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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
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مخرجات جلسة العصف الذهني
عقدت الهيئة جلسة عصف ذهني
عييييد وييييا وييييي

لتطيير تق ري الهيئية السيني  ،2020بيرشاا

الهيئيييية .تيييي خييييلج ال لسيييية االفرتاضييييية ون بعيييية ب يييي

امللحظي ت التطير ريية ألاذخي مبقرتحي ت ألو ايي ت ب ييخ ص االختصي

بسييي ليد جدريييدك ألولتطييي ك لتطيييير التق رييي  ،ألال قييي عييي

السييتخداث

تخيييدر التق رييي

ألوضقين ً ،بل إطلبة بصيرك جدردك ألت عليه لل قهير.
حي
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ت دألن يف ه ا ال ض ب

املقرتح ت وع اإلج اءات التصخيخية.

يييطلً

ا قرتحات
التقليلللللل ملللللت أبلللللوا التقريلللللر
والرتكيز عىل أبرز إنجازات الهيئة

تللم تقليللل أبللوا التقريللر إى 7
أبللللوا رةيسللللية تغطللللي جميللللع
إنجازات الهيئة

أن يكللون التقريللر ت للاع وللليس
تقرير تقليدي مع إمكانيلة إرسلال
التقرير عت طريق الوتس ا

تم تصميم التقرير بشكل مطلور
وبصيغة ت اعلية

تقرير الهيئة السنوي
الرتكيز
 2020عللىل ابللرز مشللاريع الهيئللة
الذكاء االصطناعي وأيضاً تلم
الرتكيللز عللىل دور الهيئللة ا تميللز
إدارة ملف العمل عت بعد
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التن يذ

اسلللللتحداا أبلللللوا جديلللللدة
فلرتة
التقرير مثل دور الهيئة
العمللل عللت بعللد ومرشللو الللذكاء
االصطناعي
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Outputs of the
brainstorming session to
develop FAHR Annual
Report 2020

2021
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Outcomes of the Brainstorming Session
The Authority held a brainstorming session to develop FAHR Annual Report
2020, with the participation of a number of the authority’s employees. During
the virtual session, some development notes were discussed and the
suggestions of specialists were taken to develop new and innovative methods
for developing the report, and working on updating the report in form and
content, before launching a new and interactive image for the public.
In this presentation, you will find some suggestions with corrective actions.
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Suggestions
Reducing the sections of the
report and focusing on the most
prominent achievements of the
authority
The report should be
interactive and not a traditional
report, with the ability to send
the report via WhatsApp
Focusing on FAHR Annual Report
2020 on the authority’s most
prominent projects in artificial
intelligence and also on the
authority’s distinguished role in
managing the remote working
file.

Implementation
The report has been reduced to
7 main chapters covering all the
Authority’s achievements
The report is designed in
an advanced form and in
an interactive format

Creating new sections in the
report, such as the authority’s
role in the remote working
period and the artificial
intelligence project
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