــات المتعلقــة بنظــام إدارة عاقــات المتعامليــن .
المتغيــرات الســلوكية :هــي مجموعــة المعلومــات المرتبطــة بســلوكيات المتعامليــن  ،بمــا
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر طريقــة اســتخدام المتعامــل للقنــوات وطلــب الخدمــات
المطلوبــة.
المتغيــرات الديموغرافيــة :هــي مجموعــة المعلومــات االجتماعيــة  ،اإلحصائيــة المرتبطــة
بالمتعامــل  ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر المنطقــة الجغرافيــة والســن والجنــس
والدخــل.
معيــار موضعــي :هــو معيــار يتــم مــن خالــه تقييــم األمــور بشــكل موضوعــي بــدون التأثــر بــاآلراء
الخاصــة او المشــاعر أو أي مــن العوامــل الداخليــة.
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تجربة المتعامل (التوعية )
يتوقــع المتعامــل أن تقــوم الجهــة بإطــاق حمــات إعاميــة مكثفــة تســتهدف جميــع شــرائح
المتعامليــن عبــر جميــع شــرائح المتعامليــن عبــر جميــع قنــوات االتصــال والتواصــل المناســبة
للتعريــف بالخدمــة الجديــدة أو التعديــات التــي طــرأت عليهــا  ،ومتطلباتهــا والمواعيــد النهائيــة
للتقديــم  ،كمــا يتوقــع المتعامــل أن تتــم مخاطبتــه بلغــة يفهمهــا تراعــي خلفيتــه الثقافيــة
واالجتماعيــة عنــد التواصــل .تعتبــر القنــوات التاليــة القنــوات التــي يتوقــع المتعامــل أن يتــم توعيتــه
مــن خالهــا  :التلفزيــون  -اإلذاعــة  -الصحــف  -محاضــرات  -اإلعــان مــن خــال مواقــع وحســابات
التواصــل اإلخباريــة المحليــة ذات المصداقيــة  -مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالجهــة
 الموقــع اإللكترونــي للجهــة  -البريــد اإللكترونــي  -الرســائل النصيــة و الواتــس أب  -إعانــاتخارجيــة ( المراكــز التجاريــة والطــرق العامــة وأماكــن تجمــع المتعامليــن ).
أدوات تصميم الخدمات.1 :أدوات االستكشاف
• المقابــالت الفوريــة  ،يقــوم الفريــق بمقابلــة المتعامليــن أثنــاء أو بعــد رحلتهــم للحصــول علــى
الخدمــة مباشــرة وذلــك للحصــول علــى ماحظاتهــم بشــكل آنــي وفــوري.
• تطبيــق المتعامــل التفاعلــي  ،تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة يســاعد المتعامليــن علــى
تقديــم ماحظاتهــم بشــكل مباشــر عــن الخدمــة أثنــاء رحلتهــم .
• يــوم فــي حيــاة المتعامــل  ،تصــور ليــوم روتينــي فــي حيــاة المتعامل(قبــل وبعــد الحصــول
علــى الخدمــة )
• قــل لــي لمــاذا  ،ســؤال القائميــن علــى تنفيــذ الخدمــة « لمــاذا تفعلــون كــذا؟» بطريقــة متتاليــة
(  5مــرات كحــد أدنــى ) إلــى أن يتــم اكتشــاف الســبب الرئيســي للمشــكلة.
«أنت ال تحتاج إلى البحث عن السعادة،
فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقعًا في قلبك»

