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iT-STANDARD 
Professional IT Services & Consulting 
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 :عن الشركة -1
a. التخصص: 

يقات الويب في تصميم وتطوير تطب أكثر تخصصاهي شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وبشكل  "تى ستاندرد –اى "شركة 
والمواقع اإللكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية والبرامج الخدمية للشركات والمؤسسات، كما تقدم الشركة الخدمات االستشارية في نفس 

 مجاالت تخصص عملها.
 
b. البداية والتأسيس: 
عام ل رسبتمبفي شهر من قبل الهيئة العامة لالستثمار تم تأسيسها بشكل رسمي حتى  2012الشركة بشكل غير رسمي في أواخر عام  تبدأ

 .للقوانين المصريةطبقا  2014
 

c. اسم الشركة: 
 باإلنجليزية و المسمى يحمل اختصارين “Standard-IT”هو منطوق المسمى  "تى ستاندرد –اى "االسم 
 IT (Information Technology:)   و هي ترمز لحلول تكنولوجيا المعلومات 
 Standard األداء و تلبية متطلبات العمالء التي تتسم بها منتجاتناو : و هي كلمة تحمل معنى القياسية في الجودة 

 ".حلول تكنولوجيا المعلومات بمعايير الجودة القياسية"ليصبح المعنى الكامل للمسمى هو 
 
d. الشعار: 

 الوردة الزرقاء.  
 
e. الرسمي موقع الويب: 

 www.iT-Standard.com  

 

 :رؤيتنا -2
تقديم مستوى قياسي من خدمات تكنولوجيا  من حيث في اعلى قائمة الشركات األفضلان نعتلى دائما مستوى متقدم يوما بعد يوم لنكون 

في تنمية  بشكل فعال و إيجابيبجدية ألن نكون مؤسسة ذات خدمات متميزة تؤثر  نتطلعو مدروسة و تقنية علمية المعلومات المبنية على أسس 
 تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال في تنظيم الية عملها و زيادة كفاءة تقديم خدماتها.خدمات و تطوير كافة المجاالت التي تؤثر 

 
 :هدفنا -3

الية عملها و زيادة كفاءة تقديم خدماتها و توسيع قواعد عمالئها  تنظيم والفردية وفي تطوير االعمال المؤسسية  وإيجابيالمساهمة بشكل فعال 
من توصيل  تمكنحتى تفاعلية ألداء دورها  و الحلولالطرق لوضع اكثر و متطلباتها وصوال عن طريق التحليل المفصل و الدقيق ألساليب عملها 

 ذات الجودة و األداء العالي. مستوى متقدم من خدمات تكنولوجيا المعلومات الذكيةب من خالل دعمنا لهاخدماتها بطرق اسرع و افضل 
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 :لماذا نحن؟ -4
 "نتابع" "ننفذ" "نساعد" "نفهم" "نهتم"" نتواصل“ألننا 

 
a. مع عمالؤنا بكل اريحية بالطرق التي تناسبه نتواصل. 
b. باستقبال وتنظيم متطلبات عمالؤنا نهتم. 
c. مشكالته عن طريق تحليل دقيق وموثق لكل البيانات المتاحة نفهم. 
d. بطرح أكثر الحلول التي تناسب عمالئنا بناءا على نوع العمل ومتغيراته نساعد.  
e. بتقنيات متقدمة كل المتفق عليه بجداول زمنية محددة ننفذ. 
f. اننا قدمنا حلوال إيجابية وفعالة.عمالئنا بشكل دائم للتأكد من  نتابع 

 
 :العمل سياسة -5

 ب والتي تهتم والسياسات المحددةنحن نعمل وفقا لمجموعة من القواعد 
a.  العمالء والتواصل معالتعامل. 
b. تحليل النظم. 
c. بأفضل التقنيات المناسبة إنجاز المهام. 
d. اختبار المشروعات. 
e. تسليم المشروعات. 
f. متابعة العمالء. 
 

 :فريق العمل -6
 تى تفرزحاختيارهم وفقا لمعايير قياسية تم وضعها مسبقا وفقا لخبرات سابقة في نفس المجال  واداريين تمفريق عمل متكامل يحتوي على فنيين 

 بينها كاألوركسترا المحترفة لراحة عمالئنا. وتتفاعل فيمامنظومة محترفة تتكامل 

 

 :خدماتنا -7
a. خدمات التصميم و التطوير الكامل ل 

  ومواقع و خدمات اإلنترنتتطبيقات 
 تطبيقات الهواتف الذكية 
 تطبيقات إدارة الشركات 

b. خدمات االستضافة 
c. الخدمات االستشارية 
d. العمل لصالح الغير في نفس مجاالت خدماتنا 
e. خدمات التسويق اإللكتروني 
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 :اعمالنا و مالؤناع -8
 

 شركاء الدولة األعمال العمالء

 مدارس منارات تبوك

 
المدارس و شؤون تطبيق إدارة 

 السعودية تطبيق ويب الطالب

 

 مدارس تبوك األهلية

 
تطبيق إدارة المدارس و شؤون 

 السعودية تطبيق ويب الطالب

 

 شركة فاميال لألدوية
 

famila.org مصر موقع ويب 

 

 جمعية الشقائق بجدة

 

 السعودية تطبيق ويب مركز استشارات المرأة إدارةتطبيق 

 

 األهلية مدارس أملج

 
تطبيق إدارة المدارس و شؤون 

 الطالب
  السعودية تطبيق ويب

 مركز العدوي لصيانة السيارات

 

el-adawy.com مصر موقع ويب 

 

talentastic.net 

 

Talentastic.net مصر موقع ويب 

 

طب  استشاري) غبريالدكتور ماجد 
 ) الوالدةاألطفال وحديثي 

 

Light clinic Business 
App. 

 تطبيق
 اعمال

 مصر

 

 مؤسسة نماء الخيرية

 

namaakw.net الكويت موقع ويب 
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 دزلي لالتصاالت

 

DIZLEE Mobile App. 
تطبيق 
 جوال

 الكويت

 

 جريدة المشهد اليوم
 

 

 

almashhadalyoum.com 
 و استضافة

 مصر دعم فني

 

 برلين كلينيك

 

berlinklinik.com.kw 
موقع 

 الكويت الكتروني
 

Healthy world Company 

 

Our life style Mobile 
app. 

تطبيق 
 الكويت جوال

 

 

 شركاؤنا: -9
 

   ecubes.co الكويت

 

 

 طرق التواصل: -10
a. الهواتف: 

 +20 1002566647 
b. :العنوان 

  االسراء،ناصية شارع  الثالث،برج اإلسراء الدور 

 ،بجوار وكالة المنصورةسابقا(  الترعةالخلفاء الراشدين )متفرع من شارع  

 مصر. الدقهلية، المنصورة، 

c. الرسميةمواقع ال: 
 www.iT-Standard.com 

 www.iT-Standard.net 
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d. بريد الكترونيال: 
  :لالستعالمinfo@iT-Standard.com 
  :خدمة العمالءcs@iT-Standard.com 

 :وظائف career@iT-Standard.com 
 مبيعاتال: Sales@iT-Standard.com 

 
 :علىتابعونا  -11

 Linked in 

 www.linkedin.com/company/it-standard 

 Facebook 

 www.facebook.com/itstandard.co 

 Twitter 

 www.twitter.com/it_standard 

http://www.it-standard.com/
mailto:info@it-standard.com
mailto:sales@it-standard.com
mailto:cs@iT-Standard.com
mailto:info@iT-Standard.com
mailto:cs@iT-Standard.com
mailto:career@iT-Standard.com
mailto:Sales@iT-Standard.com
file:///D:/Work/Documents/Company/portfolio/www.linkedin.com/company/it-standard
http://www.facebook.com/itstandard.co
http://www.twitter.com/it_standard

