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هذه الوثيقة رسية وال يسمح بإعادة طباعة أي جزء منها أو نسخه بأي شكل أو وسيلة
خارج الهيئة االتحادية للموارد البرشية الحكومية بدون الحصول عىل موافقة كتابية
مسبقة

1

مخرجات جلسة العصف الذهني
عقدددددت الهيئددددة مددددع اةدارات املعنيددددة

تل وضع قامئة باملةحظات
واملقرتحات التطويرية

جلسددة عصددف هنددي لتطددوير وتحدددي

نظام إسعاد املتعداملني بدإكاع عددد
من موظفي الهيئة.
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تل إرسال بريدد إلكدرتو لفريد تطدوير
الخدمات العتامد املةحظات

A

02

B

تددددل خددددةل ال لسددددة االفرتاضددددية عددددر

النظددام عددىل املددوظفني وتددل النقددا
تددل إرسددال القامئددة النهاعيددة املعتمدددة
ةدارة تقنية املعلومات لعمل الةزم

حدددددول بعدددددو املةحظدددددات والت ددددد ات
املطلوب عملها لتحدي النظام.
C

تددل حرصدد آراء أغلبيددة املددوظفني وبعددد
مناقشددددتها مددددن قبددددل املعنيددددني تددددل
إسقاط التعديةت عىل النظام.
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D

تددددل العمددددل عددددىل تطبيدددد
املةحظات وتحدي النظام

04
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املقرتحات واةجراءات التصحيحية
املقرتح
تعديل يف النظام من خالل تقليل
االختيارات لسهولة الوصول اىل
املطلوب

تعزيز التوعية من خالل رسائل مصورة
سهلة االطالع توضح خطوات الحصول
عىل الخدمات
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اةجراءات التصحيحية
يقوم فريق عمل تطوير الخدمات بدراسة
املقرتح من خالل تقليل الخيارات للوصول
إىل الخدمة املطلوبة دون الضغط عىل
عده روابط وصفحات

تقوم إدارة االتصال الحكومي مع فريق
تطوير الخدمات بإعداد خطة متكاملة
للتوعية بالنظام والخدمات املقدمة

املقرتحات واةجراءات التصحيحية
املقرتح
املراجعة الدورية وتحديث البيانات بشكل
مستمر

إضافة خاصية التحدث املبارش
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اةجراءات التصحيحية
تقوم إدارة االتصال الحكومي مع فريق
تدقيق املحتوى باملراجعة الدورية وإرسال
بريد إلكرتوين لإلدارات املعنية لتحديث
البيانات

يقوم فريق عمل تطوير الخدمات بدراسة
املقرتح وسيتم التطبيق يف حال توفرت
امليزانية

Outputs of a
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develop the Customer
Happiness System “CHS”

2021
This document is confidential and it is not allowed to reprint any part of it or
copy it in any form or means outside the Federal Authority for Government
Human Resources without obtaining prior written approval

5

Outcomes of the Brainstorming Session
The Authority held a brainstorming

01

session with the concerned departments

to develop and update the Customer

02

Happiness System, with the participation
of

a

number

of

the

List of development notes and
suggestions has been drawn up

An email has been sent to the Service
Development Team for approval

A

authority’s
B

employees. During the virtual session,

the system was presented to the
employees, and some observations and
changes required to update the system
were discussed.
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Final approved list has been sent to IT
department for implementation

The opinions of the

C

majority of employees were restricted
and after discussion by those concerned,
the amendments were dropped to the
system.
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Work has been done on
applying notes and
updating the system

D
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Suggestions and Corrective Actions
Suggestion
Modification in the system by
reducing the options for easy
access to the required

Promote awareness through easyto-view
picture
messages
explaining the steps for obtaining
services

Corrective Actions
The Service Development Team
studies the proposal by reducing
options to access the required
service without clicking on several
links and pages

The Government Communications
Department, together with the
Services Development Team,
prepares an integrated plan to
raise awareness of the system and
the services provided
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Suggestions and Corrective Actions
Suggestion

Corrective Actions

updating data

The Government Communications
Department, together with the
content Audit Team, reviews
periodically and sends an email to
the concerned departments to
update the data

Adding a live Chat Feature

The Service Development Team
studies the proposal, and the
implementation will take place if
the budget is available

Continuously

reviewing

and
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