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شكارم ةنيدم نم
2002 ذنم نابايلاب ميقم
.برغQا يف سفنلا ملعو عامتجHا ملع سردا تنك نابايلا ىلا Aيجم لبق
لاجم يف لامعأ اناو 2006 ةنس يجرخت ذنم

 (UX UI design, Business development, Consulting, 
Promotion)   

 )Startup( ةئشانلا تHواقQا عم اصوصخ لماعتأ ،لاجQا سفن يف ةكرش كلمأ ايلاح
.ىربكلا و ةطسوتم تاكرش
.سرادم ةدع يف )UXUI Design( سيردتب موقأ
ةعومجم سيئر و سسؤم

 UXUI Designers community　　　　　　
 www.meetup.com/uud_io

يصصخت لاجم يف )رهش لك( ةيرود ةفصب تاودنو ةيلاعف ،ةيميلعت تارودب موقأ



يباختن(ا جمانربلا

:يباختن(ا جمانرب نم طقنلا ضعب يه يذه
 ةديدج عيراشم و راكفاب يدانلل ديدج مد خض و طيشنت 1
بابشلا ةئف باطقتسإ 2

 ,لواقVا, رمتتسVا ( فدهتسVا اهيف نوكي )تارمتؤم, تاودن, تايلاعف ( ميظنت 3
 [يناباي دارفأ وأ تاكرش )متهVا
.تاردابVاو راكف`ا ضعبب ) دارفأو تاكرش( [ينابايلا باطقتساب رثكأ مامته^ا 4
 يدانل ةيلاVا دراوVا ريوطت 5
ةبراغVا و يدانلا ءاضع` ةيرود ةطشنأ ميظنت 6
يدانل يلخادلا ماظنلا ريوطتل تاحرتقVاو لولحلا ضعب حرط 7
 دجوي يلاحلا تقولا يف )ةيتامدخ ،ةيتسجول ،ةيلام تادعاسم( يدانل [لومم بلج 9
.[متهVا ضعب يدنع



ت%هؤ"ا

 :يباختن@ا يجمانرب قيبطتل اهكلمأ يتلا صئاصخلا و ت%هؤ"ا و تايل*ا ضعب
.ةينابايلا تاكرشلا فدهتست تايلاعف و تاودن حاجنإ و ميظنتل تايلاو ت@اصتإ يذل

 (Connections, Startup, Companies, Groups)
 عضو ،اهل طيطخت ،ةركف قلخ :لامعUا رييستو طيطختلا لاجم يف ةعساو ةربخ يذل
 …خلإ ،اهقيبطتل دراو"ا داجيإو ةيجيتارتسإ
 .لامعUا لاجم يف مهمامتهإ باطقتسإ ةيفيك و ةينابايلا ةيلقعلا مهف يف ةربخ يدل
كلذ قيقحتل ةيلمعلاو ةينقتلا تاودUا ك%تمإ عم
 .يدانلا ةمدخ يف ةيدا"او ةينقتلاو ةيرشبلا )UUDو يتكرش ( دراوم ريخست
.رخأ حشرم يإ نم رثكأ يدانلا ةمدخل غرفتأ نا يننكمي يباسحل لمعأ ينأ امب
 مهتيبلغأ نوكل نيرخUا nحشر"ا نم رثكأ )Bussiness( لامعUا ةربخ كلمأ
)Engineers(

)n)集客كراش"ا عمج و تايلاعفلا ميظنت و طيشنت يف ةربخ يدل
 صخش 80 ىتح n  20بام اهروضح ايرهش تاءاقل ميظنتب ايلاح موقأ  
لمعلا تاعومجم طيشنت و زيفحت يف ةيناديم ةربخلا يذل

 (Stratups، Communuties، Groups…)
 ميظنتو زيفحت يف ةدودح"ا ةربخلا و دراو"ا تاذ تاكرشلا تادعاسم يف ةربخلا يذل
 .ةيلاعف رثكاو ةءافكب لمعلل اهيدل لمعلا قيرف
 دراو"ا ضعب ىلع لوصحلل اهقيبطت نكمي )Startups ملاع نم(راكفUا ضعب يدل
.ةيلا"ا


