
كيف طورت dmg events ثقافة التعلم 
ذات التواصل الجيد و التي تدعم من 

صميمها مشاركة المعرفة؟

 dmg Events تقــّدم ،DMGT باعتبارهــا جــزًءا مــن عمــاق اإلعــام العالمــي
أكثــر مــن 80 معرًضــا ومنشــوًرا رائــًدا فــي الســوق لشــتى القطاعــات. 

يقــع المقــر الرئيســي لشــركة dmg Events فــي دبــي، اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة منــذ عــام 1989 ولهــا نشــاطات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــي  ــدة، وه ــة المتح ــا والمملك ــوب إفريقي ــدا وجن ــنغافورة وكن ــر وس ومص
شــركة معــارض ونشــر دوليــة تضــم أكثــر مــن 300 موظــف حــول العالــم.



يجب أن تكون فرص التعلم متاحة للجميع
تتصــدر شــركة dmg events، وهــي شــركة نشــر ومعــارض دوليــة حائــزة 
ــل  ــرة التواص ــة لفك ــركات الداعم ــة الش ــي طليع ــددة، ف ــز متع ــى جوائ عل
ــركات  ــة للش ــز محوري ــا مراك ــي تنظمه ــات الت ــر الفعالي ــه. توف ــا لوج وجًه
العالميــة التــي تعمــل فــي صناعــات ومجــاالت متنوعــة. إنهــا تفخــر بجمــع 
النــاس مًعــا، وخلــق فــرص للــزوار للقيــام بأعمــال تجاريــة والتواصــل 

ــم. والتعل

هــذا هــو الســبب فــي أنــه كان مــن المهــم جــًدا للشــركة االهتمام بتســريع 
عمليــة التنميــة الشــخصية و الذاتيــة لموظفيهــا. توفــر events dmg فرًصــا 
ــروري أن  ــي و الض ــن البديه ــب كان م ــك، يج ــم. لذل ــزوار للتعل ــعة لل واس

توفــر فــرص تعلــم ال مثيــل لهــا لموظفيهــا أيًضــا.

ــم« مــن خــال تشــجيع ودعــم  ــر »ثقافــة التعل أرادت dmg Events تطوي
التعلــم المســتمر والتنميــة البشــرية، وتســليح موظفيهــا بمعرفــة واســعة 
ــام األســبوع  ــم اليــوم علــى مــدار الســاعة طــوال أي ومهــارات بشــرية لعال

مــن خــال التواصــل الجيــد والــذي يجعــل عمليــة التعلــم أكثــر حيويــة.

لماذا يعد LinkedIn Learning أفضل 
استثمار

ــدي  ــب التقلي ــة dmg Events فــي االبتعــاد عــن نمــوذج التدري ــت رغب كان
نتيجــًة  والتطويــر.  المســتمر  التعلــم  تعــزز  التــي  التعلــم  ثقافــة  إلــى 
ــري  ــوى ث ــم محت ــارت العمــل مــع LinkedIn Learning لتقدي ــك، اخت لذل
للموظفيــن وتدريــب موثــوق بــه وإمكانيــة الوصــول إلــى القيــادة الفكريــة 
/ المؤثريــن وإبقــاء الموظفيــن علــى اطــاع علــى االتجاهــات الرئيســية 

والخطــوط العريضــة للتغييــرات العالميــة.

 :dmg Events أوضحــت بريميــا براغانــزا، مديــرة المــوارد البشــرية فــي
“قبــل عاميــن، قررنــا الشــروع فــي رحلــة لبنــاء ثقافــة تعليميــة فــي أعمالنــا 
لتعزيــز التعلــم المســتمر والتنميــة الذاتيــة، ويمكننــا مــن خالهــا تمكيــن 
موظفينــا مــن تولــي مســؤولية تطويرهــم الشــخصي. نتيجــة لذلــك، قررنــا 
ــم  ــات التعل ــن منص ــث ع ــا للبح ــا دفعن ــج، مم ــم المدم ــج التعل ــذ نه تنفي

الرقميــة.

علــى  الحصــول  إمكانيــة  للمتعلميــن   LinkedIn Learning »يوفــر 
الشــهادات المهنيــة. لدينــا حالًيــا 200 ترخيــص وهــو أفضــل اســتثمار قمنــا 

بــه علــى صعيــد األشــخاص«.

»عامة تجارية تعليمية« داخلية مع 
LinkedIn Learning

تقويًمــا   dmg Events لفعاليــات  المســتهدفة  االســتراتيجيات  تتضمــن 
تعليمًيــا ســنوًيا، وموضوعــه زيــادة المشــاركة، وحمــات البريــد اإللكترونــي 
المتعلميــن،  وأفضــل  المتميــزة  اإلنجــازات  تكافــئ  والتــي  الشــهرية، 

والتحديــات الصيفيــة الممتعــة والمنافســة عمــدًا لتحفيــز المشــاركة.

 dmg وعلقــت أنيــت فرنانديــز، المديــرة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي
ــان يخلقــان التصميــم  Events: »نعتقــد اعتقــاًدا راســًخا أن اإللهــام واإليمـ
علــى التعلــم. لذلــك، أطلقنــا مؤخــًرا مبــادرة تســمى »أنــا ُألهــم« نتعــرف من 

خالهــا علــى متعلمينــا علــى أمــل أن تلهــم قصصهــم زمائهــم للتعلــم.

»لقــد أنشــأنا أيًضــا مجتمًعــا تفاعلًيــا عبــر اإلنترنــت للتفاعــل والتواصــل مــع 
جمهورنــا، وقــد اســتخدمنا Slack بنجــاح للقيــام بذلــك.

 ،»Learning@dmg« وأضافــت بريميــا: »ولكــن األمر المثير حًقــا هــو إنشــاء
وهــي عامــة تجاريــة داخلية أطلقناهــا لتعزيز التعلم وتشــجيع موظفينا على 

تعلــم مهــارات جديدة.

 لــه ثــاث ركائــز رئيســية : تطويــر مهاراتــك وإتقانهــا وتنميتهــا. هــذا يدعــم 
كًا مــن روح التعلــم لدينــا واســم عامتنــا التجاريــة.

 ،LinkedIn Learning إلــى  الوصــول  أيًضــا   Learning@dmg يشــمل 
وهــو ركيــزة أساســية الســتراتيجية التعلــم الخاصــة بنــا، وصبــاح القهــوة 
لمديــري األفــراد. فــي عــام 2021، نعتــزم إطــاق Lunch n Learns، الــذي 
ــادرة  ــوى LinkedIn Learning، ومب ــة لمحت ــاركة المعرف ــى مش ــو إل يدع

ــذات«. ــة مــن شــأنها تســهيل اكتشــاف ال ــب داخلي تدري



ــح  ــي، ألمن ــا عــن كل مــا يهمن ــم شــيًئا إضافًي »كان هدفــي أن أتعل
نفســي ميــزة ومهــارة جديــدة. كان LinkedIn Learning هــو 
ــكل  ــة ل ــى دورات تدريبي ــور عل ــك. كان العث ــة لذل ــة المثالي المنص
شــيء، ســواء كانــت حيل ســريعة لجــداول بيانــات Excel الكتســاب 
ــة! لقــد  الفهــم الكامــل لتصميــم مواقــع الويــب، أمــًرا ســهًا للغاي
ســاعدني بالتأكيــد علــى تحســين مهاراتــي واكتســاب مهــارات 

ــوم«. ــام كل ي ــر لاهتم ــيء مثي ــم ش ــدة وتعل جدي

 ناميثا ساتيش
منسق التسويق

»ال يوجــد فيديــو مضيعــة للوقت! يقــدم كل مقطــع فيديو مقدمة 
لمهــارة جديــدة أو يســاعد فــي تحســين مهــارة موجــودة. التعلــم 
 LinkedIn Learning ــن ــماتي، لك ــل س ــن أفض ــس م ــي لي المرئ
يقــدم مقاطــع فيديــو قصيــرة مــع مقدميــن ومحاضريــن رائعين. 
ــي  ــف الت ــن المواق ــوها م ــة يقتبس ــة قيم ــدم برؤي ــع كل مق يتمت
ــت  ــا. إذا كن ــول أيًض ــم الحل ــو أن لديه ــزء ه ــل ج ــا وأفض واجهوه
ال تحــب الحــل الــذي يقدمــه أحــد المقدميــن أو المحاضريــن، 
فهنــاك حلــول أخــرى. ســاعدني LinkedIn Learning فــي تنظيــم 
أولوياتــي ومهامــي وقــدم لــي طرًقــا جديــدة يمكننــي مــن خالهــا 

االســتعداد لألوقــات الصعبــة«.

 حسن الويل
مدير المبيعات

ماذا يقول المتعلمون

»منــذ أن انضممــت إلــى events dmg، كان علــي أن أتعلــم طبيعــة 
العمــل بســرعة وأن أتعــرف علــى محاســبة الضرائب. كوني شــخًصا 
وســاعدني  جديــدة  أشــياء  أتعلــم  أن  أردت  بطبيعتــي،  فضولًيــا 
LinkedIn Learning فــي دعمــي فــي دوري الجديــد. هنــاك 
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تتيــح لــك تحســين أو إعــادة 
النظــر فــي إحــدى المهــارات المكتســبة التي لديــك بالفعــل. أتمتت 
بخمــس دورات، معظمهــا أساســيات المحاســبة وتنظيــم الدفاتــر. 
بنــاًء علــى مهاراتــي واهتماماتــي.   تمكنــت مــن تخصيصهــم، 
ــا متعلــم بصــري وتوضيحــي؛ جعلــت مقاطــع الفيديــو واألمثلــة  أن
العمليــة األمــور ســريعة الفهــم. لقــد اســتخدمت مــا تعلمتــه مــن 
خــال LinkedIn Learning لتوســيع كفاءتــي المهنيــة والســماح 

لــي بــأداء وظيفتــي بشــكل جيــد.«

 تيريزا ليتشوين
مديرة الضرائب واالمتثال

التحدي

خلق ثقافة التعلم، وتعزيز التطوير المستمر.  •

تمكين الموظفين من الحصول على إمكانية   •
التنمية الشخصية الخاصة ألنفسهم.

توفير نظام أساسي للمحتوى متنوع يمكن   •
استخدامه عبر األعمال من خال وظائف 

وظيفية مختلفة.

الحل

 - learning@dmg - إنشاء عامة تجارية داخلية  •
تعزز ثقافة التعلم.

الترويج لتقويم التعلم السنوي، مع مواضيع   •
تدفع إلى المشاركة.

إلهام الموظفين من خال الترويج لمحتوى   •
LinkedIn Learning المستهدف.



 LinkedIn Learning لقــد ســاعدنا موقــع لينكيــد إن للتعليــم«
نحــن  فعــال.  بشــكل  الجديــدة  التوظيــف  عمليــات  بــدء  فــي 
ــة  ــي بداي ــا ف ــن لدين ــام المتعلمي ــذب اهتم ــن لج ــعى جاهدي نس
إن  للينكيــد  مخصصــة  جلســة  اســتضافة  خــال  مــن  رحلتهــم 
ــا لهــم  للتعليــم LinkedIn Learning، كجــزء مــن عمليــة إعدادن

العمــل.« لانضمــام لفريــق 

 أنيت فرنانديز
dmg Events المديرة التنفيذية للموارد البشرية في

الحصــول  إمكانيــة  للمتعلميــن   LinkedIn Learning »يوفــر 
ــا 200 ترخيــص وهــو أفضــل  ــا حالًي ــة. لدين علــى الشــهادات المهني

ــخاص«. ــد األش ــى صعي ــه عل ــا ب ــتثمار قمن اس

 بريميا براغانزا
dmg Events مديرة الموارد البشرية في

»LinkedIn Learning يســاعدني علــى البقــاء اســتباقًيا - لــدي 
مــواد تعليميــة واســعة فــي متنــاول يــدي. بصفتــي محلــل بيانــات 
ــاع  ــى اط ــاء عل ــى البق ــاج إل ــا، أحت ــال التكنولوجي ــي مج ــل ف وأعم
 LinkedIn يدعمنــي  ال  الجديــدة.  واألنظمــة  بالمهــارات  دائــم 
Learning بحلــول لمشــاكلي التحليليــة فحســب، بــل يقــدم أيًضــا 
أفــكاًرا جديــدة وطرًقــا جديــدة إلعــداد التقاريــر وتصــور البيانــات«.

 باالفي مانغاني
محلل بيانات

ماذا يقول المتعلمون النتائج

ساعدت مسارات التعلم المنسقة 
مديري األفراد على تعيين 

الموظفين الجدد بسرعة.

سرعة في التوظيف

تم إكمال 927 دورة مقابل 314 
دورة في عام 2019.

تم إنجاز 21162 مقطع فيديو 
مقارنة بـ 9867 مقطع فيديو 

في عام 2019.

زيادة في الدورات المكتملة

زيادة في الفيديوهات الُمشاَهدة


