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 مكدمة عً إدازة املعسفة

 كيف ىديس املعازف ملصلخة املؤضطة؟

 منوذج وإطاز إدازة املعسفة

 للنعسفة؟إدازة مً ( اهلوية) كيف اضتفادت 

 ومضات ختامية
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تكاع املؤضطات 

اليوو  بسأمساهلا  

 ..املعسيف 

 
   أىستجراويف حني أٌ رأمسال 

مل يتجاوز عدة ماليني، إال أىَا 

قد مت بيعَا مبليار دوالر بعد 

 !شَر مً تأسيسَا 18 أقل مً





حصلوا وبعد االختباز  تدزيبيةاغرتكوا بدوزة موظفني  :مجال

مل ثه على الصعيد العنلي ..  على غَادات بتكديس امتياش

فَل ميكً الكول أىَه لديَه تلك ! يتنكيوا مً التطبيل

 املعازف أو ال؟





 ما ٍي املعسفة؟

 



 الفعل على الكدزة•

 بكفاءة الكساز صياعة•

 واإلبداع اإلبتكاز•
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 ؟ ىعرف أٌىريد وماذا  ماذا ىعرف؟ 

 ؟ ونيف ؟وأيً؟ ومتى



 قدراتنا التنافسيت؟كيف نعسز •

 كيف نبدع خدماث جديدة؟•

خدماث كيف نخفض فترة تطوير •

 جديدة؟

 كيف نكتسب ثقت المتعاملين؟•

 ؟كيف نعسز والء الموظفين•
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2010-2013



2014-2016



اضرتاتيحية فسعية تبين 

لرتضه طسيل اهليئة يف 

كيفية حتكيل متطلباتَا 

 .. املعسفية واإلبداعية 















 (EFQM) 



 



 







  بيئة عنلتوفري 

تتياضب مع 

أٍداف 

..  اهليئة

ضاٍنت يف 

إحداث تغيري  

 جرزي



املوقع 

 اإللكرتوىي

كنخصٌ 

زئيطي 

 للنعلومات

ID.ae 



  ..مكتبة التنيص

لتوثيل مجيع  

معازف 

 اهليئة



يف مساكص   ..زكً املعسفة

وموصولة بأىظنة .. اخلدمة

 معسفية إلكرتوىية



تأضيظ مسكص اإلمازات للتعله 

 املؤضطي ليػس ثكافة التعله

http://www.ecol.ae/ 



 (Gamification)الكارتون أفالم 





Gamification  



حتفيص 

املوظفني 

لتوثيل 

مً  معازفَه

خالل مطابكات 

 ..غَسية



الهيئة تتبنى فلسفة 

بأنها ال تريد أن 

 ..  تنافس إال األقوى

فلسفة فكرية معتمدة 
 ..  بأننا ننافس عقولنا



















5003





ىػست ٍيئة اإلمازات  

للَوية كتاب عً 

ممازضاتَا يف جمال 

..  إدازة املعسفة 

ومتوفس على موقعَا 
اإللكرتوىي

(www.id.ae) 
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أٌ ميكيك الري  الكيص الوحيدٍي  املعسفة»

 «  غيءميُ  تَبُ كاماًل دوٌ أٌ ييكص

 أفسيكي مأثوزقول 

 علي حمند اخلوري. د
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