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ئطترلا ققطظا

 تاءارجإ و تاغطمس ضغعتال ئطخفط ئطخ طجرب2019  ماسلا ئغاثب عط ئغسمةلا غش غمصرلا لعتاطل ةداةلا ئطترلا ئصططظا
.ًاصتق اعامتأ صئست ئطترمض غمصر ضضحب ئغسمةلا ضخاد ضمسلا

 ءعض غش ضمسال  لاسشو ظطأ ضضحب ئطترلا كطت دعصت غالا تاءافضلا باطصاجاب2019 رغاظغ رعح غش ىلوفا ئطتملا ئظاضش
 ئغاتالا ئغظئلا جغجأت اعاطتو ئطاسلا تاجاغسلا و ططثلا عضعبتءثب غالا غمصرلا لعتالا ئطخ طجر ىطس  ئغسمةلائغةغتاراجإ
غمصرلا لعتالا ئغطمس غش ئغلاسفب طعذارثظا و ظغططاسلا ظغضمال رغغشالا ةرادإ لقخ ظط ظغططاسلا ئؤغعت و

 تاصغئطت ئسعمةط ماثثاجا ضغسفت لقخ ظط ئغطخاثلا تاغطمسلائظمصرب 2019 عغظعغ رعح غشئغظابلائطتملا  كلذ ىطت
Office 365 ئغطخاثلا تاغطمسلا و تاءارجإلا طزسط ءادف 



جااتملا_ئغمظت#
اظطخو2019ربعاضأرعحغش
ضمسلاضطاضابئبلابلائطتمطل
ئشاضرغثغERPمازظعط
عطتارادإلابئخاثلاتاغطمسلا
طبروئمزظفاظغبطبرلاضطاضت
ماسصأظغبتاظاغئلاثساعصل
اعطبرواغطخادئشاضئغسمةلا
.ئغسمةطلغمجرلاعصعملاب
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“ 2020زاةظإلاماس

ىرخأئطترئصططظا2020ـزاةظإلا_ماس#ءثبعطو
ئغسمةلاطغثصابئتطخملاباتخفلعخعطل
ئشاضعطغطسافتوغظوراضلإضضحباعتاطثثل
ارورطوظغمساثلاوظغثغفاسملابءثبئتطخملا
ئغطعمسلائغسمةلاءادسفقعخوظغفظعملاب
ظط%93غشئغسمةلارصملرعدتلاظسطعغظشغ
تقاتلا



 Office 365 تاصغئطت
ئغظابلا ئطتملا



 نواسالاو لاختقل ثتعط غجاجأ مازظ
 غش ةرماسملا ئحدرثلا ظغب عمةغ
 عغثغفلا تاساماجاو ضمسلا ناضط
 .تاصغئطالا ضطاضتو تافطملا ظغجثتو
 ئسعمةط عط ئطثثلا ضطاضات
 ئخاثلا Office 365 غش ئغجااظإلا
 غالا تاصتطملاب جغماتو ئضرحلاب
 رغغ تاةاظملا عط ضطاضات نأ ظضمغ
Microsoft ئضرحل ئسباالا

 ظط ئغخثح تاطعطسط طزظط
 ئطجت ظمض ععو،ئشعجورضغاط
 ظط طغرلاب .جغشوأ ئشعجورضغاط
 ثغرب بطاظرئض غجاجفا هطاثثاجا
 ظط ثغثسلا ظمداغ هظأ قإ غظوراضلإ
 ظغواظس راشدو ،طغعصت ضبط ماعملا
تازتقط نوثطو

 ظط تافطملا ئشاداجا ئطثخ
 ظغطثثاسمطل حغات غالا ئشعجورضغاط

 ئباتج ىلإ تافطملا ئظطاجطو عشر
 ظط اعغلإ لعخعلا طب ظطو ظغجثالا
نو .غطتملا زاعةلا وا حفخاملا لقخ
 تاطثثلا ئسعمةط ظط ءجج عع شغارد

طجاب اصباج ئشورسملا ئظراظقا رئس
شغق زوثظغو

 صئابعلا ىثتإ ئضراحط
 تامزظملا ضخاد تقةسلاو

ضمسغ امض ةرغئضلا تاسجآملاو
 ئسجآملا عورش طبر ىطس

خسئلا اعدسب





Office 365 مادختساب لمعلا يف نواعتلا vصغرفض ضمسلا غش نواسالا

vئباتسلا ىطس ضمسلا ءثب

vئصعلا غش ئضراحملا ئبااضلاو شغلأالا 
غصغصتلا

vمثثاجا @mentions تاصغطسالا غش 
.طعسط ثثتالا و ءقطجلا هائاظا بثةل

vعقذقاو ئفطاثط هجعجأ رئس رغرتالا 
 جفظ غش ظغدعجعملا ءقطجلا غطس
.شطملا



 ئططاضاملا ئغسمةلابئطثثاسملا ERP ئطعزظط

 جطةط ةرادإ
ةرادإلا

 ةرادإلا
ئغثغفظالا

 دراعملا ةرادإ
ئغرحئلا

 ئطثثلا ةرادإ
ئسماةملا

 نوآحلا ةرادإ
ئغلاملا

 ةرادإ
تاسدعاسملا

ئغظصالا ةرادإ  ئغمظت ةرادإ
ئغلاملا دراعملا

 و ئضرتلا ةرادإ
ئظاغخلا

 تاصقسلا ةرادإ
 و ئطاسلا
مقسإلا

ئبلابلا ئطتملا



تاطزفا و رذاثملا ةرادإ
Covid-19 اظورعض سورغش ئطزأ



 و تاطزقا ئعجاعط غش طلاسلا و ئضطمملا عط ئمعاسملا
ثراعضلا

ثغفاسملا ئطثخ ئسرجو ةدعج صغصتت

غمصرلا لعتالا غش ئضطمملا دععج طسد

عطاعمطصأتوئغسمةلائباةاجائسرجغشئغشاراتإلاتاطزفاورذاثملاةرادإئمعاج
)19–ثغشعض(اظورضسورغشحاغاجاظطضطاساطلئضطمملااعتثثتاغالائغزاراتقاتاءارجإلا
تاطثثلائشاضطغثصبماجالقاعطوظغفظعمطلثسبظسضمسلاضغسفتغشعغرجولاسشضضحب
ضطاضاطوطزظطضضحبظسئغسمةطلئغطغشحالاوئغرادإلاضمسلاتاءارجإرغجوئتطخملاباتخف



ئطزقا ةرادإ ئغةعظط

ئطزفا ةرادإل طغطسلا طغطثالا

رارضقا ءاعاتا ئسرج

تارعطالا ءارصاجا

ةثةاسمل تاغطسملا عط شغضالا



üىات ئغئغرثالا تاروثلا عغمج فاصغإ 
رخا راسحإ

üتاطثثلا ئشاض ئتاتإ ئغطمس عغرست 
ئغظوراضلإلا

üضطاض ضضحب ضمسلاب ظغفظعملا هغجعت 
 لجظملا ظط

üئشاضل ئمخئلا مازظب ضمسلا فاصغإ 
 طعرعدت إططاغ يثلا ظغفظعملا
رخا راسحا ىات رصمطل




