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 ئػاس كمل ئداسة الجذاساث
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 اللىي اللاملت اإلاذسبت 
 ؟  اإلااهـــــشةام اللىي اللاملت 

 عجلت الجذاسة ؟ هُف؟ 
ب والخىمُت الفشدًت   عجلت الجذاسة جدذد اإلاىهجُت اإلاخبلت مىز بذأ بىاء همىرج اإلاهاساث الىؿُفُت الى خؼت الخذٍس

 ئحشاء الخلُُم 
 الخلُُم الزاحى)
 (جلُُم اإلاششف/

 اإلاىافلت كلى 
 دسحت الجذاساث

 مشاحلت جدلُل
 هلص الجذاساث 

 اإلاىافلت كلى خؼت 
 الخىمُت الفشدًت 

 جىفُز خؼت 
 الجــــذاسة الخىمُت الفشدًت

 همىرج كمل
 الجذاسة 
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 هُف هدذد الجذاساث ؟ 

ج هى الجذاسة مىً التى والعلىن، واإلاهاسة واإلالشفت الىعى مً مٍض
ٌ
 ج

 .اللمل فى اإلاؼلىب ألاهمل ألاداء جدلُم مً الفشد
 

 فى حعاكذ التى الشةِعُت واللُم ألاهذاف مم جخماش ى أن هى الجذاسة
ض     .اإلاإظعاث هجاح حلٍض

 

 باحشاء اللُام ملشفت فى اإلاششحين جىحُه فى الشةِس ى اإلالُاس  وهى
لت وؿاةفهم   .وآمىت مهىُت بؼٍش

 الجذاسة

فاث معخىي الجذاسة والىفاءة  حلٍش

 الخبرة اإلاهاسة اإلالشفت الىعى

ملشفت أظاظُت * 
للمفاهُم ومبادب مىطىق 

 .ما 
 

ملشفت أظاظُت * 
للمىطىكاث الفىُت 
والخلىُت  وؤلاحشاءاث 

 .  وجؼبُلاتها
 

اللذسة كلى جدذًذ * 
اإلاللىماث أو أماهً 

 .جىاحذها 

ملشفت جفصُلُت بدُث * 
ًمىً جفعير وششح 

ت  ً اإلابادب الىـٍش لآلخٍش
 .والخؼبُلاث اللملُت

 
اإلاعاهمت في ألاوشؼت * 

وألاكماٌ مً خالٌ 
اإلاعاكذة أو اللُام بها 

 .جدذ ئششاف
 

اإلاشاسهت في جىفُز * 
 .ألاكماٌ الشوجُيُت

ملشفت مخلذمت وجفصُلُت * 
كً اإلافاهُم واإلابادب 

 .وهُفُت جؼبُلها
 

خل كظاًا اللمل * 
الشوجُيُت بذون معاكذة و 
ً أو  ًمىً معاكذه آلاخٍش

 .جىحيهم
 
 

أداء اإلاهام وألاوشؼت دون * 
ئششاف وأداء اإلاهام 
 .وألاوشؼت كذة مشاث

 
كادس كلى هلل اإلاللىماث * 

وأفظل اإلاماسظاث فى 
اللمل مم  الذسوط 
 ً  اإلاعخفادة لالخٍش

مخلذم حذا فى اإلالشفت * 
 .وجؼبُلها للمىطىكاث

 
اإلالشفت بلمل الششهت * 

عاهم باألفياس  وصىاكتها، َو
الجذًذة واللملُاث 

 .واإلافاهُم فى مجاٌ خبرجه
 

ٌعاهم فى بىاء ثلافت * 
ش  اإلالشفت، اإلاشاسهت فى جؼٍى
كاكذه اإلالشفت الخىـُمُت 

 .الخابلت للششهت
 

ب *  بؼل باللذوة والخذٍس
والخىحُه كلى اإلافاهُم 

والخدعين اإلاعخمش للىاط 
 .واللملُاث الفىُت
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 ؤلاػاس اللام إلداسة الجذاساث

 !الغشض مً ئػاس كمل ئداسة الجذاساث 

 هُيلت الششهت الخىـُمُت وأهذافها 

 وجدافف حلمل مخخصت كاملت كىي  جىافش  طمان•
 .وفلالُت بعالمت واإلايشاث اإلاشافم كلى

م لخاسػت اللام ؤلاػاس  جىفير • ب الؼٍش  للخذٍس
ش   .اللاملت اللىي  هفاءة لظمان   والخؼٍى

 
 ؟ هُف

 الىؿُفُت الىفاءاث جدذًذ•
 الىؿُفت الىاحباث طىء في اإلاششحين جلُُم•
 اإلاهاساث هلص – الخىمُت مىاػم جدذًذ•
ش • م كً الىفاءة جؼٍى  خالٌ مً الثغشاث ظذ ػٍش

 .اإلاىاظب الىكذ فى الصحُذ الخذٍسب

 ئظتراجُجُت الششهت وخؼؼها

 اللىي اللاملت اإلاخخصصت

ش  خالت اللىي اللاملت الحالُت  ب والخؼٍى  الخىؿُف، الخذٍس
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  اللاةمت الىفاءة فىاةذ
   الجذاساث ئداسة كلى

ت  جماظً اإلاىاسد البشٍش

ئوشاء املفسداث املشتركت 
املظخخدمت فى حمُع اللضاًا 

 .املخعللت باملىعفين
 

جىفير كىاعد الحىاز ألاكثر 
مىضىعُت عً ألاداء والخىمُت 

واللضاًا املخعللت بالشان 
 .الىعُفى

 
ص وباطخمساز كل ما هى  حعٍص

 مهم

  اإلاعاهمين كُمت جدعين

الشسكاث التى حسجل أعلى 
هدف فى السبع العلىي مً ئدازة 

املهازاث والىفىذ ٌعىد على 
صىاعتهم وللمظاهمين  بيظبت 

22 ٪. 
 

ئخخُاز الجدازاث املىاطبت على 
املظخىي الخىفُري ٌظاوي ما 
ٌعادل جالجت مالًين دوالز مً 
 .ألازباح عً كل مدًس جىفُري

 الخىـُمى الخيعُم

 على فعالت بصىزة التركيز
 خد على العمل طلىكُاث

ت هخائج جدلم طىاء  ججاٍز
 زؤٍت أًضا وجدلم مدددة

 وعىامل وكُمها املإطظت
 .الحاطمت الىجاح

ت ض كملُاث اإلاىاسد البشٍش  حلٍض

ئخخُاز املىعفين الجدد، 
املظخلبل الىعُفى، التركُت، 
والخدزج الىعُفى جصبذ مً 
اللسازاث التى ٌظهل ئجخاذها 

باطخخدام ئطاز املهازاث 
 . والجدازاث

 بفلالُت اإلاىؿفين جؼىٍش 

جددًد أدق ألاوشطت وأدواث 
س ألاكثر مالئمت  الخعلُم والخطٍى

ص  للفسد ، بدُث ًمكً حعٍص
لت فعالت  .ألاداء بطٍس

 اإلاىؿفين  سطاء

اث بيظبت  -15ازجفاع املعىٍى
٪ بدظب اللُاض مً 25

خالل الدزاطاث 
 . الاطخلصائُت للمىعف

ادة فى ئهجاش الهدف 20 ٪ ٍش
 .  لإلفساد والفسق 
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ش الجذاساث  كملُت جؼٍى
 خؼىة بخؼىة         

 اإلاشاحلت والخخؼُؽ 

 حمم البُاهاث 

 جصمُم ئػاس الجذاساث 

ش همىرج الجذاساث   جؼٍى

 جؼىٍش العلم الىؿُفى 

 ئحشاء الخلُُماث

 جدلُل هخاةج الخلُُم 

 ئكذاد خؼؽ الخىمُت الفشدًت 

بُت  جدذًذ ؤلاخخُاحاث الخذٍس

 دمج أهـمت الخؼبُم 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 هـشة كامت كلى الخؼىاث

ش هـام الجذاساث لششهت    UETMTكملُت جؼٍى

 مشخلت الخخؼُؽ والخصمُم  -1

 اإلاىؿفين الحالُين 

 اإلاىؿفين الجذد

ش  -2  مهمت جؼٍى
 همىرج الجذاساث

 املجاٌ

 ئحشاء الخلُُم

 الخلُُم  -5
 والخدلم

 مشاحلت الىصف الىؿُفيى -3
 جىخُذ الىصف الىؿُفى -4

 خؼت الخىمُت 
 الفشدًت

ب فى اللاكاث  الخذٍس

 الخللُم الالىترووى

 الخللُم  -7
ش   والخؼٍى

 : هـام ئداسة الىفاءاث هى
شالاداسة ، الخلُُم ،   والخلاٍس

 واملعاًير العامت الثلافت إلاعخباز بعين الاخر مع شسكخكم، أو ملإطظخكم خصُصا  ًصمم أن ًمكً الجدازاث ئدازة عمل ئطاز•
س وئعداد والخلُُماث والخصمُم الخخطُط مسخلت خالل فى املىغمت لهره وألاعمال ألاطاطُت ساعى الخلاٍز  أدواث جىفير ٍو
 .بسمتها العملُت حظهُل فى للمظاعده مدددة

 
م وكرلك بظسعت الفسدًت املىعفين ئخخصاصاث مً الحالي املظخىي  باوشاء ملإطظخك ٌظمذ وهرا•  ٌعملىن  الري العمل فٍس

 .بأكملها واملىغمت الفسق  جلك بها ٌعمل التى ألاكظام وأًضا معه
 
س الخعلُم لعملُت املظخمس بالخددًث حظمذ والتى ومىحصة واضحت بُاهاث وجىافس إلاطخخدام طهلت عملُت أنها•  التى والخطٍى

ا جددث عملُت” أنها على ئليها ًىغس ال أن وجضمً ،الىكت بىفع جدصل نأ ممكً س النها ،“طىٍى  معاًير ملابل مظخمس جطٍى
 .الكفاءاث خالل مً ألاعمال عالم في الىجاح جدلم والتى اللُاض

 
 املكىهاث  جىفس التى الظىق  في السائدة الشسكاث ئخدي مً ٌظخفُد UETMT  لشسكت هالخابع الجدازاث إلدازة العام طازإلا •

 .CLOUD ب املعسوفت جكىىلىحُا على ٌعخمد بسهامج خالل مً املهازاث فى الىلص وجددًد الخلُُم عملُت إلحساء الالشمت
ظس بظهىلت جخم البرهامج صفداث بين الخىلل عملُتو  واضح، بشكل  جلدم البُاهاث  الراحي الخلُُم عملُاث أن لضمان َو
 .وفعالُت بكفاءة  جخم املشسف وجلُُم
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 اإلاشاخل الىمىرحُت للمششوق

 جخؼُؽ معاس اللىي اللاملت 

 1اإلاشخلت 

 دوسة الخخؼُؽ ؤلاظتراجُجى: اإلاشخلت أ

ش خؼت اللىي اللاملت : اإلاشخلت ب  جؼٍى

ش الجذاساث والخدبم ؤلاداسي   جؼٍى

 6اإلاشخلت  4اإلاشخلت  2اإلاشخلت 

 5اإلاشخلت  3اإلاشخلت 

 جىفُز 
 خؼت 

 الخذٍسب
 خؼت  

 الخىمُت
 الفشدًت 

 جلُُم 
 وجدلُل
 هلص 
 اإلاهاساث

 همىرج 
ش   جؼٍى
 اإلاهاساث 

 الىؿُفُت 

 مشاحلت 
 الخىصُف 

 الىؿُفى 
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 مشاخل اإلاششوق بالخفصُل

 : 7اإلاشخلت  : 6اإلاشخلت  : 5اإلاشخلت  : 4اإلاشخلت  :ب 3اإلاشخلت  :أ 3اإلاشخلت  :2اإلاشخلت  :1اإلاشخلت 

همىرج 
جىمُت 

 الىفاءاث

جؼىٍش 
العلم 
 الىؿُفي

ئحشاء 
 الخلُُماث

جدلُل هخاةج 
 الخلُُماث

 هلص )
 (اإلاهاساث

ئكذاد 
خؼؽ 
الخىمُت 
 الفشدًت

جدذًذ 
الاخخُاحاث 
بُت  الخذٍس

مشاحلت 
 اإلاىـمت

دمج أهـمت 
 الخؼبُم

مشاحلت وجلُُم 
معئىلُاث 

ومهاساث الفشد 
 داخل اإلاإظعت

ش وجصمُم  جؼٍى
بُاهاث الىفاءة 

اإلاشجبؼت 
باللاةلت 
 الىؿُفُت

جىخُذ اللاةمت 
النهاةُت 

للمعمُاث 
الىؿُفُت مً كبل 
مذًش اإلاإظعت 

ً مً  واإلاخخصُص
 كبل ششهت
UETMT   

ئكذاد همىرج 
الىفاءاث 

الىؿُفُت ليل 
 –معمى وؿُفي 

ودسحاث الشواجب 
ت فى  الشهٍش

ألاكعام الفىُت 
 والغير الخلىُت

وصف الىؿاةف 
اإلاىحىدة كلى 
شبىت العلم 

 الىؿُفى
وطم ملُاس 

 للخللُم والىفاءة

ئؿهاس اللذسة كلى * 
 ظهىلت خشهت الذكم 

 

ئؿهاس اللذسة كلى * 
ظهىلت الحشان 

 ألافلى

جدذًذ * 
اإلاعمُاث 

الىؿُفُت ليل 
 كاةلت وؿُفُت 

 
م *  سظم الؼٍش

 للمعاس الىؿُفي

الخىصُاث * 
بشأن خشهت 
اإلاعمُاث 

الىؿُفُت بين 
اللاةالث 
 الىؿُفُت 

م *  حشىُل فٍش
 كمل اإلالابالث 

 
ئكذاد كملُت * 

 جلُُم اإلالابالث 

حذولت وحشغُل * 
 اإلالابالث الفشدًت

 
ئحشاء جلُُماث * 

 اإلاششفين

الخدلم الخللاتي * 
م هـام  كً ػٍش
 ئداسة الىفاءاث

 
 * ٌ وطم الجذو

الضمني الحشاء 
اإلالابالث مً كبل 

 اإلاذكم

هخاةج الخلُُم 
 مً كبل اإلاذكم

حسجُل وحمم * 
الىخاةج في هـام 
 ئداسة الىفاءاث

ش كً *  اهخاج جلٍش
جدلُل هلص 

 اإلاهاساث الفشدًت 

مشاحلت 
والخدلم مً 
الىخاةج مم 
مششفى 
 اإلاإظعت

جدذًث هـام 
كاكذة 
 البُاهاث

ش كً  كمل جلاٍس
هلص اإلاهاسة 
الفشدًت 

 والخىـُمُت

جدذًذ وسبؽ 
ب  مىاسد الخذٍس
كلى همارج 
 الجذاساث

ئكذاد خؼؽ 
 الخىمُت الفشدًت

بىاء كاكذة 
البُاهاث إلاىاسد 

 الخذٍسب

جدذًذ 
الاخخُاحاث 
واإلاخؼلباث 
بُت  الخذٍس
لالفشاد 

واملجمىكاث 
  ً الىبيرة  م
الافشاد ورلً 
مً خالٌ 

كملُت جلُُم 
 الىفاءاث

جلىم ششهت  
UETMT  بخدذًذ

مىخبت اإلاهاساث 
 ً لخخم مشاحلتها م
كبل الصخص 
 ً اإلاششح م
 اإلاإظعت

وجشظل اإلاىخباث 
الى اإلاإظعت 
مىخىبت وكلى 
 هـام ئلىترووى 

 
اإلاشاحلت 

والخذكُم  مً 
كبل اإلاإظعت 

-حلذًالث )
أو  –ئطافاث 
 (الحزف

جلىم ششهت  
UETMT  

 .  باكخماد الخلذًالث 
هزلً جلىم بخلم 

همارج الىفاءة 
الىؿُفُت الفشدًت 

فى هـام ئداسة 
لها  الىفاءاث وجدٍى

 الى بشهامج ئهعل 

مشاحلت سدود الفلل 
مً كبل سؤظاء 

ألاكعام باإلاىـمت 
كلى حغؼُت همارج 
 الىفاءة الىؿُفُت

ئوشاء خؼىغ 
ئجصاٌ واضحت 
  مم هـام الخيامل 

SAP لسحب
ً هال  البُاهاث م

 الىـامين
 

ولزلً فاهه ظىف 
 ً ًخؼلب م
اإلاإظعت أن 
جدذد وحلشف 

وجصف بىطىح 
البُاهاث اإلاؼلىبت 

الالصمت والتى 
ظِخم دمجها مم 
 هزا الىـام 
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ش بصىسة واضحت  ئخشاج الخلاٍس

 املىعفُين
 الحالُين 

 الخلُُم

 خالت هلص الىفاءة

كُد  مسكص مفخىح ئحمالى زكم
 الاهخغاز

على 
اطخعداد 
 للىصىل 

 مغلم

 الشسكت بشكل عام 

 1مىغمت العمل 

 2مىغمت العمل 

55 

30 

25 

17,305 17,306 12,160 0 0 0 

10,784 10,784 7,379 0 0 0 

6,521 6,521 4,781 0 0 0 

46.8 16.3 36.9 

39.9 40.5 

33.3 13.0 53.7 

19.9 

ش الىطم اللام : مثاٌ  جلٍش
 الظماث والخصائص

 ًلبى املخطلباث

 ًدخاج للخدظين

 مجال التركيز

 (الخلُُماث/خالت هلص اإلاهاساث)وخذاث اللمل 

س الاهترهت  جلٍس

 الىطم اللام

 الششهت بشيل كام
 

مً مخطلباث % 46.8مخىطط جدلُم املىعف وظبت 
س املدكلين كاملت -الجدازة الراجُت  املشسف وجلاٍز

46.8 16.3 36.9 

 الظماث والخصائص

ش الاهترهذ  جلٍش
ش مىؼلت اللمل   جلٍش

 املىعفُين
 الحالُين 

 الخلُُم

 خالت هلص الىفاءة

 مسكص مفخىح ئحمالى زكم
كُد 

 الاهخغاز
على 

اطخعداد 
 للىصىل 

 مغلم

 الشسكت بشكل عام 

 1مىغمت العمل 

 فنى كهسباء
 (طىىاث خبرة 3)

55 

30 

5 

7,379 0 0 0 

0 0 0 

46.8 16.3 36.9 

39.9 40.5 

54.0 22.7 23.4 

19.9 

 فنى كهسباء
 (طىىاث خبرة3-10)

 املدزبين
 (طىىاث خبرة 10)

41.0 19.2 39.9 

54.6 17.1 28.2 

21 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,655 

5,025 

699 

10,784 

2,352 

7,402 

1,030 

10,784 

2,352 

7,402 

1,030 

EA SA 

30 30 

5 5 

21 21 

4 4 

 الخلُُماث
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 هدُجت الخلُُم النهاةُت

ش بصىسة واضحت  ئخشاج الخلاٍس

7.1 7.1 85.7 

100 

33.3 16.7 50.0 

100 

26.3 21.1 52.6 

66.7 33.3 

 هفاءاث ألاكماٌ

 الىفاءاث اإلاخلللت بالعالمت والصحت البِئت

 (أظاس ى)  الخىحه الفني اللام

 مماسظت اللمل فى الىسشت الىهشباةُت

 مصىم اإلالذاث الىهشباةُت

 فنى  -الغير

 ًلبي اإلاخؼلباث

 مجاٌ الترهيز

 ًلترب مً اإلاخؼلباث 

 :اظم اإلاىؿف

 :اإلاعمى الىؿُفي

 :مىؼلت اللمل

لُم
ٌ
 :اظم اإلا

 : اظم اإلاذكم

خ           :الخاٍس

 فنى هبير 

............... 

............... 

............... 

25/06/2013 

............... 

 جلُُم الىفاءة اللاةمت كلى هخاةج جلُُم هلص اإلاهاساث 215

 : ...............اظم اإلاىؿف خؼت الخىمُت الفشدًت

 فنى هبير : اإلاعمى الىؿُفي

 :كمىما

 خؼت الخىمُت الفشدًت

52.6 10.5 16.8 

 ًىم 2   ألاهـمت الىهشباةُت 
 ًىم  2  الشظىماث الىهشباةُت 

 ًىم  3  الشظىم الخخؼُؼت والاظالن 
 ًىم  2  أهـمت الاطاءة والؼاكت 

 ًىم  3   خماًت الاطاءة 
 ًىم  2   أهـمت الخأٍسع

 ًىم  5   هـم جىصَم الؼاكت 
 ًىم  5  املحىالث مىخفظت الجهذ 

 ًىم  15 اإلافاجُذ الىهشباةُت راث الجهذ اإلاىخفع واللىاػم 
ت  ًىم  5  مدشواث الخُاس اإلاتردد الخأثيًر

 ًىم  15 اإلافاجُذ الىهشباةُت راث الجهذ اللالى واللىاػم
 ًىم  5  مشاهض الخدىم فى املحشواث 

 اهخملذ                       اإلاذة   أظم البرهامج
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شالخلُُم كبر الاهترهذ  جلٍش
 مً العماث والخصاةص

ً
 بلظا

س فسدي عً الكفاءة ملابل الكفاءاث الىعُفُت  جلٍس

ش الىاضحت  مخشحاث الخلاٍس

 بشهامج الخلُُم كبر الاهترهذ
 مً العماث والخصاةص

ً
 بلظا
 .الاهترهت عبر الكفاءاث جلُُم هغام إلطخخدام ألامثل الاطخخدام هلدم طىف

 للىصىل  املىاطبت البُاهاث ومعسفت الىغام ئلى للىصىل  واملشسفين املىعفين لُمكً ًصمم طىف الىغام هرا أن
ت على الحفاظ وبالخالي مظخىاهم الى  .املعلىماث لهره الخامت الظٍس

 كابلت جكىن  كد والتي املعلىماث جكىىلىحُا لىعائف الاهترهت على ججسبت عمل مً املظخخدمين الىغام طُمكً
 .املظخلبل فى لالطخخدام
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 ماهى خلٌى الخللُم ؟

س فى معخمد مىهج هى الخعلُم خلىل •  مدددة مهازاث جطٍى
 خلىل  مً اجىين أو واخده لديهم ًكىن  طىف الكفاءاث ئدازة ئطاز فى املهازاث وخداث حمُع•

  الخعلُم
ت جكىن  أن ممكً الخعلُم خلىل • ج أو عملُت أو هغٍس    الاجىين مً مٍص
س مً جمكً الخعلُم خلىل •  .املىعفين لدي املهازاث هلص وطد الخكلفت خفض  عملُت جطٍى

 ٌ  الخللُم خلى
 حلُين همىرج 

 اإلاهاساث الىؿُفُت 

 جلُُم العلىن
وجلُُم  -الزاحى)

 (  اإلاششف

 اإلاىافلت كلى 
 دسحت اإلاهاساث

 مشاحلت وجدلُل 
 هلص اإلاهاساث

 اإلاىافلت كلى
 خؼت الخىمُت الفشدًت 

 جىفُزخؼت
 الخىمُت الفشدًت 

اػاس 
 الجذاساث
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 ئظتراجُجُت خلٌى الخللُم 

 اظتراجُجُت خلٌى الخللُم 

 أظالُب الخللُم فى دسحت الىفاءة

   :مـــــارا
ٌ  ئظتراجُجُت جدذد    جىىن  ليى الخللُم خلى
 اإلاعخذامت للخىمُت -الاظخخذام صالحت – مفُذه

فاث 10-20-70 مً ٌ  جدذد حلٍش  اإلاذمجت  الخللُم خلى

 :هُف
 (وجدلُلها البُاهاث حمم) والخىمُت للخذٍسب واللملُاث للمماسظاث الحالي املحخىي  جدذًذ *
ٌ  طمً اظخخذامها ًمىً بالظبؽ أًً جدذًذ *  جىُُفها ًمىً خُث أو  اإلاخياملت الىفاءة خلى
 (ODMS) جخظمً الختى الذكم كملُت جؼىٍش  *
ٌ  كلى اإلاىافلت /معىده *    الىؿُفُت الىفاءاث همارج لجمُم %10-20-70 بيعبت الخللُم خلى
 (ئلىترووى حللُم -هىسظاث)مثل هـشي  حللُم :10% *
ب )مثل كملى جؼبُم : 20% * ٌ  فى كملى جذٍس   (الحلى
 اللمل في الخبرة مثاٌ الزاث وجؼىٍش  جىمُت مثل كملى حللُم :70% *

ش /أهىاق الخللُم معخىي الىفاءة   مالخـاث                  الخؼٍى

 : حللُم هـشي فلؽ الىعى 
 (  الخللُم ؤلالىترووى -اللشاءة -الىىسظاث)مثل  

 (اللشاءة -الخللُم ؤلالىترووى )مثل : حللُم هـشي  الادسان
ب اللملى )مثل : حللُم كملى   (  وخبرة اللمل –الخذٍس

م: حللُم كملى اإلاهاسة ب اللملى)كً ػٍش خبرة  -الخذٍس
م  -اللمل  (اإلاهماث –اإلاشاَس

م: حللُم كملى الخبرة ب اللملى)كً ػٍش خبرة  -الخذٍس
م  -اللمل  (اإلاهماث –اإلاشاَس

فى ( لفلل الص ىء)بلع الخؼبُلاث 
 بلع وخذاث الىفاءة

ًمىً ان جخؼلب بلع الذوساث 
ت ولىً اظاظا ًخؼلب خبرة  الىـٍش

 اللمل
ًمىً ان ًخؼلب بلع الذوساث 

ت ولىً كلى معخىي كاٌ حذا  الىـٍش
 مثاٌ الذساظاث الللُا وخبرة اللمل
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 كملُت حللُم الحلٌى 

 حمم -1
 البُاهاث 

 اإلاىافلت -4 اإلاشاحلت -3 اإلاعىدة -2

 الىـام -5

 مجمىكاث الترهيز

 مً

 مارا

 هُف

 حمم البُاهاث

   :مارا
خ ًخؼلب  مذي وجدذًذ املحخىي، خُث مً كلُه ماهى  لخدذًذ جاٍس
ٌ  اسجباػه  الجذاسة وهـام الخللُم بدلى

   :هُف
م كً  والاظخبُاهاث اإلالابالث ػٍش

ب بُاهاث بُت بالبرامج كىاةم -الحالُت الخذٍس  الخذٍسب سجالث –الخذٍس
 ؤلالىترووى للخللُم
  الترهيز مجىكاث -الخىحُه – الشهاداث اإلاثاٌ ظبُل كلى :الحالى الهُيل
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 أظالُب خلٌى الخللُم 

 أظالُب خلٌى الخللُم 

ت  الخللُم ؤلالىترووى :الحلٌى الىـٍش
بُت    ( الذاخلُت والخاسحُت)الذوساث الخذٍس
 اللشاءة  

ب اللملى  :الحلٌى الخؼبُلُت  جىـُم الخذٍس
ب اللاملين   شهاداث جذٍس
 ئظدىادا ئلى بُاهاث الىفاءة خبرة اللمل 
 دوس اإلاذسب واإلاللم واملحاطش   
 ( الذاخلُت والخاسحُت)الخلُِىاث  
 ......(اإلاإجمشاث)اليشاػاث اإلاشجبؼت بضمالء اللمل  

 خبرة اللمل

اث لجمُم اللمل في اللامت الخبرة•  الحاالث بلع وفي) الىعي دسحت باظخثىاء الىفاءة معخٍى

 (اإلالشفت مشخلت فى اللمل في للخبرة خاحت ال 

ش  اإلاؼلىب الهُيل جىفير •  والخبرة الؼلب وحسجُل لخؼٍى

   :لللمل اللامت الخبرة•

 الىفاءاث وؿُفت همىرج مً الىفاءة بُاهاث مم جللاتي ئدساج همىرج•

 اللمُل مىكم مً Comaeaششهت مىكم كلى املخضهت اللمل في اللامت الخبرة•

مىً لللمل الصخص ي الىمبُىجش  حهاص  كلى جدمُلها•  خبرة جيلُف هخاب” ئظخخذام ٍو

  )مؼبىكت وسخت) “اللمل

 :جفصُل خبرة اللمل

ش•  :للخلٍشف اإلاالً كبل مً جؼٍى

  مدذدة جفاصُل•

 الىفاءة أوجىشاس  جشدد•

 اللمل لخبرة شخص وحلُين – مىكم جدذًذ•
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 دمج هـام ئداسة الجذاساث

 دمج أهـمت الخؼبُم
 ( SAPمثاٌ العاب )

 جدذًذ هىق البُاهاث
 اإلاخىشس هللها 

 بيُت الىـام

 ػبلت اللشض

 ػبلت الخؼبُلاث

 ػبلت كاكذه البُاهاث

CMS 

 جلُُم الجذاسة

 مصفىفاث الخذٍسب

 الخللُم الالىترووى

 مدخىي الخللُم الالىترووى

Built-in mini LMS 

XML-based Data Communication  

(Additional Consulting Services also Available 

UETMT 
 حذاس الحماًت

حذاس  خماًت 
 اللمالء

خعاباث 
اإلاعخخذمين 

 –مهاسة )
خؼت -فجىة

الخىمُت 
 (الفشدًت
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 العلم الىؿُفى

 فىاةذ العلم الىؿُفى

ً واإلاششفين اإلاىؿفين  اإلاذًٍش

ش  ًمىً  بً خاصت حذًذة وهفاءاث مهاساث جؼٍى
 الحالُت وؿُفخً فى

 الىؿُفى العلم
 تهذف كملُت هى  الىؿُفي العلم
 
ً
 معخىي  ئلى اإلاىؿف جلذم الى سظمُا
 اللمل داخل اإلاعإولُت مً أكلى
 .الحالي مىصبها أو  مىصبه خالٌ مً

 
 اللمل ومذًش  اإلاىؿف ان بما

  ٌلمالن
ً
جُا للخلذم ملا  ئلى جذٍس

 فهىا اإلاعإولُت، مً أكلى معخىي 
 لللملُت خاحت اي جىحذ لً

 الخىافعُت

 اإلاعإولُت مً أكلى معخىي  ئلى جخلذم أن ًمىً
 اللمل وخذاث ئلى الاهخلاٌ وبذون  مىافعت بذون 

 املخخلفت

 فى اهثر  اللمل في والشغبت اإلابادسة جثبذ أن ًمىً
ض  أحل مً مخخلفت ئداساث  وألاهذاف ؤلاداسة حلٍض

 ئلى ودفلهم ألاهفاء باإلاىؿفين الاخخفاؾ ًمىً
 اإلاهىُت خُاتهم في الخلذم

 مم هفاءة الاهثر  اإلاىؿفين ججخزب أن ًمىً
  للمض ي فشصت ئكؼاءهم

ً
 مىاكلهم داخل كذما

 .وأكمالهم

 والخذماث الجىدة مً معخىي  أكلى جىفير  ًمىً
 للمالةً

 مخخشج

 جىفُزي

 مذًش

 كاةذ الفٍشم

 هباس اإلاهىين 

 منهى
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 العــلم الـــــــىؿُفى

 أهىاق العلم الىؿُفى

 كمىدي

 
ً
 ملشف معبلا

 العلم الىؿُفى

 العلم اإلانهى والخلنى ظلم الاداسة
 : بلع الصفاث واإلايزاث 

خلم العلم الىؿُفى هى مً اخذي الؼشق الفلالت •
 حذا لالخخفاؾ باالشخاص روي الخبرة اإلاهىُت

 : مً اإلامىً ان ًضودها بالفىاةذ الاجُت•
 مماسظاث الخىؿُف جصبذ اهثر هجاخا 
 اهخفاض وعبت ؤلاهخلاٌ لششواث اخشي 
ش والترهيز كلى الخىمُت ب والخؼٍى  جدعين الخذٍس
 اهخفاض جيالُف ؤلاداسة 
ادة ؤلاهخاحُت  ٍص

 مذًش اإلاششوق

 مذًش

 جىفُزي

 اخخصاص ى

 خبير 

 معدشاس

 هباس اإلاىؿفين

 صغاس اإلاىؿفين

 فىاةذ اإلاعاس الىؿُفي اإلاضدوج
 حزب وحصجُم الخبراث الؼىٍلت 

 ؤلابلاء كلى الىفاءاث اللىٍت 
ض الخُاساث اإلاهىُت الصحاب  حلٍض

 الخبراث الؼىٍلت
 جؼىٍش الىفاءاث الغير مخاخت بعهىلت

 
ً
م وميافأة اإلاخفىكين فىُا  جىٍش

 :  اإلاعاواة فى العلم الىؿُفى ًخطح مً خالٌ•
الخلادٌ فى حذاٌو ألاحىس فى ول الذسحاث •

 الىؿُفُت 
الحماط كلى كذم اإلاعاواة كىذ الاخخفاٌ •

 بالتركُاث ليل دسحت وؿُفُت
بىفغ الحماط في الاخخفاٌ بالخميز والخفىق •

 اإلانهى
 

 فشدي

 في اإلاذي -أفلي
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 إلاارا ًجب كلًُ ئخخُاس 
ب الفنى والاداسي؟  الششهت الششكُت اإلاخدذة للخذٍس

ٌ  اخخُاسن هى  UETMT ششهت•   الجذاساث ئداسة اظدشاساث فى ألاو
ً
  مدلُا

ً
   .ودولُا

 

ٌ  أوعب اخخُاس  فى مبذكين هدً•  .اإلاىؿفين كىذ اإلاهاساث هلص لعذ الخللُم خلى
   

م لذًىا• ً الخبراء مً مخخصص فٍش  هإالء ، كلُه ٌللى ال  والذولُين اللشب واإلاعدشاٍس
ً  .الىفاءاث ئداسة مجاٌ في واإلاهاسة الخبرة كمم مً ًىفى ما لذيهم اإلاعدشاٍس

 

 لخدعين الجذاساث مجاٌ فى الفىش  كادة و  الىفاءاث أفظل بخىؿُف جلىم UETMT ششهت•
 .والغاص الىفؽ صىاكت في الىفاءاث

 

 اإلاىخجت الشةِعُت البلذان حمُم في اللالم أهداء حمُم في العىق  في الشاةذ مىهجىا ثبذ وكذ•
 . والغاص للىفؽ

 

• ٌ  .كمل بِئت اي فى ئكخصادًت بيلفت حعلم كاإلاُت حىدة راث خلى

  UETMT إلاارا ًجب كلًُ اخخُاس ششهت

 هل اهذ مهخم؟ اجصل بىا لخجشب بىفعً

United Eastern Technical & Management Training – UETMT  
د   ؤلاماساث اللشبُت اإلاخدذه    دبى 8670: صىدوق بٍس

 42 66 222 -4-00971: فاكع 11 99 221 -4-00971    : هاجف
د مً املعلىماث ًمكىك مخاطبت  ملٍص

 أًمً أخمد مىِس ى/ الاطخاذ
 هائب زئِع الشسكت 

 ameneassy@ueg.ae 
admin@uegdxb.ae 

mailto:amenessy@ueg.ae
mailto:ameneassy@ueg.ae
mailto:amenessy@ueg.ae
mailto:admin@uegdxb.ae

