
 كنولوجياخترق السوق الدولية لتشركة إماراتية ت
 المعلومات
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في منطقة الشرق األوسط، الموارد البشرية  حلول و برامجالرائدة في مجال الشركة اتخذت شركة سيفيل سوفت، 
الموارد البشرية في العالم،  ولوجيانكلسوق الدولية في أكبر معرض لتل برامجھاالعالمية في طرح إلى أولى خطواتھا 

 الموارد البشرية. كنولوجيامعرض تو  مؤتمر وھو

 الصحفي، يرجى النقر على الرابط التالي: Multimedia Newsالستعراض بيان 
 ware/soft-enterprise-emirati-civilsoft-http://www.multivu.com/players/English/7680051 

في باى مانداالي  مركز مؤتمراتأكتوبر في  21إلى  18في الفترة من  18ال الموارد البشرية كنولوجياانعقد مؤتمر ت
وفي معرض تعليقه شخصاً.  4400عدداً قياسياً من الحضور بلغ  ذبوجبالواليات المتحدة األمريكية الس فيغاس 

ستراتيجيات وأعمال "أصبحت التقنية مكوناً رئيسياً في ا زتيف بو، قال الرئيس المشارك للمؤتمر سھذه المناسبة على
المؤسسات  تقوم كيف يناقشلذى ا على مستوى العالم ، ويعد مؤتمر تقنية الموارد البشرية األكبركافة المؤسسات

 إلحاحاً". ھاأكثرو  تحديات العمل معالجة أشدالحلول التقنية المبتكرة ل باستخدام الرائدة

ر أن شركة سيفيل سوفت ھي الشركة الوحيدة على مستوى الشرق األوسط التي تعرض منتجاتھا في جدير بالذك
وأضاف محمد نجدي، المؤسس والرئيس التنفيذي  الحضور الدوليين.جذب انتباه الكثير من المعرض، وقد تمكنت من 

ھا نقدمالتي  المضافة "نفخر بكوننا أول شركة إماراتية في المعرض وكلنا ثقة في القيمة لشركة سيفيل سوفت 
 .للسوق"

من  ردود أفعال إيجابيةتھا الجديدة إلدارة رأس المال البشري وتلقت تطبيقاوقد قدمت سيفيل سوفت عروضاً حية ل
ذين اعتبروا المنتج مضاھيًا ألشھر برمجيات ، الالتقنيات محلليباإلضافة إلى الموارد البشرية  و استشاريي ممارسي

 .عملتحديات ال معالجةإدارة الموارد البشرية على مستوى العالم، كما أشادوا بتجربة المستخدم والنھج االبتكاري ل
الموارد كنولوجيا المؤسس لمؤتمر تو وتيك، الرئيس المشارك يقال بيل ك ،ھذا الحدثوفي معرض تعليقه على 

إلدارة رأس المال البشري، والتي تحظى على  لفعالةاو العصرية اھتطبيقاتبلقاء سيفيل سوفت ورؤية  "سعدت البشرية
عمالء في الشرق األوسط وأيضاً من المغرب إلى روسيا، وربما نراھا في الواليات المتحدة الما يبدو بالعديد من 

 .قريباً"

ف تعزيز تواجدھا في السوق العالمية ومواصلة التوسع تخطط سيفيل سوفت الفتتاح العديد من المكاتب الجديدة بھد
 عبر الشرق األوسط.

  نبذة عن سيفيل سوفت:

شركة برمجيات إدارية متخصصة فى مجال برامج الموارد البشرية. أنشئت الشركة بمدينة دبى عام سيفيل سوفت ھى 
لتطوير عمليات الموارد البشرية  و قد قام باختيارھا العديد من أكبر المؤسسات فى منطقة الشرق األوسط 1994

  الخاصة بھم.
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