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 يتحىل إلى مدرست رقميت المعهد الىطني للبريد و المىاصالث 

 

التي أطلقها المعهد الىطني للبريد والمىاصالث إلى تلبيت احتياجاث السىق الرقمي والمساهمت في " و ديجيتالغ"تهدف مبادرة 
 .تطىير المناخ الرقمي في ظل ديناميت تحىل مستمر

 الجديدة البصمت ،هي"الرقمي المناخ تطىير خدمت الخريجيه،في أحسه وتكىن الطلبت أفضل تجدب التي للهندست المرجعيت انًذسصت"

ْزا انخًٕلع انضذٚذ، انز٘ حًج انًٕافمت عهّٛ يٍ طشف يضهش إداسة انٕكبنت انٕطُٛت نخمٍُٛ .والمىاصالث للبريد الىطني للمعهد

 30، ْٕ رًشة حشخٛصبث داخهٛت ٔ يحبدربث يع فبعهٍٛ خبسصٍٛٛ ٔ َحٕ 2017 دصُبش 20انًٕاصالث خالل دٔسحّ انًُعمذة فٙ 

كبٌ انٓذف يُٓب ححذٚذ يحبٔس اإلصالط .  بًشبسكت كبفت األصبحزة ٔ يٕظفٙ انًعٓذ2017ٔسشت عًم حى عمذْب عهٗ ايخذاد عبو 
ٔٔضع ححهٛم اصخششافٙ يعًك حٕل احخٛبصبث انششكبث انًغشبٛت، يع يشاعبة انخٕصٓبث انخكُٕنٕصٛت انًضخمبهٛت ٔ كزا االصخشاحٛضٛبث 

 .2020انٕطُٛت، ال صًٛب يخطط انًغشة انشلًٙ 

 
حكٍٕٚ لبدة انغذ فٙ انًضبل : ٔ نًٕاكبت ْزِ انشؤٚت انضذٚذة، حمٕو إعبدة حًٕلع انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔ انًٕاصالث عهٗ رالرت سكبئز

 .انشلًٙ، دعى حطٕس انًُبخ انشلًٙ ٔ إبمبء انًعٓذ فٙ دُٚبيٛت حطٕس دائى

 
اَخمبء ٔحٕظٛف أفضم انكفبءاث، حكٍٕٚ يُٓذصٙ ٔ يُٓٛٙ انًضبل انشلًٙ بًب ٚخٕافك يع : ْكزا، حشًم انشكٛزة األٔنٗ أسبعت أْذاف

احخٛبصبث انضٕق، إعبدة انخًٕلع كًشكز إلهًٛٙ نهخكٍٕٚ فٙ انًضبل انشلًٙ ٔ أخٛشا، حضٓٛم إَذيبس انشببة حبيهٙ انشٓبداث فٙ يضبل 
 .انعًم

 
ٔبشأٌ انشكٛزة انزبَٛت، فخٓذف إنٗ صعم انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔ انًٕاصالث فٙ خضى انبحذ انعهًٙ ٔ االبخكبس انخكُٕنٕصٙ ٔ فٙ 

خذيت انًُبخ انشلًٙ ، كًب ٚٓذف إنٗ خهك يُبخ أعًبل فٙ انًضبل انشلًٙ داخم انًعٓذ، ٔرنك بشبط ششاكبث يٓٛكهت عهٗ انصعٛذٍٚ 
 .انٕطُٙ ٔ انذٔنٙ

 
أيب فًٛب ٚخص انشكٛزة انزبنزت، فضٛضخفٛذ يٍ انشأصًبل انبشش٘ نهًعٓذ، انز٘ صٛظم فٙ صًٛى ْزا انخحٕل، صٛخى حزٔٚذِ ببنًٕاسد 

 .نخًكٍٛ انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔانًٕاصالث يٍ أٌ ٚصٛش انًذسصت انشلًٛت انًشصعٛت (...انبٛذاغٕصٛت ٔ انًبدٚت )

 
صٛذخم ْزا انخحٕل  انضذٚذ حٛز انخُفٛز يع بذء انضُت انضبيعٛت انمبديت، بإحذاد صبع يضبنك ُْذصٛت صذٚذة، حى اعخًبدْب فٙ شٓش َٕٕٚٛ 

 :ٔ ْزِ انًضبنك ْٙ كبٜحٙ.2018 ٔ يبسس 2017 إرش عًم صًبعٙ نٓٛئت انخذسٚش بٍٛ ََٕبش 2018

 ُْذصت عهٕو انبٛبَبث، -
 ُْذصت األيٍ انًعهٕيبحٙ ٔ انزمت انشلًٛت، -
 ُْذصت انبشايش انًخمذيت نهخذيبث انشلًٛت، -
 ُْذصت حكُٕنٕصٛب انًعهٕيبث ٔ االحصبالث انزكٛت -
 ُْذصت انحٕصبت انضحببٛت ٔ أَخشَٛج األشٛبء، -
 ُْذصت االبخكبس ٔ انًضبعذة فٙ إداسة انًشبسٚع انًعهٕيبحٛت، -
 .ُْذصت األَظًت انًذيضت ٔ انخذيبث انشلًٛت -

 
ٔببنُضبت نكم يضهك، لبو انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔانًٕاصالث بإحذاد يضبس حكُٕٚٙ غُٙ ببنكفبءاث انعهًٛت انضذٚذة ٔانًٓبساث 

 طبنبب يًب صًٛكٍ، عهٗ انًضخٕٖ انبٛذاغٕصٙ، يٍ ضًبٌ صٕدة انخكُٕٚبث 40 ٔ 30كًب صٛضى كم يضهك يب بٍٛ . انشخصٛت
ٔ صذٚش ببنزكش أٌ انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔ انًٕاصالث ٚعخبش انضٕدة ٔ انخحٕل انشلًٙ نٓزِ انعًهٛبث سكبئز أصبصٛت فٙ حُفٛز . انًخبحت

ْزا انخٕصّ، كًب ٚعخبش ْزا االنخزاو بضًبٌ انضٕدة أيشا فٙ غبٚت األًْٛت ال صًٛب ٔ أٌ انًعٓذ انٕطُٙ نهبشٚذ ٔ انًٕاصالث ٚضخٓذف 
 .إعخًبد انهضُت انفشَضٛت ألنمبة انًُٓذس


