Flashes of Knowledge
A monthly electronic brochure issued by the knowledge team at the Federal
Authority for Government Human Resources; for the objective or raising
awareness internally, Enrich the culture of reading for FAHR employees, which will
result in enriching their knowledge and gaining them experience, professional and
personal skills through Flashes of Knowledge.
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ومضات معرفية
 نشرة إلكترونية شهرية يعدها فريق المعرفة في الهيئة...»«ومضات معرفية
ً
 وتعزيز ثقافة،داخليا
االتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ بهدف نشر المعرفة
 ويكسبهم، بما يثري معارفهم،»القراءة واالطالع لدى موظفي «الهيئة
. من خالل ومضات معرفية،خبرات ومهارات مهنية وأخرى شخصية
ISSUE )01( العدد

The Knowledge Summit 2019

2019 قمة المعرفة

An annual Knowledge Summit that attracts the most
important and influential personalities in
the world of knowledge from within and
outside the UAE, through the gathering of
influential global and regional knowledge
actors, experts, thought leaders and decision
makers on a single platform to launch
initiatives and projects related to transforming
our Arab societies into a knowledge society.

قمة سنوية للمعرفة تستقطب أهم الشخصيات
 من،الفاعلة والمؤثرة في عالم المعرفة
 حيث تجمع جهات،داخل الدولة وخارجها
،المعرفة العالمية واإلقليمية المؤثرة
والخبراء وقادة الفكر وصناع القرار على
منصة واحدة؛ إلطالق المبادرات والمشاريع
.المتعلقة بتحويل مجتمعاتنا العربية إلى مجتمع المعرفة

Register for Knowledge Summit 2019:
https://knowledgesummit.org/en/register

: الرابط2019 سجل في قمة المعرفة
https://knowledgesummit.org/ar/register

We Chose for You
The Importance of Connections in the Workplace

We are trying in our first issue of “Flashes of Knowledge”
to shed the light on the importance of connections in
the workplace, which is lately published in the HR Echo
Magazine, which FAHR issues on a semi-annual basis
in both Arabic and English languages. As you will find
the full article in the 10th Issue of HR Echo Magazine
at FAHR website.
To Read the article on page 68, Click here …

اخترنــــا لكـــــــم
قضية العالقات االجتماعية وأهميتها في مكان العمل

نحاول في اإلصدار األول لـــ «نشرة المعرفة» تسليط
الضوء على قضية العالقات االجتماعية وأهميتها في
ً
 في مجلة «صدى،مؤخرا
، والذي تم تناوله،مكان العمل
 التي تصدر عن الهيئة بشكل نصف،الموارد البشرية
 حيث تجدون الموضوع، باللغتين العربية واالنجليزية،سنوي
ً
كامال في العدد العاشر من «صدى» باللغتين على موقع
.الهيئة

... اضغط هنا66 لقراءة الموضوع على الصفحة

Knowledge Videos

لقطات معرفية

Artificial
Intelligence Technologies...
Treasure if invested

تكنولوجيا
... الذكاء االصطناعي
كنز إذا استثمر

To Watch Please click here

للمشاهدة يرجى الضغط هنا

Knowledge Team

فريق المعرفة

