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تعيينات جديدة في مناصب قيادية تجري "سيرنر الشرق األوسط وأفريقيا" 

 العمالء إشراكلتعزيز 
 

 تطلعات ة تلبيرعاية صحي خدماتتوفير مديرون عامون جدد لقيادة مسيرة التميز في 

 العمالء

 

شرذي تعتمده "ي منطلة  شرعمنل  إشييرش  م ذج بهدف تعزاز وت جدادة عن تعننن أعلنت "سيينر ر شرقييرو ش وسييي وأ"رالنو" شرن  

شرذي ب نت رى مواكل شينلررسي تم تعننن أدراون دشي "ي منصي  شرمدار شرعو  شردداد ررر  شرقير ة "ي رطرب بننمو وشرقيرو ش وسيي  

اقيي ل منصيي  مدار شرعملنوت ش ون رمنطلة شرقييرو ش وسييي وإ"رالنوب مهو  إفييو"نة بصييرة مدار عو  ررر  شرقيير ة "ي دورة 

 شإلمورشت وشرك ات   

 

فيمن ش سي شو شإلرلنمنةب تعزاز مكو تهو شررشسيخة   "سينر ر شرقيرو ش وسيي وأ"رالنو" "ي شر رت شرذي ت شصيل "ن شرخط ة  وتأتي

ع مه جه إدشرة صييي ة ب دعم وشالرتلوءمن أجل   شرعمالء من رطو  ش عمونبمه  أطر شرعمل شرمقيييتر  رت طندهو شرمرذورة   دتموشييينو

 شرسكون   

 

ع "ي شرخدموت شرمدشرة ب شسيطة تكن ر جنو شرمعل موت وبقيكل بوف "ي مدون عالروت  18تزاد على   شرتيدشي   وبرضيل بررة عومو

شيي ل منوصيي  رنوداة ردع شرعداد من شرقيير وت شررشردة أبرلهو "إركترو ن  دشتو ب "لد شرعمالء وشال تلون وشرت ّ ن وت "نر شرخدموت

( و"إ دولشت رنظم شررنو وت"  شيير ة Hewlett Packard"  ( و"هن رنت بو وردElectronic Data Systemsسيينسييتمز"  

دعم شرخطي شرتي وفييعتهو ولشرة  و"ي إطور  "سيينر ر شرقييرو ش وسييي وأ"رالنو"رننضييم بعد ذر  إرى شيير ة   بتوبعة رمرودرة(

ع وشرصيي ة شرعومة "ي رطر ومسييوعي شردهوت شرلنوداة ش برع "ي شردورةب  أو لت إرن  مهو  تعزاز "لد تم تعننن  مؤبرشع مدارشع عومو

عالروت شير ة "سينر ر" على مسيت ع شر ك مة مه شرمزّودان وشرم ّردان بهدف شالرتلوء بورخدموت شرصي نة وشر صي ن بهو إرى 

 مست اوت عورمنة    

 

 رع  "سينر ر شرقيرو ش وسيي وأ"رالنو"س "سي ف اسيوهم ندراون من مورون موا  ب منر سب  ور  شرررنس وشرمدار شرمنتدب رقير ة 

"ي إاديود "رف وشعدة وتعزاز شرتعيوون شر قن  مه شر لشرة وروعدتنيو شر يورنية من  ب عضيييي  ررنسييييي "ي "را  شإلدشرة رقيييير تنيو

مؤسيسيوت شرعمالء من أجل ت لن  رتاتهو شالسيترشتندنة  إ ني على قلة بأن أدراون بمو اتمته ب  من  روءة عورنة سينك ن رودرشع على 

 د من شرتلد  وشرتمنز "ي رطر"   رنودة "سنر ر" رت ل  شرمزا
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حنث شفيطله بورعداد من شرمسيؤورنوت شرلنوداة على شرمسيت ع شإلرلنمي "ي مدون  2009بدأ شينلرر عمل  "ي شير ة "سينر ر" عو   

تط ار ش عمون وشرمرنعوت وشالسيتقيورشت وعملنوت شردمو وشإلحرشل  اقي ل منذ عومنن منصي  مدار شرعملنوت ش ون "ي شير ة 

"سينر ر شرقيرو ش وسيي وأ"رالنو"ب أقرت بالرهو  روءت  "ي رنودة عملنوت ش عمون ش سيوسينة رلقير ة "ي مدوالت شرد دة وإدشرة 

ش دشء وشردب ن إرى ش سييي شو شرددادة  اعتز  مواكل من بالن منصييير  شردداد ت ري مهو  شإلشيييرشف على شرخطي شالسيييترشتندنة 

 ء شرقر ة من أجل وفه تص رشت مستلرلنة جدادة ومتمنزة رلطو  شررعواة شرص نة  رمقور ة شرعمالء وشرتعوون مه عمال

 

دورة شإلمورشت وشرك ات من أجل بنوء  ظو   شرده د شر ك منة "ي  ل منتتر ز مهو  شيينلرر بوردرجة ش ورى على دعم مسييوعي و

  أ"رشد شرمدتمهت ص نة سلسة ردمنه بم شصروت عورمنة رودر على ت "نر بدمو رعواة ص نة متكومل

 

 روءت   لنودي دانومنكي رودر على ت لن  إ دولشت ملم سييية "ي تنرنذ شالسيييترشتندنوت   شييينلرر ورون ب منر سس "رلد أقرت مواكل 

و  ن على قلة بأن شييير تنو سييي ف تتمكن ت ت رنودت  من م شصيييلة مسييينرة  دوحهو من بالن تعزاز شرتعوون مه شييير ورنو من 

    وملدّمي شررعواة على حد س شء"   متمنزة "ي مدون شررعواة شرص نة ركل من شرمرفىمؤسسوت شرعمالء بهدف ت "نر تدربة 

 

ع من بنوء عالروت تعوون وقنلة مه مؤسييسييوت رشردة "ي مدون شررعواة شرصيي نة "ي  26تمكنت شيير ة "سيينر ر" على مدع و عومو

منطلية شرقييييرو ش وسييييي وذر  "ي إطور جه دهو شررشمنية إرى ت "نر أ ظمية رعواة صيييي نية متكوملة تهدف إرى شالرتلوء بتدربة  

ع مه رتاة دون شرمنطلة وت جههو     ت "نر حنوة صيي نة شرمراض بالن تعومل  مه م ظري مر ز شررعواة  ور د جوء ذر  تموشيينو

 رلسكون عرر  ظو  رعواة ص نة متمنز وبدموت ص نة م ق رة ركو"ة أ"رشد شرمدتمه      

 

ع تعننن  ل من علي سيلنمو ي وبقينر ع ة بصيرة مدار عو  "ي شير ة إو "سينر ر شرقيرو فيو"ة إرى دشي وشينلررب "لد تم أاضيو

 وأ"رالنو"  ش وسي

 

ات رى سيلنمو ي و مسيؤون عن شرتعومل شرمروشير مه شرعمالء وأدشء مهو  شرتنرنذ   2005بدأ علي سيلنمو ي شرعمل "ي "سينر ر" عو   و

ع إدشرة  و"ة ج ش   عالروت تط ار ش عمون رقيير ة سيينر ر  مه مؤسييسييوت شررعواة شرصيي نة وإادود شرسييرل   ببصييرت  مدارشع عومو

 شرمالرمة رت لن  رتاة شرعمالء شرم تملنن وترجمتهو على أرة شر شره   

 

حنث شييي ل شرعداد من شرمنوصييي  شرلنوداة "ي بلدشن مختلرة من شرعورمب  2006من جهة أبرعب بدأ ع ة عمل  "ي سييينر ر عو   

شرتعوون شالسيترشتندنة رلقير ة مه  ل من ولشرة ومؤبرشع تم تعننن  مدارشع عوموع حنث اضيطله بمسيؤورنة شإلشيرشف على عالروت 

شرصي ة وورواة شرمدتمه شإلمورشتنة ومسيتقيرى شردلنلة شرتخصيصيي ر طرون وشير ة أب ظري رلخدموت شرصي نة  تهدف شرقير ة من 

ن شررعواة تكن ر جنو شرمعل موت "ي مدوبننهو وبنن عمالرهو إرى تسيراه عدلة شرت ج      شسيتخدش   شرمقيور ة بالن شعتمود منهو 
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ع مه تطلعوتهو     شالرتلوء بمسييت ع شررعواة شرصيي نة "ي شردورة ممو اضييمن حنوةع صيي نةع رلسييكون وشرر"وهنة  شرصيي نة ش سييدومو

 رلمدتمه   

 

 -انتهى-


