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نتائج المسابقة :المقترحات التطويرية
اإلجراء المتبع

المقترح
o

إضافة أيقونة تحت خانة "عن الهيئة" تحت اسم "جوائز الهيئة“

تم تطبيق المقترح وتحديث بوابة الهيئة الداخلية ب "جوائز الهيئة“

o

فيما يخص المصنفات الفكرية أقترح أن يتم وضع جملة تعريفية عن ماهية المصنفات

تم تطبيق المقترح وتحديث صفحة المصنفات الفكرية بفقرة تعريفية باللغتين
العربية واالنجليزية للتسهيل على القارئ فهم محتوى الصفحة

تعديل واجهة الموقع االلكتروني للهيئة بانتقال الهيئة لمقرها الجديد على األقل في الشهر

تم تطبيق المقترح وتحديث واجهة الموقع اإللكتروني بتفاصيل انتقال الهيئة
للمبنى الجديد

o

تحديث بعض الروابط في بعض صفحات الموقع

تم تحديث الروابط في الصفحات

o

تصحيح بعض الترجمة واألخطاء اإلمالئية في بعض صفحات الموقع

تم تصحيح الترجمة واألخطاء اإلمالئية

الفكرية و ما هي أ كثر العالمات التجارية التي تقوم الهيئة بالعمل عليها
o

األول لالنتقال

اإلجراءات:

بعد تعميم المسابقة تم حصر مالحظات المشاركين ،وبعد مناقشتها من قبل المعنيين ،تم إسقاط
التعديالت والتحديثات على الموقع اإللكتروني للهيئة.
سبتمبر -أ كتوبر 2020

Competition Results : Development Proposals
Suggestions

Action Required

o Add an icon under the "About FAHR" section under the name of “FAHR Awards"

The suggestion was implemented and the internal authority’s
portal was updated with “FAHR Awards”

o With regard to Intellectual Property, I suggest that an introductory paragraph to be
added to make the page more clear for the user.

The suggestion was implemented and the Intellectual
Property page was updated with an introductory paragraph in
Arabic and English to make it easier for the reader to
understand the content of the page

o Amending the home page with the new address for FAHR new headquarters

The suggestion was implemented and the website interface
was updated with details of the authority’s relocation to the
new building

o Updating links on some pages of the site

Links on pages have been updated

o Correct some website translation and spelling mistakes

Translation and misspellings have been corrected

Action:

After the competition was circulated, the participants ’notes were counted, and after
discussion by the concerned parties, the amendments and updates were applied on
the authority’s website.
September – October 2020

