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BURCH University as a Partner of IFTDO Conference

48th IFTDO World Conference and 
Exhibition | HRD in Digital Era

Origin Europe (an arm of Origin 
Group located in Bosnia & 
Herzegovina) has signed an 
agreement of partnership 
with The International Burch 
University to be one of partners 
of the 48th IFTDO World 
Conference and Exhibition.

The agreement was signed by 
Origin Europe delegation headed 
by Dr. Ahmed Al Banna the 
Executive Director and Mr. Jamal 
Dahneem the Deputy Chairman. 
Apart from this agreement, 
Prof. Malcolm Duerod – Senior 

The remarkable 48th IFTDO 
conference and exhibition will 
take a place in the Balkan region 
for the first time. It will be hosted 
in the heart of the historical 
Sarajevo – the capital of Bosnia 
and Herzegovina - from 24th – 
26th June 2019.

The conference will attract all HR 
Professionals and Specialists 
from the Balkan region, Europe, 
Middle East and MENA region 
and from all over the world. 
This event will gather all of the 

Teaching Assistant will deliver 
a session at the conference 
titled “Decoding the Global 
Future Talents”. In addition, two 
students from Burch University 
will be nominated to participate 
at the panel discussion.

International Burch University 
(IBU) was established in 2008 in 
Sarajevo, capital of Bosnia and 
Herzegovina, with the goal of 
presenting a unique opportunity 
to rethink the very idea of a 
modern university and formulate 
a blueprint for the future.

participants and exhibitors 
under one roof to share their 
knowledge and showcase the 
latest practices and projects 
applied in the HR and HRD field.

The 48th IFTDO Conference 
and Exhibition comes in the era 
of digital transformation of all 
sectors in the institutions. With 
the title of “HRD IN THE DIGITAL 
TRANSFORMATION ERA - 
Empowering Future Leaders” 
the conference will highlight 
the role and the importance 

of technology for the human 
resource, as well as the role of 
HR and Training departments 
and in supporting technological 
development and refining the 
individuals to become fully 
acquainted with the field of 
technology.

This conference will accentuate 
some of the functional areas 
that fall under human resource, 
as they play a key role in the 
development of institutions and 
individuals. It will also focus 

on the impact of integrating 
technology with the work of 
human resources dramatically 
and how that technology was 
formed and merged with human 
resources in addition.

Numerous of distinguished 
international speakers in the field 
of HR and HRD who contribute 
in inspiring others and raising 
the level of excellence in the 
qualifications of HR, with a focus 
on best practices and successful 
transformation stories.

IFTDO Administration meet the Minister of Water and Electricity Dr. Ebrahim Al Dossari presents the IFTDO partners' plaque to the 
Minister

Dr. Ahmed Al Banna with Prof. Dr. Damir Marjanović



It was with great sadness to 
know about the death of Tony 
Buzan on Monday 13 April, 
aged 76.

First and foremost, on behalf 
of Origin team, and the entire 
global community of mind 
mappers, we would like to send 
our sincerest thoughts and 

condolences to Tony’s family, 
friends, and the thousands of 
fans and followers that he has 
inspired around the world.

We would like to simply 
acknowledge and say thank you 
for the incredible foundations 
that Tony created for all of us. 
Especially those who attended 

the conferences we hosted him in 
Bahrain, Oman and Saudi Arabia.

Tony’s boundless energy and 
enthusiasm for spreading mind 
mapping around the world will 
never be matched, but he leaves 
an incredible legacy behind. It is 
a legacy of learning, creativity, 
collaboration, enjoyment, and 

continuous improvement in 
everything we do as individuals. 
With so many adults and kids 
around the world sharing stories 
of how Tony’s ideas, books, 
presentations and work inspired 
and helped them in a myriad of 
different contexts.

Rest in peace Tony.

On the occasion of the Global 
Entrepreneurship Congress 
in Bahrain, the Delegation 
of the Malaysian Ministry of 
Entrepreneurship Development 
met with the management 
of Origin Group, represented 
by Dr. Ahmed Al Banna – the 
Group Chief Executive Officer, 
Ms. Safa Abdul Ghani - Head 
of Public Relations and Media, 
and Mr. Mohammed El Zahar - 
Exhibitions Manager.

Headed by YBHG. Datuk Wan 
Suraya Wan Mohd Radzi - 
Ministry Secretary General, 
CEO of SME Corporation, 
and the Executive Director 
of the Malaysian Global 
Innovation and creativity Centre, 
the Malaysian deputation 
shared a mutual mission of 
uplifting entrepreneurship 
and developing the human 
capital during the meeting. 
The discussions focused on 

cultivating entrepreneurship 
in both countries by nurturing 
Startups, Scale-ups, SMEs, and 
the ecosystem as a whole.

On the other hand, Dr Ahmed 
Al Banna handed over an official 
invitation letter to His Excellency 
Dr. Mahathir Bin Mohamad – 
The Prime Minister of Malaysia 
to form a Malaysian delegation 
to participate at the 48th 
IFTDO World Conference and 
Exhibition, which will be held on 
24 –  26 June 2019 in Sarajevo 
– Bosnia and Herzegovina. 
As H.E. participated in various 
events around the globe, 
including IFTDO’s conferences. 
Following his mission in elevating 
Malaysia’s position in the world 
by focusing on growing the 
economy and developing 
the human capital. Malaysia 
participation at the IFTDO 
conference will play a major role 
to fulfill H.E. mission.
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Origin Management with the delegation of Ministry of Entrepreneur 
Development - Malaysia

Future Collaboration with the Malaysian 
Ministry of Entrepreneur Development

Farewell Mr. Tony Buzan
Mourning a great loss to the mind mapping community

Tony Buzan handing over one of his books "Mind Maps for kids" to 
Tasneem Al Banna Origin event with Tony Buzan at the Ritz Carlton Hotel - Bahrain



On behalf of His Excellency Mr. 
Sabah Bin Salem Al Dosari, 
Undersecretary of the Ministry of 
Labour and Social Development, 
number of Senior Executives, HR 
Managers, Training Managers, 
dignitaries and officials from 
various public and private 
sectors as well as the press and 
media were invited to Origin’s 
20th Anniversary on Monday 
evening, April 2019  ,8 at Awal 
Hall, Gulf Hotel, Kingdom of 
Bahrain.

The CEO of Origin Group 
and the Chairman of Origin 
Training Centre - Dr. Ahmed Al 
Banna, started the ceremony 
with a welcoming speech 
highlighted the most important 
components to overcome the 
current challenges which affects 
the success and continuity 
to all business, are creativity 
and innovation. He also talked 
about the progress of the 
GCC countries through their 
future visions, headed by the 
Economic Vision of Bahrain in 
2030. In conclusion, he thanked 
the Ministry of Labour and Social 
Development and Tamkeen 
Labour Fund for their continuous 
support to the Bahraini human 
capital and organizations.

The event was attended by 
a number of officials and 
managers in the HR field, 

who had a great impact on 
the development of many 
Bahraini human capital on the 
professional and personal levels. 
The ceremony was under the 
patronage of H. E. Mr. Sabah bin 
Salem Al Dosari, Undersecretary 
the Ministry of Labour and Social 
Development. The Minister who 
was present in the ceremony 
congratulated Origin Group on 
its 20th anniversary. During the 
last 20 years, Origin was able to 
put a clear footprint in the field 
of training and development of 
human resources, through the 
Origin Training Centre which 
got an “Outstanding” rating 
by the Education and Training 
Quality Authority. He also spoke 
about the National Employment 
Programme which aims to give 
priority to the Bahrainis to be the 
first choice in employment.

H.E. Dr. Ibrahim Al-Dosari, 
President of the International 
Federation of Training and 
Development Organizations 
(IFTDO) and the Honorary 
President of Bahrain Society 
for Training and Development 
(BSTD) delivered a speech 
in which he praised the 
achievements made by Dr 
Ahmed Al Banna, CEO of Origin 
Group, as all of which served the 
country and its people through 
training and development.
This celebration comes in 

line with the objectives of the 
National Employment Project 
launched by His Highness the 
Prime Minister, which aims to 
give preference to the Bahraini 
citizens and enhance their 
chances to be the first choice 
in employment in the labour 
market, while maintaining the 
flexibility of the labour market to 
attract talents.

The outcome of the event also 
falls in line with the Bahrain 
Economic Vision 2030 launched 
by His Majesty King Hamad bin 
Isa Al Khalifa, a comprehensive 
economic vision for the Kingdom 
of Bahrain that will set a clear 
direction for the continuous 
development of the economy. 
A joint venture that aims to 
build a better life for all Bahraini 
citizens, which will be achieved 
by investing in the development 
of local human capital to a large 
extent.

The ceremony was marked by 
the participation of the European 
Champion in Public Speaking 
– 2017 Mr. Ricardo Cabete 
from Portugal. An international 
speaker and expert in emotional 
intelligence, who presented a 
valuable session for participants 
in which he talked about 
the importance of effective 
communication in the work 
place to win others’ hearts and 

minds, how to reduce the stress 
at work and turn it into a positive 
energy, in addition to enhancing 
productivity through emotional 
intelligence.

What made this ceremony 
more successful, was the 
participation of the Society of 
Human Resources Management 
(SHRM) - USA, where Mr. Brad 
Boyson – Managing Director of 
SHRM MENA delivered a speech 
that emphasized the importance 
of HR Managers and Training 
Managers being internationally 
certified to be strategic managers 
in their organizations. He also 
declared the partnership and 
collaboration between SHRM 
and Origin Training Centre, by 
providing CP and SCP training 
programmes in Bahrain.

The ceremony was concluded 
by recognizing more than 40 
organizations invested in their 
employees by nominating 
them to be trained in Origin 
Training Centre. Those 
organizations included Bahrain 
Telecommunication Company 
(Batelco), Zain Bahrain, Al Yousuf 
Exchange, Bank of Bahrain and 
Kuwait, Gulf rolling mill company 
(Garmco), Kalam Telecom, Al 
Ahlia University, Tazur Insurance 
Company, Ahli United Bank, Al 
Salam Gas and others.

Representatives of the top companies, VIPs and MR. Sabah Al Dossari - Undersecretary Ministry of Labor 

SPECIAL COVERAGE4

Origin Celebrates it's 20th Anniversary
Honoring more than 40 Partners Success



Dr. Ahmed Al Banna, CEO of 
Origin Group and Chairman of 
the Origin Training Centre, met 
with Mr. Johnny C. Taylor, Jr. - 
President and CEO Society of 
Human Resource Management, 
who was visiting the office of the 
society for the MENA region in 
Dubai. The visit was held at the 
Jumeirah Palace Hotel, Dubai, 
United Arab Emirates, where 
Mr. Taylor met with a number 
of executives and officials in the 
human resource development 
and management field in the 
region.

The two discussed the 
importance of empowering the 
HR, Training Managers and 
Officers in their organizations 
to be strategic and influential 

in leading the human 
resources development at 
their organizations. It is worth 
mentioning that Origin Training 
Centre is an Accredited Centre 
by the Society of the Human 
Resource Management to 
provide its training programmes, 
including the CP and the SCP 
Accreditations.

This collaboration between the 
society and Origin is a tribute 
to the importance of training 
the HR Managers, Specialists 
and Practitioners in Bahrain to 
pioneer in this field and take 
the HRD and HRM to higher 
levels. Essentially, those key 
people should be certified in 
their career by providing them 
with the best internationally 

accredited training programmes 
which The Society of Human 
Resource Management - US is 
providing, being one of the best 

awarding bodies with a powerful 
certifications in the human 
resources development and 
management.
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SHRM works to advance the HR 
profession as a whole, ensuring 
that as business evolves, HR 
evolves to meet business 
needs. Businesses increasingly 
understand that effective 
people management is a 
strategic imperative. As a result, 
business leaders expect that HR 
professionals will demonstrate, 
in addition to a thorough 
knowledge of HR concepts and 
requirements, the behavioral 
competencies required to 

effectively apply knowledge 
in the modern workplace in 
support of organizational goals.  

To meet business needs, 
SHRM has established two 
behavioral competency-based 
certifications, the SHRM 
Certified Professional (SHRM-
CP®) for early- and mid-career 
professionals and the SHRM 
Senior Certified Professional 
(SHRM-SCP®) for senior-level 
practitioners. SHRM regards 

the SHRM-CP and SHRM-SCP 
as the new global standard 
in certification for the HR 
profession.

Origin Training Centre has 
signed a contract with SHRM 
to be the Accredited Training 
Provider in Bahrain to deliver 
SHRM certifications, the 
CP and SCP certificates. 
OTC will incorporate key HR 
competencies and knowledge 
into the SHRM-CP and SHRM-

SCP exams, as SHRM’s 
certifications demonstrate to the 
global business community that 
the credential-holder has strong 
capabilities in both aspects of 
HR practice—competency and 
knowledge—that are required 
for effective job performance.

Meeting the CEO of the Society of Human 
Resource Management (SHRM) - USA

Moving Ahead with SHRM Certifications

Dr. Ahmed Al Banna with Mr. Johnny C. Taylor, Jr. - President and CEO 
Society of Human Resource Management - USA



According to Bradford, the 
technology will also be able to 
help evaluate and assimilate 
softer areas such as cultural 
fit; create more team chemistry 
and cohesion; and evaluate for 
tenacity, business acumen, and 
critical thinking.

Consider chatbots, newsfeeds, 
conversational interfaces, 
data-mining tools, location-
aware technologies, search 
engines, smart appliances, and 
self-driving cars. AI is being 
used to help automate tasks, 
predict outcomes, and in 
general transform our lives and 
businesses for the better.

In the past, HR primarily 
supported the transactional 
side of workforce management. 
But now, businesses need to 
also address more strategic 
demands—by providing insight 
that ties together workforce 
performance and planning. 
Today’s HR solutions can 
deliver quality information for 
analysis before changes are 
made, so organisations benefit 
from consistently better talent 
decisions.

The Future of HR Technologies: 
What's Up and Coming in 2020

The current economy is 
service-driven. To win and 
stay competitive in the market, 
organisations must take care of 
both customers and employees. 
However, in a landscape that 
is shaped by competitive 
pressures, talent scarcity 
and workforce demographic 
changes, retaining talent and 
providing them the right skillsets 
to ride the digital wave, can be a 
challenge.

Today, modern human resources 
(HR) applications can help by 
providing employees a way to 
interact with organisations that 
is rewarding and even fun. By 
emphasising company-wide 
competitions, media sharing, 
and the curation of an employee 
profile, it is easier for employees 
to make satisfying connections 
using their smartphones. In 
this technically advanced 
environment, streamlined HR 
processes and social tools 

provide easy access to business 
insights. In turn, it can help 
organisations retain employees 
who are equipped with valuable 
skillsets and experiences. This 
all leads to a win-win situation 
– employees will be more 
productive and can focus on 
making customers happy.

Here are the top three technology 
trends that can potentially shake 
up HR in 2018:

HR can now ‘leave it to the 
machines.’ Artificial Intelligence 
or fondly known as AI, will help 
enable a dramatically smarter, 
faster, and more responsive 
HR function. To quote Reggie 
Bradford, senior vice president 
of product development at 
Oracle, ‘ironically, machines will 
help human resources feel more 
human and personalised—
from recruitment to employee 
engagement and education.’

AI-based technologies are 

impacting every business 
function today, including HR, 
and this will only continue to 
advance. Think about sifting 
through thousands of résumés 
and millions of social and digital 
conversations for recruiting 
purposes; that does not scale at 
the human level. But AI tools can 
complement humans and make 
that process immeasurably 
more effective.

AI technologies are behind the 
scenes mining data 24/7. HR can 
uncover incredible information 
that they might not have even 
known to look for. It can help in 
identifying hiring patterns, driving 
employee engagement, building 
better education programmes, 
spotting trends in sick days and 
turnover rates, and much more.

Think of the labourious process 
of scheduling interviews and 
juggling multiple calendars—AI 
can automate that. Chatbots can 
help with ongoing engagements 
throughout the recruiting 
process. An engaging bot that 
learns from each interaction 
can help that process be much 
more personal and rewarding. 

 ¿ by Bernard Solomon - Head of Applications, Malaysia & Head of Human Capital Management (HCM) Applications, ASEAN
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 What are the three
 technology trends
 that can impact HR
in 2020?

1. Artificial Intelli-
 gence And Machine
Learning



HR departments today have a 
wealth of information at their 
fingertips: data on employee 
performance, onboarding, 
recruiting campaigns, and much 
more. According to Gretchen 
Alarcon, group vice president, 
Human Capital Management 
(HCM) Strategy at Oracle, many 
would assume this knowledge 
would translate to the power to 
understand HR performance, 
validate decisions and make 
smarter decisions for business. 
However, this is not necessarily 
true. Although many executives 
are comfortable managing and 
interacting with data, most of 
them do not truly understand 
how to use this data to make 
smarter, more strategic decisions 
and experiences.

Imagine being able to show 
how employee productivity and 
engagement affect bottom-line 
sales, or determine whether 
learning programme affects how 
long an employee stays with 
the organisation. Imagine being 
able to predict and prevent 
employee turnover. Mature 
analytics practices can link HR 
decisions to business results, 
which means HR will play a more 
central role in strategic business 
conversations.

When HR can access, aggregate, 
and draw conclusions from 
disparate sources, data turns into 
powerful insights for the entire 
business. These can help HR 
have more productive business 
discussions and implement 
more effective solutions. This is 
beyond entry-level analytics –
known as predictive analytics. 
Alarcon adds that by embracing 
advanced analytics, businesses 
can get a glimpse into what 
may be ahead for them and 
how to address potentially 
detrimental developments. For 
example, how will changing 
the compensation strategy 
impact performance? Or which 
employee might be leaving the 
company soon?

Another trend organisations are 
starting to embrace is prescriptive 
analytics, which help people 
uncover recommendations and 
solutions from the data they 

analyse. Therefore, in addition to 
identifying a pool of employees 
who are likely to leave over the 
next year, businesses will also 
able to identify actions they can 
take to address the situation 
quickly and efficiently.

Using technology once meant 
sitting down at a desktop 
computer. But today, we use 
more types of technology 
naturally and constantly, from 
the fitness tracker on our wrists 
to the home security system 
connected to our smartphones. 
The next generation of 
technology is being designed to 
inform our decisions and simplify 
our activities, and to be invisible 
and ubiquitous in our lives.

We observed that wellness in 
the workplace is a huge and 
growing trend these days. With 
the elderly living healthier lives, 
they can work longer and save 
more for retirement, reducing the 
burden on pensions and public 
resources. As labour markets 
get squeezed with fewer young 
workers available to support 
retiring workers, businesses 
can play a big role by investing 
in their employee’s health. 
Wellness programmes can 
produce healthier employees of 
all ages, boosting productivity 
and reducing costs as workers 
age.

I am a firm believer that a 
healthier employee is a happier 
employee. Companies that 
seek to compete and win in the 

marketplace by creating great 
employee experiences can 
provide their employees with 
wellness benefits that leverage 
games, competition, social media 
and mobile apps. Employers are 
turning to technology as a tool 
to monitor, promote and reward 
their employees’ achievements. 
At the same time, implementing 
such programmes will help to 
build a corporate culture and 
nurture employee loyalty.

At Oracle, an application called 
Oracle Employee Wellness, 
serves as a work/life feature 
within Oracle Human Capital 
Management (HCM) Cloud that 
collects feedback on employees’ 
progress toward their wellness 
goals and recommends 
behaviors that can improve their 
health, well-being, and work life. 
According to Oracle’s Nigel King, 
vice president for applications 
development at Oracle, games 
and friendly competitions 
increase participation rates in 
health and welfare programmes 
and encourage employees to 
take ownership of their well-
being. It allows the benefits of 
wellness management to be 
shared among employees and 
employers.

When it comes to wearables 
and connected devices, we are 
also exploring the capabilities of 
integrating with smart watches, 
such as the Apple Watch, 
beyond the usual fitness tracking. 
We are using it to allow workers 
in the field to track their hours 
based on geolocation. To quote 
an example by Mike Prizament, 
director of product marketing for 
Oracle's HCM Cloud Business 
Group, when a technician arrives 
at her assigned location, her 

watch will automatically identify 
the location and start tracking 
hours worked, in sync with the 
time and attendance module in 
Oracle HCM Cloud. And when 
she leaves, the timer stops and 
the time worked is logged.

Technology—including social 
collaboration—has helped make 
talent management systems 
more efficient. A solution that 
is fully integrated with core 
HR processes changes the 
approach to talent management. 
Improving the efficiency of 
individual talent processes and 
integrating them into a single 
platform (and a single dashboard) 
simplifies the job of HR.

An integrated HR system can 
also provide insight for the rest 
of the business—all in alignment 
with business strategies. By 
integrating data and processes 
so as to align data points for 
analysation, Chief Human 
Resource Officers will gain the 
insight to make more well-
informed decisions.

Scan the QR code to get
the original article
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2. Focus on Predic-
 tive and Prescriptive
Analytics

3. Technology Rev-
olutionising Work-
place Wellness

 What’s Next? Turn
to Technology First



Using Colored Brain to 
understand the Ambiguity Relief 
process Elevates Consciousness 
to deal with issues, ideas and 
decisions more intelligently to 
cooperatively get faster more 
positive results when working 
together.

When faced with a decision, a 
problem, an idea or a task, the 
brain must first go through a 
unique process of “Ambiguity 
Relief”. We have identified four 
unique processes related to the 
amounts of neurotransmitters 
produced by specific genes 
and made it Simple to use and 
apply through the Colored Brain 
model. Colored Brain makes 
it EASY to understand unique 
communication requirements 
that often prevent getting 
everyone speaking the same 
language… and helps you 
CRUSH the barriers to create 
EASIER, FASTER and MORE 
EFFECTIVE communication 
across any group or relationship

Developed by Arthur Carmazzi, 
the CBCI™ (Colored Brain 
Communication Inventory) is a 
psychometric profiling tool unlike 
others. It is different because the 
focus of CBCI does NOT to try to 
assess Personality or combine 
both Nature and Nurture in one 
psychometric profiling tool.

We feel personality is too 
complicated to be tested in one 
“Personality Test”. Profiling in the 
DC model, identifies 5 elements 
to what we call “Identity” and 
Colored Brain is only one of 
them… but it is the first and 
most important one because 
everything else is filtered through 
it!

The foundation is in discovering 
the Genetic architecture that 
supports the way an individual’s 
Brain communicates and 
processes information. It also 
establishes the “Brain Flexibility” 
(characteristics that have been 
developed through environment) 

that cross into other genetic 
territories. And it identifies an 
individual’s “Miscommunication 
Insights”, who are the people 
a person may have difficulty 
communicating with

Arthur F. Carmazzi is a 
Motivational Keynote Leadership 
Speaker, Founder of the 
Directive Communication™ 
Psychology. He is ranked as 
one of the world’s Top 10 most 
influential thought leaders in 
leadership and organizational 
culture by Global Gurus. 
Research by Arthur Carmazzi on 
the genetic foundations of the 
brain’s Ambiguity Relief clarity 
getting processes have been 
the inspiration of the Colored 
Brain model used across 
multinationals in 52 countries.

Origin Group Hosted Arthur this 
year in Oman at the 7th ANNUAL 
LEADERSHIP CONFERENCE 
on 22nd April 2019 in Muscat 
– Oman. He will also be one 

of the keynote speakers at the 
48th IFTDO World Conference 
and Exhibition which will be 
held in Sarajevo – Bosnia and 
Herzegovina on 24 – 26 June 
2019.

Over the past fifteen years or 
so, the world has been battling 
with understanding and applying 
Corporate Governance. Even 
as of now, the countries of the 
world are at different levels 
of application of Corporate 
Governance “CG”.  Some are at 
advanced level, some are in the 
thinking stage and others are at 
somewhere in between. 

However, even those with 
advanced stage of regulations 
such as USA and some 
countries in Europe are facing 

mounting pressure from 
regulators to comply fully with 
the requirements of CG. 
All the above issues and many 
more are prevalent in the age 
of internet and in the age of 
over dependence on manual 
documentation. How will the 
world of digitalization deal 
with Governance issues or the 
governance deals with digital 
world.

The speed at which the 
digitalization moves renders 
the current handling of 

corporate governance obsolete. 
Regulators and corporations 
need to build Governance as 
part of the digital environment in 
which they operate. Governance 
needs to be instilled digitally so 
that human intervention is kept 
at minimum.  The leadership 
at each and every business will 
need to change their styles from 
leading people directly to leading 
them through digital means. The 
challenges are high but this is 
the future.

Governance in the Digital Era
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Colored Brain 
Communication 
Inventory CBCI™
 ¿ by Arthur Carmazzi

 ¿ by Saleh Hussain - 
Corporate Governance 
Expert

(currently writing a new 
book “Governance in Digital 
Era” - May 2019)

TAKE THE 
COLORED 

BRAIN TEST



A delegation from Origin 
Training Centre participated in 
IATA Global Training Partners 
Conference in New Delhi - India. 
The delegation was headed by 
Mr. Mohamed Al Banna, Senior 
of Business Development and 
Mr. Murtadha Al Najjar, Head of 
Corporate Training, in addition to 
the trainee Ms. Suaad Abdulaziz, 
a graduate from the Foundation  
Diploma in Travel and Tourism 
who won a ticket to attend the 
conference.

The conference was held from 
10 - 13 April at Roseate House, 
New Delhi – India, where the 
delegation met with a large 
number of representatives 
coming from various training 
centres around the world 
that implement IATA training 
programs.

The IATA Global Training Partners 
Conference is an opportunity 
for professionals in training 
and personnel development to 
gather and discuss latest trends 
in training that are shaping 
learning deliverables.

The agenda of the GTPC 
revolved around the recently 
released IATA Human Resources 
report and its findings: Human 
Resources panel to discuss ‘Skill 
Gaps in the Industry’, Customer 
Services panel to discuss the 
importance of good customer 
service, and Ground Operations 
panel.

Origin Training Centre is one 
of the top leading training 
providers of IATA programmes, 
it provides Selling and Managing 
Airline Reservations and Travel 
(SMART) which teaches the 
skills and knowledge required 
to sell, make and manage flight, 
hotel and car reservations. 
Foundation Diploma in Travel 
and Tourism which acquires 
essential knowledge and skills 

to work in the travel and tourism 
industry and become an effective 
travel professional. Provide 
advice on flight, accommodation 
and tour products, and how to 
ensure travelers fulfill necessary 
travel requirements. Improve 
your customer service and 
sales skills in order to better 
advise travel customers about 
when and where to travel based 
on their needs. Travel and 
Tourism Consultant Diploma 
that enables trainees to study 
popular tourism destinations 
and improve their sales skills to 

successfully advise the clients 
on the best travel options. 
Learn how to customize and 
construct complex travel 
itineraries, gain the skills to 
process ticket exchanges and 
reissues, and understand how 
industry regulations affect your 
travel operations. And recently 
OTC launched Managing the 
Travel Business Diploma which 
improves your management 
skills in accounting, negotiation, 
marketing, and product 
development with this flexible 
distance learning course from 

Origin Training Centre Participates 
in IATA Global Training Partners 
Conference in New Delhi

Updates 9

During the conference's sessionIATA acknowledges OTC for the graduates initiative to 
attend IATA Global Partners Conference

Ms. Suaad Abdulaziz being recognized as the winner to attend the 
IATA Conference during the graduation ceremony
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Development  score 82.8 rank 5

•	 Vocational	education	enrolment	rate
•	 Tertiary	education	enrolment	rate
•	 Skill	diversity	of	graduates	2
•	 Quality	of	education	system	1
•	 Extent	of	staff	training	1
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Bahrain Economy Competitiveness

Key Previous edition High income group average Middle East and North Africa averagePerformance Overview
2018

Best

Rank /140

Score
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Overall
Score

Enabling
Environment

Human
Capital Markets

Innovation
Ecosystem

USA NZL SGP KOR (31) (4) FIN SGP USA USA CHN USA DEU



50th



42nd



30th



38th



119th



74th



28th



28th



46th



33rd



90th



54th



72nd
Overall Institutions Infrastructure ICT

adoption
Macro-

economic
stability

Health Skills Product
market

Labour
market

Financial
system

Market
size

Business
dynamism

Innovation
capability

64 61

78

67 65

79
74

63 63
70

46

62

36

Bahrain 50th / 140

Global Competitiveness Index 4.0 2018 edition Rank in 2017 edition: 46th / 135

Selected contextual indicators

Social and environmental performance

Population millions

GDP per capita US$

10-year average annual GDP growth %

GDP (PPP) % world GDP

Unemployment rate %

5-year average FDI inward flow % GDP

Environmental footprint gha/capita Global Gender Gap Index 0-1 (gender parity)

1.5

24,028.7

3.7

0.06

1.2

3.9

8.7 0.6

Economy Profiles

The Global Competitiveness Report 2018 | 87

The infographics below are extracted from the Global Competitiveness 
Index 2018 4.0. It sheds light on an emerging set of drivers of productivity 
and long-term growth in the era of the Fourth Industrial Revolution.



The	 Department	 of	 Public	
Relations	 and	 Media,	 in	
coordination	 with	 the	 Human	
Resources	 Department,	
organized	 the	 “Origin	 Annual	
Camp”,	 which	 is	 held	 annually	
during	 the	 camping	 season	 in	
Bahrain	 in	 Sakhir.

The	 camp	 was	 attended	 by	
Origin	 staff	 and	 their	 families,	
who	enjoyed	the	camp	activities	
from	morning	until	the	barbecue	
activity,	which	is	always	seen	to	
be	 the	most	 favourite	activity	 in	
the	 camp	 by	 everyone,	 young	
and	 old.
The	camp	included	many	sports	

activities,	 brain	 skills	 games	
where	 in	 the	 winners	 of	 this	
game	 were	 the	 employees’	
children.	In	addition	to	the	puzzle	
activity	near	the	fire	area	and	the	
delicious	 food.

The	 practice	 of	 organizing	
such	 event	 every	 year	 is	 to	
break	 the	 rhythm	 of	 day-to-
day	 work	 and	 to	 consolidate	
the	 good	 relationship	 between	
all	 colleagues,	 as	 well	 as	 to	
achieve	a	“Work	–	Life	Balance”	
and	 managing	 work	 stress	 by	
spending	 an	 entertaining	 and	
joyful	 free	 time	 with	 the	 whole	
family.

editor
For any further information,
kindly contact the chief editor:

Ms. SAFA ABDULGHANI
Head of PR & Media

Tel      : 17 552 878 
Email : safa@origin.com.bh

Tel: +973 17 552 878  |  Fax: +973 17 552 890  |  Email:  info@origin.com.bh  |  Website: origin.com.bh |   OriginBahrain

Upcoming Event

24th – 26th June 2019

Hotel Hills Sarajevo | Bosnia and Herzegovina

09th – 10th July 2019

Grand Millennuim | Muscat - Sultanate of Oman

26th - 27th August 2019

Millennium, Salalah |Sultanate of Oman

The 48th IFTDO World 
Conference and Exhibition

The 9th GCC 
Productivity Conference

The 8th GCC Wellbeing 
Conference and Exhibition

Updates 11

For Readaholics
Flipnosis: The Art of Split-Second 
Persuasion Paperback – March 2011 ,1

'What	 if	 I	were	to	tell	you	that	
a	psychopathic	arsonist	might	
also	be	the	person	most	likely	
to	 save	 you	 from	 a	 burning	
building'?	 This	 book	 is	 about	

a	 special	 kind	 of	 persuasion:	
'flipnosis'.	It	has	an	incubation	
period	of	just	seconds,	and	can	
instantly	disarm	even	the	most	
discerning	 mind.	 Flipnosis	
is	 black-belt	 mind	 control.	 It	
doesn't	 just	 turn	 the	 tables,	
it	 kicks	 them	 over.	 From	 the	
malign	but	fascinating	powers	
of	 psychopaths,	 serial	 killers	
and	 con	 men	 to	 the	 political	
genius	 of	 Winston	 Churchill	
-	 via	 the	 grandmasters	 of	
martial	 arts,	 Buddhist	monks,	
magicians,	 advertisers,	
salesmen,	 CEOs	 and	 frogs	
that	 mug	 each	 other	 -	 Kevin	
Dutton's	brilliantly	original	and	
revelatory	book	explores	what	
cutting-edge	 science	 can	
teach	us	about	the	techniques	
of	 persuasion.

“Origin Annual Camp”

Origin team during the annual camp
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 Gulf Aluminium Rolling Mill Company (Garmco)

Ashraf BGDC

Bahrain Telecommunication Company (Batelco)

Kalam Telecom

Afro Asian Assistant (AAA)

Arab Bank

Sayed Mahdi Real Estate

Origin 20th Anniversary Ceremony:
Acknowledging our Partners to success

Bahrain National Holding (BNH)
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كلمة السيد براد بويسون املدير التنفيذي لـ SHRM الشرق األوسط وشمال أفريقيا

احتفال أوريجني بالذكرى العشرون

تكرمي شركة زين لالتصاالت - البحرين

تكرمي شركة السيد كاظم الدرازي

رئيس اجلامعة األهلية البروفيسور عبداهلل احلواج يتسلم درع التكرمي

تكرمي شركة اليوسف للصرافة 

ألبوم الصور

IFTDO كلمة سعادة الدكتور ابراهيم الدوسري رئيس مجلس  إدارة

كلمة من الرئيس األسبق للمعهد الدولي إلدارة املبيعات ISM - بريطانيا

تكرمي رئيس مجلس اإلدارة األستاذ حسن عبدعلي آل نوح 
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إفطار أوريجيـــن الشــهري فعالياتنا القادمة

برامجنا القادمة

Tel: +973 17 552 878  |  Fax: +973 17 552 890  |  Email:  info@origin.com.bh  |  Website: origin.com.bh |   OriginBahrain

املؤمتــر واملعــرض العاملــي 48 الحتــاد 
والتطويــر التدريــب  منظمــات 

: 24- 2٦ يونيو 201٩ م      التاريخ 
: فندق هيلز، سراييفو - البوسنة والهرسك املكان 

- برنامج اإلدارة والقيادة املتقدمة

IOT "دورة "إنترنت األشياء -

- برنامج اللغة اإلجنليزية للقانون

CMA شهادة محاسب إداري معتمد -

- دبلوما إدارة مشاريع السياحة 
IATA  والسفر

املؤمتر واملعرض اخلليجي الثامن 
للصحة املثالية

:  ٩-10 يوليو  201٩ التاريخ 
: فندق غراند ميلينيوم، مسقط - سلطنة عمان املكان 

املؤمتر اخلليجي التاسع لإلنتاجية
: 2٦-2٧ أغسطس 201٩ التاريخ 

: فندق ومنتجع ملينيوم، صاللة - سلطنة عمان   املكان 

Certificate in Procurement
and Supply Operations
(Levels: 2, 3 & 4)

الشهادة الدولية يف املشتريات وسلسلة العمليات

أضواء

فريــق  يســتقبل  أن  قبــل 
أوريجــني شــهر رمضــان املبــارك 
لتوطيــد  مســتمرة  مبــادرة  ويف 
أفــراد  جميــع  بــني  العاقــة 
نظمــت  املجموعــة.  وممثلــي 
اإلفطــار  البشــرية  املــوارد  إدارة 
نهايــة  يف  ألوريجــني  الشــهري 
والــذي   2019 أبريــل  شــهر 
التنفيــذي  الرئيــس  اســتهله 
البنــاء  أحمــد  د.  للمجموعــة 

للشــهر  االســتعداد  أهميــة  عــن 
اســتغال  خــال  مــن  الفضيــل 
علــى  التركيــز  يف  الشــهر  هــذا 
العمــل،  يف  واالبتــكار  اإلبــداع 
عــن  الشــركات  مامييــز  فهــو 
خصوًصــا  البعــض  بعضهــا 
املليــئ  الراهــن  وقتنــا  يف 
حديثــه  واختتــم  بالتحديــات. 
شــهر  بقــدوم  اجلميــع  بتهنئــة 

املبــارك. رمضــان 

 TOLES Foundation
Preparation & Exam
(Foundation Level)

International Certificate
from TOLES Legal - UK

برنامج اللغة اإلجنليزية يف القانون  
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يف مبــادرة لتوعيــة وتثقيــف جميع 
مــن  يــدور حولهــم  املوظفــني مبــا 
التعلــم  قســم  نفــَذ  مســتجدات، 
أوريجــني  مبجموعــة  والتطويــر 
بعنــوان  للموظفــني  محاضــرة 

املســتقبل". "وظائــف 
احملاضــرة  هــذه  ســلطت  وقــد 
خبيــر  تقريــر  علــى  الضــوء 
االستشــراف تومــاس فــري، الــذي 
حتــدث فيــه عــن الوظائــف املتوقــع 
أن تصبــح شــائعة خــال الســنوات 
يف  تومــاس  وينفــي  القادمــة. 
الروبوتــات  تســيطر  أن  تقريــره 
املســتقبلي،  املشــهد  علــى  متاًمــا 
املقابــل  يف  التكنولوجيــا  إن  بــل 
مــن  العديــد  ظهــور  عــن  ستســفر 

الوظائــف والتخصصــات التــي لــم 
مســبًقا. موجــودة  تكــن 

مــن  وظيفــة   20 عــرض  مت  وقــد 
والتــي  املســتقبلية  الوظائــف 
وظائــف  ومنهــا  التقريــر،  ذكرهــا 
وظائــف  بالروبوتــات،  متعلقــة 
الضخمــة،  بالبيانــات  متعلقــة 
وظائــف لطواقــم العمــل اخلاصــة 
طيــار،  بــدون  الطائــرات  لقيــادة 
الشــخصية،  الصحــة  يف  وظائــف 
الــذكاء  مجــال  يف  وظائــف 
قطــاع  يف  وظائــف  االصطناعــي، 
الفضائــي،  والتنقيــب  الفضــاء 
قطــاع العمــات الرقميــة املشــفرة، 
املتقدمــة  الوظائــف  مــن  وغيرهــا 
العمــل. ســوق  ســيطرحها  التــي 

أضواء

"وظائف املستقبل" يقدمها قـسـم التعـلـم والتطـويـر

مـخيـم أوريـجـيـن الـسـنــوي

زيارة حلسن رضي وشركاه
مؤمتــر  انعقــاد  هامــش  علــى 
"التكنولوجيــا واالبتــكار يف القانــون 
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
مجموعــة  مــن  وفــد  زار  أفريقيــا" 
مــن  كل  يف  متمثــًا  أوريجــني 
الرئيــس   – البنــاء  أحمــد  الدكتــور 
التنفيــذي للمجموعــة ورئيــس مركــز 
أوريجــني للتدريــب، واألســتاذ حســني 
اإلدارة،  مجلــس  عضــو   - رضــا 
 – رضــي  علــي  حســن  احملامــي  زارا 

مؤســس وشــريك ملكتــب حســن رضــي 
لشــكره  وذلــك  للمحامــاة؛  وشــركاه 
علــى رعايتــه ودعمــه للمؤمتــر كونــه 
الرائــدة  القانونيــة  املؤسســات  أحــد 
يف البحريــن. باإلضافــة إلــى إميانــه 
باألثــر الــذي قــد ُيحدثــه هــذا املؤمتــر 
وأوراق العمــل امُلقدمــة فيــه مــن خــال 
ترشــيحه لعــدد مــن موظفيه حلضور 
مخرجاتــه  مــن  واالســتفادة  املؤمتــر 

عملهــم. مجــال  يف  وتطبيقهــا 

االســتمتاع  يف  البحرينــني  كعــادة 
التخييــم  موســم  خــال  بوقتهــم 
نظمــت  الصخيــر،  منطقــة  يف 
يف  الســنوي  مخيمهــا  أوريجــني 
دعــت  حيــث  الصخيــر،  منطقــة 
للمخيــم جميــع منتســبيها وأفــراد 
لاســتمتاع  الكرميــة  عائاتهــم 
بهــذا النشــاط الــذي يقــام ســنوًيا.

بأنشــطته  املخيــم  متيــز  وقــد 
املتنوعــة التــي بــدأت مــن الصبــاح 

الليــل. منتصــف  حتــى  الباكــر 
والصغــار  الكبــار  فاســتمتع 
واأللعــاب  باألنشــطة  جميًعــا 
التحــدي  وألعــاب  الرياضيــة 

مســابقات  مــن  والكثيــر  الذهنــي 
الشــعبية.  واحلكــم  األمثــال 
هــي  فقــرة  أمتــع  كانــت  وبالطبــع 
فقــرة الشــواء وهــي املفضلــة لــدى 
اجلميــع. وقــد متيــز املخيــم هــذا 
العــام بالفــوز الســحيق لألطفــال 
واألنشــطة. املســابقات  كافــة  يف 
الفعاليــة  هــذه  تنظيــم  ويعــزو 
الفعــال يف كســر  كل عــام لدورهــا 
توطيــد  اليومــي،  العمــل  إيقــاع 
حتقيــق  الزمــاء،  بــني  العاقــة 
التــوازن بــني العمــل واحليــاة مــن 
خــال قضــاء وقــت بهيــج مــع أفــراد 

العمــل. ضغــط  وإدارة  العائلــة، 
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مــع  البشــرية  املــوارد  اســتراتيجيات 
املؤسســة. أهــداف 

بــني  التعــاون  هــذا  ويأتــي 
أوريجــني،  ومجموعــة  اجلمعيــة 
تدريــب  بأهميــة  أوريجــني  إلميــان 
إلدارة  واملمارســني  املتخصصــني 

مقتطفات من املعرض

الدكتور أحمد البناء مع السيد جوني تايلور

مـعـرض التوظيف اخلامس يف قطاع التعليم والتدريب

الرئيـس التنـفيـذي ألوريجيـن يلتـقـي برئيس 
SHRM   جمـعـيـة إدارة املـوارد الـبشـريــة

أضواء

 – البنــاء  أحمــد  الدكتــور  التقــى 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
أوريجــني  مركــز  ورئيــس  أوريجــني 
واملديــر  الرئيــس   – للتدريــب 
املــوارد  إدارة  جلمعيــة  التنفيــذي 
تايلــور  جونــي  الســيد  البشــرية، 
جمعيــة  ملكتــب  زيــارة  يف  كان  الــذي 
إدارة املــوارد البشــرية ملنطقــة الشــرق 
بدبــي.  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
رئيــس  ليلتقــي  الزيــارة  هــذه  وتأتــي 
الرؤســاء  مــن  بعــدد  اجلمعيــة 
مجــال  يف  واملســؤولني  التنفيذيــني 
يف  البشــرية  املــوارد  وإدارة  تنميــة 
املنطقــة، حيــث جــرى هــذا االجتمــاع 
 – دبــي  القصــر،  جميــرا  فنــدق  يف 

املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
أهميــة  حــول  اإلثنــان  تناقــش  وقــد 
املــوارد  ومســؤولي  مــدراء  تقويــض 
مؤسســاتهم  يف  والتدريــب  البشــرية 
اســتراتيجيني  موظفــني  ليكونــوا 
وإدارة  تنميــة  عمليــة  يف  ومؤثريــن 
املــوارد البشــرية. واجلديــر بالذكــر أن 

أوريجــني للتدريــب هــو مركــز  مركــز 
املــوارد  إدارة  جمعيــة  مــن  معتمــد 
البشــرية لتقــدمي البرامــج التدريبيــة 
برنامــج محتــرف  للجمعيــة، ومنهــا 
مــوارد بشــرية CP وبرنامــج محتــرف 

.SCP البشــرية  املــوارد  يف  أول 
ويركــز برنامــج محتــرف موارد بشــرية 
CP علــى جتهيــز مــدراء ومســؤولي 
ليكونــوا  والتدريــب  البشــرية  املــوارد 
يقومــون  بشــرية  مــوارد  محتــريف 
بتنفيذ السياســات واالستراتيجيات، 
للتواصــل  تفعيلهــم  إلــى  باإلضافــة 
املنفعــة،  وأصحــاب  املوظفــني  بــني 
تقدمي خدمات املوارد البشــرية، وأداء 
وظائــف املــوارد البشــرية التشــغيلية. 
محتــرف  لبرنامــج  بالنســبة  أمــا 
فهــو   ،SCP البشــرية  املــوارد  أول يف 
البشــرية  املــوارد  يســتهدف محتــريف 
االســتراتيجيات؛  يطــورون  الذيــن 
البشــرية  املــوارد  وظيفــة  ليقــودوا 
املجتمــع،  التأثيــر يف  يعــززوا  ِقدًمــا، 
ويوحــدوا  األداء،  ويحللــوا مقاييــس 

وتنميــة املــوارد البشــرية يف البحريــن 
مــن خــال منحهــم أفضــل البرامــج 
الدولــي،  االعتمــاد  ذات  التدريبيــة 
حيث أن جمعية إدارة املوارد البشرية 
ُتعــد مــن أفضــل اجلهــات  – أمريــكا 
املانحــة لبرامــج تنميــة وإدارة املــوارد 

العالــم. يف  البشــرية 

للتدريـــب  أوريجـــني  مركـــز  شـــارك 
يف معـــرض التوظيـــف اخلامـــس يف 
والـــذي  والتدريـــب  التعليـــم  قطـــاع 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تنظمـــه 
والـــذي  دوري،  بشـــكل  االجتماعيـــة 
ُنِفـــذ يف 24 – 25 أبريـــل 2019 حتـــت 
رعايـــة ســـعادة وزيـــر العمـــل والتنميـــة 
بـــن  جميـــل  الســـيد  االجتماعيـــة، 
بهـــو  يف  حميـــدان،  علـــي  محمـــد 

زايـــد. مبدينـــة  الـــوزارة، 

أوريجــني  مركــز  موظفــو  ويعمــل 
دراســة  علــى  املعــرض  هــذا  خــال 
احتياجــات ســوق العمــل مــن خــال 
املعــرض  زوار  تخصصــات  إحصــاء 
وخصوًصــا الوافديــن ملنطقــة عــرض 
مايســاهم  وهــو  أوريجــني؛  مركــز 
مــن  التدريبيــة  اخلطــة  تطويــر  يف 
برامــج  طــرح  علــى  التركيــز  خــال 
الباحثــني  عــرض  تواتــي  تدريبيــة 

عــن عمــل والطلــب املتوفــر يف ســوق 
البحرينــي. العمــل 

يقــام  الــذي  املعــرض،  ويســتهدف 
توظيــف  يومــني،  مــدار  علــى 
الباحثــني عــن عمــل، حيــث تعــرض 
اجلهــات املشــاركة فيــه مــن مؤسســات 
اجلامعــات  تضــم  خاصــة،  تعليميــة 
املؤسســات  جانــب  إلــى  واملــدارس، 
الوظيفيــة،  شــواغرها  التدريبيــة، 
اإلداريــة،  الوظائــف  تشــمل  والتــي 
واملدربــني  املدرســني  ووظائــف 
التعليميــني  واملشــرفني  والفنيــني 
وغيرهــم. كمــا تعــرض وزارة العمــل 
خــال  مــن  االجتماعيــة،  والتنميــة 
الوظائــف  اخلــاص  جناحهــا 
يف  بااللتحــاق  للراغبــني  املوجهــة 
مختلــف التخصصــات الوظيفيــة يف 
قطــاع التعليــم والتدريــب اخلــاص، 
إضافــة إلــى فــرص التدريــب لتأهيــل 

عمــل. عــن  الباحثــني 
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املؤمتــر،  انعقــاد  يومــي  خــال  فيــه 
مــن أملانيــا، كنــدا، بريطانيــا، أوكرانيــا، 
بلجيــكا، جنــوب أفريقيــا، والبحريــن. 
وقــد ُطرحــت أوراق عمــل مختلفــة يف 
املجــال القانونــي احلديــث، كتقنيــات 
التقنيــة  شــركات  الذكيــة،  التعاقــد 
تكنولوجيــا  يف  املــرأة  القانونيــة، 
القانــون، مســتقبل مكاتــب وشــركات 
احملامــاة يف ظــل التحديــات الراهنــة 

وغيرهــا. التكنولوجــي،  والتطــور 

نوعــه  مــن  األول  املؤمتــر  هــذا  وُيعــد 
يف الشــرق األوســط ومنطقــة شــمال 
يســلط  حيــث   ،)MENA( إفريقيــا 

صورة جماعية مع سعادة الوزير وعدد من املتحدثني يف املؤمتر خالل حفل االفتتاح

اختتـام أعمـال مـؤتـمر مـستجـدات التكنولوجـيـا 
واالبتكار يف الشؤون القانونية بحضور دولي مميز

أضواء

الدكتــور  ســعادة  رعايــة  حتــت 
وزيــر  ميــرزا  علــي  بــن  عبداحلســني 
نظمــت  املوقــر،  واملــاء  الكهربــاء 
مــع  بالتعــاون  أوريجــني  مجموعــة 
إم ســي أكادميــي - بلجيــكا يف 22 – 
23 ينايــر 2019 مؤمتــر »مســتجدات 
الشــؤون  يف  واالبتــكار  التكنولوجيــا 
الشــرق  منطقــة  يف  القانونيــة 
األوســط وشــمال إفريقيــا«، وذلــك يف 
فنــدق اخلليــج – البحريــن وبحضــور 
عــدد مــن رؤســاء الشــركات واملنظمــات 
 150 مــن  وأكثــر  املســؤولني  وكبــار 
الــوزارات  مختلــف  مــن  مشــارًكا 
مؤسســات  احلكوميــة،  واجلهــات 
القطــاع اخلــاص ، ومكاتــب احملامــاة 

البحريــن. وخــارج  داخــل  مــن 

حفــل  الوزيــر  ســعادة  واســتهل 
الترحيبيــة،  بكلمتــه  االفتتــاح 
تغييــر  كيفيــة  عــن  حتــدث  حيــث 
احلديثــة  التكنولوجيــة  التقنيــات 
للطريقــة التــي نعيــش ونعمــل بهــا، 
التكنولوجيــا  تأثيــر  فــإن  وبالطبــع 
إلــى  كبيــر  بشــكل  امتــد  قــد  ايًضــا 
ممارســة  ومهنــة  القانونيــة  الشــؤون 
القانــون، وأصبــح احملامــون وخبــراء 
التكنولوجيــا  يســتخدمون  القانــون 
اإللكترونــي يف  كالبحــث  يف عملهــم 
بالشــؤون  املتعلقــة  البيانــات  قواعــد 
القانونيــة، باإلضافــة إلــى مســاهمة 
الــذكاء االصطناعــي أيًضــا يف تغييــر 

القانونيــة،  البحــوث  إجــراء  طريقــة 
بــدأت  األخيــرة  اآلونــة  إنــه يف  حيــث 
 ROSS Intelligence شــركة 
جهــاز  باســتخدام   Company
 »Watson« يســمى   IBM كمبيوتــر 
البحــوث  تلــك  إجــراء  أجــل  مــن 
أخــرى  شــركات  وتقــوم  القانونيــة، 
لتمّكــن  مماثلــة  تقنيــة  بتطويــر 
احملامني من تفويض مهمة مراجعة 
العقود إلى جهاز الكمبيوتر، حتى أن 
بعــض الشــركات حتــاول تطويــر عقــود 
ذكية ميكن أن تغير نفســها بناًء على 
املعلومــات.  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
القانونيــة  املؤسســات  أصبحــت  كمــا 
القانونــي  اخلبيــر  توظيــف  تفضــل 
امللم بالتقنيات اإللكترونية احلديثة 
التقليــدي،  القانونــي  اخلبيــر  علــى 
الهواتــف  تكنولوجيــا  ظهــور  ومــع 
الذكيــة ميكــن للنــاس الوصــول إلــى 
املعلومــات القانونيــة املشــتركة التــي 
أصبحــت ســهلة ويف متنــاول أيديهــم.

وشكر الوزير يف ختام كلمته املنظمني 
لهــذا املؤمتــر وهــم مجموعــة أوريجني 
أعــرب  MC Academy وكذلــك  و 
عن شــكره للمتحدثني واملشــاركني يف 

هــذا املؤمتــر القانوني املهم.

اخلبــراء  مــن  عــدد  شــارك  وقــد 
املجــال  يف  املختصــني  واملتحدثــني 
امُلطبقــة  والتكنولوجيــا  القانونــي 

والفــرص  التحديــات  علــى  الضــوء 
املتاحة يف املجال القانوني من خال 
واالبتــكار،  احلديثــة  التكنولوجيــا 
والتي من شــأنها املســاهمة يف تطوير 
كمــا  املنطقــة،  يف  القانونيــة  النظــم 
يهــدف لتســليط الضــوء علــى متكــني 
يف  القانونــي  االبتــكار  يف  املــرأة  دور 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
إفريقيــا، باإلضافــة إلــى إنشــاء إطــار 
يوفــر االنطاقــة األساســية لتطويــر 
نظــام متابعــة الــدروس املســتفادة يف 

نهايــة املؤمتــر.

UPGRADE
YOUR CAREER
 Become a Certified Public
Relations Professional
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يجريهـــا  التـــي  الدقيقـــة  التحليـــل 
قـــرارات  ربـــط  االصطناعـــي  الـــذكاء 
ــا  ــال، ممـ ــوارد البشـــرية بنتائـــج األعمـ املـ
يعنـــي أن املـــوارد البشـــرية ســـتلعب دوًرا 
التجاريـــة  املعامـــات  يف  أكبـــر  مركزًيـــا 

االســـتراتيجية.

مـــن  البشـــرية  املـــوارد  تتمكـــن  عندمـــا 
الوصـــول إلـــى اســـتنتاجات مـــن مصـــادر 
واســـتخاصها،  وجتميعهـــا  مختلفـــة 
نتائـــج  إلـــى  البيانـــات  هـــذه  تتحـــول 
املؤسســـة.  صالـــح  يف  تصـــب  ملموســـة 
علـــى  النتائـــج  هـــذه  تســـاعد  أن  ميكـــن 
إجـــراء مناقشـــات أعمـــال أكثـــر إنتاجيـــة 
هـــذه  فعاليـــة.  أكثـــر  حلـــول  وتطبيـــق 
العمليـــة تتجـــاوز حتليـــات املبتدئـــني، 
التحليـــات  باســـم  معروفـــة  هـــي  بـــل 
أنـــه  أيًضـــا  التنبؤيـــة. يضيـــف أالركـــون 
مـــن خـــال تبنـــي التحليـــات املتقدمـــة، 
ميكـــن للشـــركات أخـــذ حملـــة عامـــة علـــى 
مـــا قـــد يخبئـــه لهـــم املســـتقبل وكيفيـــة 
معاجلـــة أي تطـــور محتمـــل اليصـــب يف 
مصلحـــة الشـــركة. علـــى ســـبيل املثـــال، 
اســـتراتيجية  تغييـــر  ســـيؤثر  كيـــف 
التعويـــض علـــى األداء؟ أو أي موظـــف 

قـــد يغـــادر الشـــركة قريًبـــا؟

اســـتخدام التكنولوجيـــا يعنـــي اجللـــوس 
فتـــرات طويلـــة علـــى جهـــاز الكمبيوتـــر 
أو الهاتـــف أو حتـــى األلـــواح احملمولـــة. 
لكننـــا نســـتخدم اليـــوم أنواًعـــا متعـــددة 
يومـــي  بشـــكل  التكنولوجيـــا  مـــن 
اللياقـــة  تعقـــب  خـــال  مـــن  ومســـتمر، 
نظـــام  أو  معصمينـــا  علـــى  البدنيـــة 
بهواتفنـــا  املتصـــل  املنزلـــي  األمـــان 
الذكيـــة. مت تصميـــم اجليـــل القـــادم مـــن 
قراراتنـــا  مـــع  ليتجـــاوب  التكنولوجيـــا 

اليوميـــة.  أنشـــطتنا  ويبســـط 

العمـــل  مـــكان  يف  املثاليـــة  الصحـــة 
يف  األنظـــار  حولـــه  تلتفـــت  توجـــه  هـــو 
الذيـــن  للمســـنني  ميكـــن  األيـــام.  هـــذه 
يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة، العمـــل لفتـــرة 
ممـــا  للتقاعـــد،  املزيـــد  وتوفيـــر  أطـــول 
يقلـــل العـــبء علـــى املعاشـــات التقاعديـــة 
أن  للشـــركات  العامـــة. وميكـــن  واملـــوارد 
تلعـــب دوًرا كبيـــًرا مـــن خـــال االســـتثمار 
تنتـــج  كأن  موظفيهـــا.  صحـــة  يف 
برامـــج الصحـــة املثاليـــة ملوظفـــني أكثـــر 
ــا يعـــزز  ــار؛ ممـ صحـــة مـــن جميـــع األعمـ
مـــع  التكاليـــف  ويخفـــض  اإلنتاجيـــة 

كل موظـــف. عمـــر  تقـــدم 

املوظـــف ذو الصحـــة املثاليـــة هـــو املوظـــف 
األكثـــر ســـعادة واألكثـــر إنتاجيـــة أيًضـــا. 
إلـــى  تســـعى  التـــي  للشـــركات  ميكـــن 
املنافســـة والفـــوز يف الســـوق مـــن خـــال 
خلـــق جتربـــة عمـــل رائعـــة للموظفـــني، 
كتوفيـــر مزايـــا صحيـــة ملوظفيهـــا تعـــزز 
التنافـــس واملـــرح مـــن خـــال تطبيقـــات 
رصـــد  وميكـــن  احملمولـــة.  األجهـــزة 
يف  موظفيهـــم.  ومكافـــأة  اإلجنـــازات 
الوقـــت نفســـه، سيســـاعد تنفيـــذ مثـــل 
هـــذه البرامـــج يف بنـــاء ثقافـــة الشـــركات 

املوظفـــني. والء  وتعزيـــز 

 Oracle تطبيـــق  ُيســـتخدم 
أي   Employee Wellness
املوظفـــني  لصحـــة  أوراكل  )تطبيـــق 
املثاليـــة(، يســـتخدم يف جمـــع حتليـــات 
حتقيـــق  نحـــو  املوظفـــني  تقـــدم  حـــول 
بإعطـــاء  ويقـــوم  الصحيـــة  أهدافهـــم 
توصيـــات بالســـلوكيات التـــي ميكـــن أن 
حتســـن صحتهـــم ورفاهيتهـــم يف العمـــل 

واحليـــاة. 
عندمـــا يتعلـــق األمـــر باألجهـــزة القابلـــة 
فإننـــا  املتصلـــة،  واألجهـــزة  لارتـــداء 
االقتـــران  إمكانيـــات  أيًضـــا  نستكشـــف 
مـــع الســـاعات الذكيـــة، مثـــل ســـاعة آبـــل 
واســـتخدامها   ،Apple Watch

وشـــكاويهم،  استفســـاراتهم  علـــى 
التواصـــل،  واجهـــات  األخبـــار،  ملفـــات 
تقنيـــات  البيانـــات،  اســـتخراج  أدوات 
البحـــث،  محـــركات  املواقـــع،  حتديـــد 
ذاتيـــة  الســـيارات  الذكيـــة،  األجهـــزة 
اســـتخدام  يتـــم  والكثيـــر.  القيـــادة، 
يف  للمســـاعدة  االصطناعـــي  الـــذكاء 
أمتتـــة املهـــام والتنبـــؤ بالنتائـــج وحتويـــل 
حياتنـــا وشـــركاتنا بشـــكل عـــام إلـــى نحـــٍو 

وأســـهل. أفضـــل 

البشـــرية  املـــوارد  دور  كان  املاضـــي،  يف 
املتعلقـــة  املعامـــات  بدعـــم  يقتضـــي 
املؤسســـة  يف  البشـــرية  الكـــوادر  بـــإدارة 
باتـــت  اآلن  ولكـــن  أساســـي.  بشـــكل 
تلبيـــة  إلـــى  حتتـــاج  العمـــل  مؤسســـات 
االســـتراتيجية  املتطلبـــات  مـــن  املزيـــد 
بـــني  تربـــط  رؤيـــة  توفيـــر  خـــال  مـــن 
أداء القـــوى العاملـــة وخطـــة املؤسســـة. 
ميكـــن حللـــول املـــوارد البشـــرية احلاليـــة 
تقـــدمي معلومـــات حتليليـــة جيـــدة قبـــل 
تســـتفيد  بحيـــث  التغييـــرات  إجـــراء 
املؤسســـات مـــن قـــرارات املواهـــب األفضـــل 

باســـتمرار.

أصبحـــت أقســـام املـــوارد البشـــرية اليـــوم 
املعلومـــات  مـــن  كثيـــر  علـــى  حتتـــوي 
عليهـــا:  القائمـــني  أيـــدي  متنـــاول  يف 
أداء املوظفـــني، حمـــات  بيانـــات حـــول 
التوظيـــف، حتاليـــل األداء، وأكثـــر مـــن 
ذلـــك بكثيـــر. وفًقـــا للســـيد غريتشـــني 
 - املجموعـــة  رئيـــس  نائـــب   - أالركـــون 
املـــال البشـــري  اســـتراتيجية إدارة رأس 
 :Oracle أوراكل  يف   )HCM(
املعرفـــة  هـــذه  أن  الكثيـــرون  )يفتـــرض 
فهـــم  علـــى  القـــدرة  إلـــى  ســـتترجم 
مـــن  والتحقـــق  البشـــرية  املـــوارد  أداء 
صحـــة القـــرارات، واتخـــاذ قـــرارات أكثـــر 
ليـــس  هـــذا  التجاريـــة،  لألعمـــال  ذكاًءا 
صحيحـــا بالضـــرورة. علـــى الرغـــم مـــن 
التنفيذيـــني  املـــدراء  مـــن  العديـــد  أن 
والتفاعـــل  البيانـــات  إلدارة  مرتاحـــون 
يفهمـــون  ال  معظمهـــم  أن  إال  معهـــا، 
حًقـــا كيفيـــة اســـتخدام هـــذه البيانـــات 
ذكاًءا  أكثـــر  وجتـــارب  قـــرارات  التخـــاذ 

واســـتراتيجية(.
تخيـــل أن تكـــون قـــادًرا علـــى إظهـــار مـــدى 
ومشـــاركته  املوظـــف  إنتاجيـــة  تأثيـــر 
حتديـــد  أو  األساســـية،  املبيعـــات  علـــى 
مـــا إذا كان برنامـــج التدريـــب يؤثـــر علـــى 
مـــدة بقـــاء املوظـــف يف املؤسســـة. تخيـــل 
ومنـــع  التنبـــؤ  علـــى  قـــادًرا  تكـــون  أن 
ملمارســـات  ميكـــن  املوظفـــني.  اســـتقالة 

اختيار المحررين

2. الـتـــركـــــيــز عـــلـــى 
التحليات التنبؤية 

والـــوصــفـيــة

3. تكنولوجيا الصحة 
املثالية يف مكان العمل

املعتـــاد.  اللياقـــة  تتبـــع  يتجـــاوز  مبـــا 
للســـماح  أوراكل  يف  تســـتخدم  فهـــي 
ســـاعات  بتتبـــع  احلقـــل  يف  للعاملـــني 
املوقـــع  حتديـــد  علـــى  بنـــاًءا  عملهـــم 
يقـــول  املثـــال،  ســـبيل  علـــى  اجلغـــرايف. 
مديـــر   - بريزامينـــت  مايـــك  الســـيد 
العمليـــات  ضمـــن  املنتجـــات  تســـويق 
يف  البشـــرية  املـــوارد  إلدارة  الســـحابية 
أوراكل: )عندمـــا يصـــل فنـــي إلـــى موقعـــه 
تلقائًيـــا  ســـاعته  ســـتحدد  احملـــدد، 
املوقـــع وتبـــدأ يف تتبـــع ســـاعات العمـــل، 
بالتزامـــن مـــع نظـــام الدخـــول واخلـــروج 
ضمـــن العمليـــات الســـحابية لبرنامـــج 
يغـــادر  وعندمـــا  البشـــرية.  املـــوارد  إدارة 
املوظـــف يتوقـــف املؤقـــت ويتـــم تســـجيل 

العمـــل(. ســـاعات  انتهـــاء 

بـالـتــحــــــول  بـــــادر 
فــــي  الـتـكـنـولـوجــــي 

! ســـســتــــــك مـؤ
ســـاعدت التكنولوجيـــا - مبـــا يف ذلـــك 
جعـــل  يف   - االجتماعـــي  التواصـــل 
كفـــاءة.  أكثـــر  املواهـــب  إدارة  أنظمـــة 
عمليـــات  كفـــاءة  حتســـني  علـــى  يعمـــل 
نظـــام  يف  ودمجهـــا  الفرديـــة  املواهـــب 
معلومـــات  )ولوحـــة  واحـــد  أساســـي 
واحـــدة( لُيســـهل مهمـــة املـــوارد البشـــرية.

ميكـــن لنظـــام املـــوارد البشـــرية املتكامـــل 
لبقيـــة  ثاقبـــة  نظـــرة  يقـــدم  أن  أيًضـــا 
مـــع  يتماشـــى  ذلـــك  كل   - األعمـــال 
اســـتراتيجيات العمـــل. مـــن خـــال دمـــج 
البيانـــات والعمليـــات لضبـــط البيانـــات 
ونقلهـــا للتحليـــل، ســـوف يكتســـب كبيـــر 
البصيـــرة  البشـــرية  املـــوارد  موظفـــي 
التخـــاذ قـــرارات أكثـــر إبداًعـــا وابتـــكاًرا.
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معتمـــد  احلالـــي  اقتصادنـــا 
يف  للفـــوز  اخلدمـــة.  علـــى  جـــًدا 
احلـــاد  التنافـــس  هـــذا  خضـــم 
علـــى  يجـــب  الســـوق،  يف  والبقـــاء 
وحتافـــظ  ترعـــى  أن  املؤسســـات 
واملوظفـــني.  العمـــاء  علـــى 
فيـــه  ُتشـــكل  الـــذي  الوقـــت  يف 
املواهـــب،  نـــدرة  التنافســـية، 
للقـــوى  الدميوغرافيـــة  التغيـــرات 
العاملـــة، واإلبقـــاء علـــى املواهـــب 
املناســـبة  باملهـــارات  وتزويدهـــم 
يكمـــن  الرقميـــة،  املوجـــة  ملجـــاراة 
واضـــح  فـــارق  إلحـــداث  التحـــدي 
امُلقدمـــة. اخلدمـــة  مســـتوى  يف 

اليـــوم، ميكـــن لتطبيقـــات حديثـــة 
البشـــرية  باملـــوارد  متعلقـــة 
حتقيـــق  يف  تســـاعد  أن  احلديثـــة 
تزويـــد  خـــال  مـــن  الهـــدف  هـــذا 
للتفاعـــل  بطريقـــة  املوظفـــني 
تلـــك  خصوًصـــا  الشـــركة،  داخـــل 
علـــى  املوظفـــني  تـــكايفء  التـــي 
مـــن  وإجنازاتهـــم.  إنتاجيتهـــم 
أو  مســـابقات  تنظيـــم  خـــال 
الشـــركة  مســـتوى  علـــى  فعاليـــات 
الوســـائط  مختلـــف  ومشـــاركة 
أو  بالعمـــل  املتعلقـــة  املتعـــددة 

مـــن  أصبـــح  وبذلـــك،  املوظفـــني. 
املوظفـــني  علـــى  جـــًدا  الســـهل 
التواصـــل بفعاليـــة مـــع املســـؤولني 
باســـتخدام  العمـــل  وزمـــاء 
هـــذه  مثـــل  يف  الذكيـــة.  الهواتـــف 
توفـــر  تقنًيـــا،  املتقدمـــة  البيئـــة 
احليـــة  البشـــرية  املـــوارد  عمليـــات 
التفاعلـــي  التواصـــل  وأدوات 
نتائـــج  إلـــى  الوصـــول  ســـهولة 
العمـــل.  تخـــص  كثيـــرة  حتليلـــة 
يف املقابـــل، ميكـــن أن تســـاعد هـــذه 
الرقميـــة  والبرامـــج  التطبيقـــات 
االحتفـــاظ  علـــى  املؤسســـات 
مبهـــارات  مجهزيـــن  مبوظفـــني 
يـــؤدي  هـــذا  كل  قيمـــة.  وخبـــرات 

للطرفـــني. مربـــح  وضـــع  إلـــى 

توجهـــات  ثاثـــة  أهـــم  يلـــي  فيمـــا 
تقنيـــة ميكـــن أن تـــؤدي إلـــى صقـــل 
عـــام  يف  البشـــرية  املـــوارد  مهنـــة 

:2020

ميكن للموارد البشـــرية اآلن ترك األمر 
"لـــآالت" وتخويلهـــا لفعـــل الكثيـــر مـــن 
األمـــور. الـــذكاء االصطناعـــي املعـــروف 

متكـــني  علـــى  سيســـاعد   ،AI باســـم 
أكثـــر  لتكـــون  البشـــرية  املـــوارد  وظيفـــة 
علـــى  اســـتجابة.  وأكثـــر  وســـرعة  ذكاًءا 
حـــد تعبيـــر الســـيد ريجـــي برادفـــورد - 
نائـــب الرئيـــس األول لتطويـــر املنتجـــات 
يف أوراكل  Oracle حيـــث قـــال: )مـــن 
املـــوارد  ستســـاعد  اآلالت  أن  املفارقـــات 
إنســـانية  ملســـة  وضـــع  علـــى  البشـــرية 
بـــدًءا  للموظفـــني،  شـــخصية  وجتربـــة 
مـــن التوظيـــف إلـــى إشـــراك املوظفـــني 

وتدريبهـــم(.

بالـــذكاء  املقترنـــة  التقنيـــات 
وظيفـــة  كل  علـــى  تؤثـــر  االصطناعـــي 
البشـــرية  املـــوارد  ذلـــك  يف  مبـــا  اليـــوم، 
وســـوف يســـتمر هـــذا يف التقـــدم طاملـــا 
اســـتحداث  يف  التقنيـــات  هـــذه  بقيـــت 
دائـــم. فكـــر يف التنقـــل بـــني كـــم هائـــل 
مـــن الســـير الذاتيـــة ومايـــني احملادثـــات 
االجتماعيـــة  التواصـــل  قنـــوات  علـــى 
هـــذا   التوظيـــف.  ألغـــراض  والرقميـــة 
مـــن  معاجلتـــه  الميكـــن  الهائـــل  الكـــم 
كمـــا  قياســـي  وقـــت  يف  اإلنســـان  قبـــل 
االصطناعـــى  الـــذكاء  أدوات  تفعـــل 
والتـــي ميكنهـــا أن ًتُكِمـــل البشـــر وجتعـــل 

فاعليـــة. أكثـــر  العمليـــة  تلـــك 
االصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  تقـــوم 
الكواليـــس  خلـــف  البيانـــات  بتنقيـــب 
املـــوارد  ستســـاعد   .7/24 مـــدى  علـــى 

معلومـــات  عـــن  تكشـــف  بـــأن  البشـــرية 
لـــم ُيفكـــروا يوًمـــا بالبحـــث عنهـــا حتـــى. 
يف  تســـاعد  أن  التقنيـــات  لهـــذه  ميكـــن 
تفعيـــل  التوظيـــف،  أمنـــاط  حتديـــد 
برامـــج  بنـــاء  املوظفـــني،  مشـــاركة 
كل  كفـــاءة  لتطويـــر  داعمـــة  تدريبيـــة 
موظـــف، وحتليـــل أداء املوظـــف خـــال 
األداء،  تراجـــع  ومعـــدالت  أيـــام مرضـــه 

بكثيـــر. ذلـــك  مـــن  وأكثـــر 

فكـــر يف العمليـــات الشـــاقة املتمثلـــة يف 
جدولـــة املقابـــات وتعديـــل التقوميـــات 
املتعـــددة - ميكـــن للـــذكاء االصطناعـــي 
أمتتـــة كل هـــذه املهـــام. ميكـــن أن يســـاعد 
يف   ”Chatbot“ التواصـــل  روبـــوت 
أي  مـــع  التواصـــل  عمليـــة  اســـتمرار 
فـــرد خـــال إجـــراء مقابلـــة التوظيـــف 
لتحديـــد الشـــخص األنســـب للوظيفـــة. 
ســـتتمكن  أيًضـــا،  لبرادفـــورد   وفًقـــا 
التكنولوجيـــا مـــن املســـاعدة يف تقييـــم 
واســـتيعاب جوانـــب هامـــة يف التوظيـــف 
كاملاءمـــة الثقافيـــة؛ والتـــي تســـاعد يف 
خلـــق مزيـــد مـــن التواصـــل والتماســـك 
مســـتوى  تقييـــم  الفريـــق،  أفـــراد  بـــني 
والتفكيـــر  العمـــل،  فطنـــة  املثابـــرة، 

النقـــدي.
روبوتـــات  االعتبـــار  عـــني  يف  لنضـــع 
مـــدار  علـــى  ســـتعمل  التـــي  التواصـــل 
الســـاعة للتواصـــل مـــع العمـــاء والـــرد 

اختيار المحررين

 ¿ املصدر بيرنارد سوملون رئيس قسم التطبيقات ورئيس تطبيقات إدارة رأس املال البشري )HCM( - ماليزيا

مستقـبـــل تقـنـيـــات الـمـوارد الـبـشـريـة:
ما هي أهـــم التـوجهـــات التـكنولوجـيـــة الـتـــي سـتـصـقـــل

مهنة املوارد البشــرية يف عـــام 2020؟

االصطناعـــي  الـــذكاء   .1
اآللـــي والتعلـــم 
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وفد عماني من غرفة جتارة وصـناعة عمان 
يـزور البحرين بالتـنسـيـق مع أوريجـيـن

وصناعــة  جتــارة  غرفــة  نظمــت 
عمانــي  جتــاري  لوفــد  زيــارة  عمــان 
مــن  وعــدد  األعمــال  أصحــاب  مــن 
مملكــة  إلــى  الغرفــة  يف  األعضــاء 
بزيــارة  الوفــد  قــام  حيــث  البحريــن. 
البحريــن  وصناعــة  جتــارة  غرفــة 
التــي  األنشــطة  علــى  لاطــاع 
متارســها الغرفــة ودورهــا الهــام يف منو 
البحريــن.  مملكــة  اقتصــاد  وتطــور 
العاقــات  قســم  اســتقبل  حيــث 
العمانــي  الوفــد  واإلعــام  العامــة 
يف قاعــة كبــار الشــخصيات وتعرفــوا 
علــى مجلــس إدارة الغرفــة املنتخــب 
مــن قبــل الشــارع التجــاري، وأذرعهــا 
املمتــدة املتمثلــة بلجانهــا القطاعيــة 
مــع  املشــتركة  واللجــان  املختصــة 
مــن  والعديــد  املختلفــة،  اجلهــات 
مــع  املشــتركة  األعمــال  مجالــس 

القطــاع اخلــاص يف البلــدان األخرى، 
التنفيــذي  جهازهــا  جانــب  إلــى 

واإلداري.
مبنــى  ذلــك  بعــد  الوفــد  زار  كمــا 
بالدكتــور  لالتقــاء  أوريجــني 
التنفيــذي  الرئيــس  البنــاء  أحمــد 
املــدراء  مــن  وعــدد  للمجموعــة 
فــرص  لبحــث  فيهــا،  واملســؤولني 
التعــاون بــني اجلهتــني. وقــد ناقــش 
اللقــاء  هــذا  خــال  أحمــد  الدكتــور 
الرؤيــة االقتصاديــة للبحريــن 2030 
واملشــروع الوطنــي للتوظيــف وكيــف 
مجموعــة  ورســالة  مهمــة  تصــب 
الهــدف  ذات  حتقيــق  يف  أوريجــني 
لــكا املشــروعني، وهــو تنميــة الكــوادر 
األمثــل  اخليــار  لتكــون  البحرينيــة 
يف التوظيــف ورفــع االقتصــاد العــام 

كذلــك.

وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
كلمـــة   BSTD البشـــرية  املـــوارد 
التـــي  باإلجنـــازات  فيهـــا  أشـــاد 
البنـــاء  أحمـــد  الدكتـــور  قدمهـــا 
ملجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
جميعهـــا  تصـــب  والتـــي  أوريجـــني 
يف خدمـــة هـــذا البلـــد وأبنائـــه مـــن 

والتطويـــر. التدريـــب  خـــال 

مواتًيـــا  االحتفـــال  هـــذ  ويأتـــي 
الوطنـــي  املشـــروع  ألهـــداف 
أطلقـــه  والـــذي  للتوظيـــف 
حفظـــه  الـــوزراء  رئيـــس  ســـمو 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  ورعـــاه  اهلل 
للمواطـــن  األفضليـــة  إعطـــاء 
البحرينـــي وتعزيـــز فرصـــه ليكـــون 
يف  التوظيـــف  يف  األول  اخليـــار 
ســـوق العمـــل مـــع احلفـــاظ علـــى 
مرونـــة ســـوق العمـــل الســـتقطاب 

ت. ا ء لكفـــا ا

هـــذا  مخرجـــات  تتماشـــى  كمـــا 
احلفـــل أيًضـــا مـــع رؤيـــة البحريـــن 
االقتصاديـــة 2030 التـــي أطلقهـــا 
بـــن  امللـــك حمـــد  صاحـــب الســـمو 
البـــاد  عاهـــل  خليفـــة  آل  عيســـى 
ورعـــاه،  اهلل  حفظـــه  املفـــدى 
شـــاملة  اقتصاديـــة  رؤيـــًة  وهـــي 

شـــأنها  مـــن  البحريـــن  ململكـــة 
ــر  ــة للتطويـ ــة واضحـ ــد وجهـ حتديـ
البحرينـــي،  لاقتصـــاد  املســـتمر 
هدفـــًا  تعكـــس  جوهرهـــا  يف  وهـــي 
أساســـيًا مشـــتركًا يتمّثـــل يف بنـــاء 
املواطنـــني  لكافـــة  أفضـــل  حيـــاٍة 
مايحققـــه  وهـــو  البحرينيـــني 
وتنميـــة  تطويـــر  يف  االســـتثمار 
كبيـــر،  حـــٍد  إلـــى  الكـــوادر احملليـــة 
مجموعـــة  إليـــه  ماتســـعى  وهـــو 
أوريجـــني أيًضـــا مـــن خـــال كافـــة 

. نشـــطتها أ

مبشـــاركة  احلفـــل  متيـــز  وقـــد 
اخلطابـــة  فـــن  يف  أوروبـــا  بطـــل 
م،   2017 لعـــام  "توستماســـترز" 
الســـيد ريكاردو كابيت - البرتغال، 
يف  دولـــي  وخبيـــر  متحـــدث  وهـــو 
مجـــال الـــذكاء العاطفـــي، والـــذي 
جلســـة  مشـــاركته  خـــال  قـــدم 
فيهـــا  حتـــدث  للحضـــور  قيمـــة 
الفعـــال  التواصـــل  أهميـــة  عـــن 
التقليـــل  العمـــل، كيفيـــة  بيئـــة  يف 
وحتويلـــه  العمـــل  ضغـــط  مـــن 
لطاقـــة إيجابيـــة، باإلضافـــة لرفـــع 
خـــال  مـــن  اإلنتاجيـــة  مســـتوى 

العاطفـــي.  الـــذكاء 
مشـــاركة  أيًضـــا  احلفـــل  تخلـــل 

البشـــرية  املـــوارد  إدارة  جمعيـــة 
خـــال  مـــن  أمريـــكا   –  SHRM
الكلمـــة التـــي ألقاهـــا الســـيد بـــراد 
التنفيـــذي  املديـــر   – بويســـون 
الشـــرق  يف  للجمعيـــة  املمثـــل 
والـــذي  وأفريقيـــا  األوســـط 
مـــدراء  نيـــل  أهميـــة  علـــى  ركـــز 
البشـــرية  املـــوارد  ومســـؤولي 
التـــي  للشـــهادات  والتدريـــب 
ليكونـــوا علـــى  تقدمهـــا اجلمعيـــة 
االحتـــراف  مـــن  عـــاٍل  مســـتوًى 

املجـــال. يف  والتخصـــص 

بتكـــرمي  احلفـــل  اخُتتـــم  وقـــد 
مـــن  مؤسســـة   40 مـــن  أكثـــر 

يف  شـــاركت  التـــي  املؤسســـات 
مـــن  عـــدد  وتطويـــر  تدريـــب 
مســـتمر  وبشـــكل  موظفيهـــا 
للتدريـــب،  أوريجـــني  مركـــز  عبـــر 
شـــركة  املؤسســـات  هـــذه  بـــني  مـــن 
الســـلكية  لاتصـــاالت  البحريـــن 
زيـــن  )بتلكـــو(،  والاســـلكية 
للصرافـــة،  اليوســـف  البحريـــن، 
والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك 
األملنيـــوم  لدرفلـــة  اخلليـــج  شـــركة 
تيليكـــوم،  كام  )غارمكـــو(، 
تـــآزر  شـــركة  األهليـــة،  اجلامعـــة 
للتأمـــني، البنـــك األهلـــي املتحـــد، 

وغيرهـــم. الســـام،  غـــاز 
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احتفال أوريجني بالذكرى 
الـعـشــرون للـتـأســيــس..

40 مؤسـســــة رائــدة فـــي  أكثــر مــن  تكريـــم 
البحريــن البشــرية مبملكــة  املــوارد  تنميــة 

أوريجـــن  مجموعـــة  احتفلـــت 
بالذكـــرى  بهيجـــة  أمســـية  يف 
وذلـــك  للتأســـيس،  العشـــرون 
الســـيد  ســـعادة  رعايـــة  حتـــت 
 – الدوســـري  ســـالم  بـــن  صبـــاح 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  وكيـــل 
مســـاء  املوقـــر  االجتماعيـــة 
 2019 أبريـــل   8 املوافـــق  اإلثنـــن 
اخلليـــج  فنـــدق  أوال،  بقاعـــة  م 
حيـــث  البحريـــن.  ممكلـــة   –
مجموعـــة  احلفـــل  لهـــذا  ُدعـــي 
التنفيذيـــن،  الرؤســـاء  مـــن 
مـــدراء   ، البشـــرية  املـــوارد  مـــدراء 
التدريـــب، عـــدد مـــن الشـــخصيات 
الهامـــة واملســـؤولن مـــن مختلـــف 
العـــام  القطاعـــن  مـــن  املؤسســـات 
للصحافـــة  باإلضافـــة  واخلـــاص 

واإلعـــام.

بكلمـــة  احلفـــل  اســـُتهل  وقـــد 
ترحيبيـــة مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
ملجموعـــة أوريجـــن ورئيـــس مركـــز 
الدكتـــور   – للتدريـــب  أوريجـــن 

يف  حتـــدث  الـــذي  البنـــاء  أحمـــد 
مـــن  حولنـــا  مايـــدور  عـــن  كلمتـــه 
الفاصـــل  بـــات  راهنـــة  حتديـــات 
واالســـتمرارية  للنجـــاح  فيهـــا 
اإلبـــداع  وهمـــا  هامـــان  مكونـــان 
واالبتـــكار. كمـــا حتـــدث أيًضـــا عـــن 
مـــن  التعـــاون  تقـــدم دول مجلـــس 
وعلـــى  املســـتقبلية  رؤاهـــا  خـــال 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  رأســـهم 
اخلتـــام  ويف  البحريـــن.  يف   2030
لـــوزارة  الشـــكر  بجزيـــل  تقـــدم 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
علـــى  متكـــن  العمـــل  وصنـــدوق 
مســـتمر  دعـــم  مـــن  مايقدمانـــه 
البحرينيـــة. واملؤسســـات  للكـــوادر 

احلفـــل،  راعـــي  كلمـــة  ذلـــك  تلـــى 
ســـالم  بـــن  صبـــاح  الســـيد  ســـعادة 
العمـــل  وزارة  وكيـــل   – الدوســـري 
املوقـــر  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
والـــذي حـــرص علـــى حضـــوره هـــذا 
احلفـــل الـــذي اجتمـــع فيـــه حتـــت 
ســـقٍف واحـــد عـــدد مـــن املســـؤولن 

تغطية خاصة

بالـــغ  لهـــم  كان  ممـــن  واملـــدراء 
مـــن  الكثيـــر  تطويـــر  يف  األثـــر 
علـــى  البحرينيـــة  الكـــوادر 
والشـــخصي.  املهنـــي  الصعيـــد 
وقـــد هنـــأ خـــال كلمتـــه مجموعـــة 
عشـــرين  مـــرور  علـــى  أوريجـــن 
والتـــي  التأســـيس  مـــن  عاًمـــا 
يضعـــوا  أن  اســـتطاعوا  خالهـــا 
مجـــال  يف  واضحـــة  بصمـــة 
تدريـــب وتطويـــر املـــوارد البشـــرية، 
مركـــز  خـــال  مـــن  خصوًصـــا 
واحلاصـــل  للتدريـــب  أوريجـــن 

جـــودة  هيئـــة  مـــن  االمتيـــاز  علـــى 
كمـــا حتـــدث  والتدريـــب.  التعليـــم 
الوطنـــي  البرنامـــج  عـــن  أيًضـــا 
للتوظيـــف الـــذي يهـــدف إلعطـــاء 
ليكـــون  البحرينـــي  إلـــى  األوليـــة 

التوظيـــف. يف  األول  اخليـــار 

الدكتـــور  ســـعادة  ألقـــى  كمـــا 
رئيـــس  الدوســـري  ابراهيـــم 
ملنظمـــات  الدولـــي  االحتـــاد 
 IFTDO والتطويـــر  التدريـــب 
جلمعيـــة  الفخـــري  والرئيـــس 
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يــوم  إقامــة  إن  بالذكــر  اجلديــر 
ســعادة  رعايــة  حتــت  املهــن، 
علــي  محمــد  بــن  جميــل  الســيد 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  حميــدان 
الــذي  الوقــت  يف  االجتماعيــة، 
مــع  بالتعــاون  الــوزراة  فيــه  تقــود 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزارة 
للتوظيــف،  الوطنــي  املشــروع 
فــإن هــذا املعــرض ُيعــد جــزًءا مــن 
املجهــود الوطنــي املبــذول جلعــل 
اخليــار  البحرينــني  شــبابنا 
وهــم  العمــل  ســوق  يف  األمثــل 
هــو  وهــذا  لذلــك.  أهــًا  بالطبــع 
إقامــة  مــن   األساســي  الهــدف 
لتشــكل  املعــارض؛  هــذه  مثــل 
والباحثــني  للخريجــني  فرصــة 
عــن عمــل واملؤسســات والشــركات 
حتــت  والتواصــل  االلتقــاء 
رئيــس  تقــدم  وقــد  ســقف واحــد. 

مركز أوريجين للتدريب

تـدشـيـن بـرنـامج تـدريـب الـمحـامـيــن فــي 
مجــال الـلـغــة اإلنـجلـيـزيـة لـلـقـانــون

يف إطــار تنفيــذ برامــج ومبــادرات 
للتوظيــف،  الوطنــي  البرنامــج 
العمــل  وزيــر  ســعادة  دشــن 
الســيد  االجتماعيــة،  والتنميــة 
جميــل بــن محمــد علــي حميــدان، 
بالــوزارة،  الرئيســية  القاعــة  يف 
يف  احملامــني  تدريــب  برنامــج 
االجنليزيــة،  اللغــة  مجــال 
والــذي ننفــذه يف مركــز أوريجــني 

أوريجــني للتدريــب  شــارك مركــز 
املهــن  يــوم  معــرض  فعاليــات  يف 
احلــادي عشــر، يــوم األحــد املوافق 
انطلــق  وقــد   .2019 مــارس   7
املعــرض حتــت رعايــة ســعادة وزيــر 
االجتماعيــة   والتنميــة  العمــل 
علــي  محمــد  بــن  جميــل  الســيد 
مجموعــة  مبشــاركة  حميــدان 
العــام  القطاعــني  مؤسســات  مــن 

واخلــاص.

عــام  كل  يف  املعــرض  هــذا  وُيقــام 
اجلامعــة  اهتمــام  علــى  تأكيــًدا 
بربــط طلبتهــا وخريجيهــا بســوق 
املتطــورة  واحتياجاتــه  العمــل 
اخلطــط  وتطويــر  باســتمرار، 
التعليميــة  واملناهــج  الدراســية 
ســوق  مســتجدات  يواكــب  مبــا 

لعمــل. ا

أوريجني للتدريب يف معرض اجلامعة األهلية  للمهن

البرنامــج  ويســتهدف  للتدريــب، 
الــذي يســتمر ملــدة شــهرين تأهيــل 
وتدريــب )60( مواطنــًا ومواطنــة 
مــن خريجــي احلقــوق، يف مجــال 

االجنليزيــة. اللغــة 
تزويــد  البرنامــج  ويتضمــن 
املصطلحــات  بأهــم  املتدربــني 
حيــث  والعقديــة،  القانونيــة 
يخضــع املتــدرب لبرنامــج مكثــف 

اتقــان  مــن  متكينــه  إلــى  يهــدف 
املصطلحــات األساســية اخلاصــة 
القانونيــة  اإلجنليزيــة  باللغــة 
يحتاجــه  ومــا  للمحامــني، 
ملهنــة  ممارســته  خــال  احملامــي 
قانــون  مجــال  يف  احملامــاة 
التجــاري  والقانــون  الشــركات 

عــام. بشــكل 
الوزيــر  ســعادة  لقــاء  وخــال 
حــث  البرنامــج،  يف  باملشــاركني 
عمــل  عــن  الباحثــني  حميــدان 
مــن  االســتفادة  ضــرورة  علــى 
املهنيــة  التدريبيــة  البرامــج 
املتطــورة والنوعيــة التــي تقدمهــا 
صنــدوق  مــع  بالتعــاون  الــوزارة 
مختلــف  يف  )متكــني(  العمــل 
الــوزارة  أن  الفتــًا  التخصصــات، 
تســعى مــن خــال هــذه البرامــج 
الباحــث  املواطــن  تزويــد  إلــى 
األساســية  باملهــارات  عمــل،  عــن 
قدراتــه،  لتعزيــر  والازمــة 
املناســبة جلعــل  األرضيــة  وخلــق 

البحرينــي اخليــار األفضــل عنــد 
وجــود  مــع  خاصــة  التوظيــف، 
تقدمهــا  التــي  العديــدة  املزايــا 

العمــل. ألصحــاب  الــوزارة 
أكــد حميــدان  الســياق،  هــذا  ويف 
تدريــب  برنامــج  أهميــة  علــى 
يف  يســاهم  أنــه  حيــث  احملامــني، 
القانونيــة  اللغــة  مهــارات  تعزيــز 
خريجــي  لــدى  اإلجنليزيــة 
احلقــوق، كمــا أنــه ينمــي املهــارات 
مهنــة  تتطلبهــا  التــي  املهنيــة 
يف  يســاهم  وبالتالــي  احملامــاة، 
يف  توظيفهــم  عمليــة  تســريع 
منشــآت القطــاع اخلــاص، خاصــة 
ان هذه املنشــآت والشــركات ترغب 
قانونيــني  علــى  احلصــول  يف 
املهنــة  ميارســون  ومتخصصــني 
بــكل ثقــة واقتــدار، وذلــك يف ظــل 
منــو القطــاع التجــاري يف مملكــة 
البحريــن واســتقطاب املزيــد مــن 

األجنبيــة. االســتثمارات 

منصــور  البروفيســور  اجلامعــة 
العالــي ومديــر العاقــات املهنيــة 
الســيد  الطلبــة  شــؤون  بعمــادة 
بالشــكر  حبيــب  محمــد  حســني 
أوريجــني  والتقديــر إلدارة مركــز 
منتســبيه  وجميــع  للتدريــب 
كل  املعــرض  يف  مشــاركتهم  علــى 

علــى  الشــديد  وحرصهــم  عــام 
هــذه احملافــل،  مثــل  التواجــد يف 
تســاهم  أن  شــأنها  مــن  والتــي 
بشــكل مباشــر يف تنميــة وتطويــر 
خــال  مــن  البحرينيــة  الكــوادر 

املناســب. التدريــب 



أضواء2

وفـــد بحـــريني يشارك 
فـــي املؤمتـر 48 الحتاد 
مـنـظـمــــات التـدريـــب 

والتطويــر يف سراييـفـــو
برئاســـة  بحرينـــي  وفـــد  يتوجـــه 
الدوســـري  إبراهيـــم  الدكتـــور 
االحتـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التدريـــب  ملنظمـــات  الدولـــي 
مـــع   IFTDO والتطويـــر 
املســـؤولني  مـــن  مجموعـــة 
يف  واملتخصصـــني  واخلبـــراء 
املـــوارد  وتنميـــة  إدارة  مجـــال 
للمشـــاركة  والتدريـــب  البشـــرية 
العاملـــي  واملعـــرض  املؤمتـــر  يف 
التدريـــب  منظمـــات  الحتـــاد   48
والتطويـــر يف العاصمـــة البوســـنية 
 –  24 مـــن  الفتـــرة  يف  ســـراييفو 
القـــادم. حيـــث ينظـــم  26 يونيـــو 
االحتـــاد بالتعـــاون مـــع أوريجـــني 
نســـخته  يف  املؤمتـــر  هـــذا  أوروبـــا 
ــوان  ــة واألربعـــون حتـــت عنـ الثامنـ
"تنميـــة املـــوارد البشـــرية يف عصـــر 
والتكنولوجـــي  الرقمـــي  التحـــول 

املســـتقبل". قـــادة  متكـــني   -

عصــر  يف  املؤمتــر  هــذا  ويأتــي 
تواكبــه  الــذي  الرقمــي  التحــول 
والصناعــات  القطاعــات  جميــع 
حيــث  العالــم.  أنحــاء  جميــع  يف 
ســيركز علــى أهميــة هــذا التحــول 
ســيصقل  وكيــف  للمؤسســات 
متعلقــة  كثيــرة  ومهــام  مهــن 
البشــرية. املــوارد  وتنميــة  بــإدارة 

ســُيركز املؤمتــر خــا أيــام انعقــاده 
رئيســية  محــاور  أربعــة  علــى 
العمــل  أوراق  خــال  ســتنعكس 
يف  النقــاش  وحلقــات  املطروحــة 
أهميــة  ســيناقش  حيــث  املؤمتــر. 
القــادة  تنميــة  الرقمــي،  التحــول 
وُصنــاع القــرار، املواهــب املطلوبــة 
املؤسســية،  األهــداف  لتحقيــق 
وتســخير العقــول املبدعــة وأدوات 
باملؤسســات. للنهــوض  االبتــكار 

مــن  أكثــر  املؤمتــر  يف  ويشــارك 

مــن  دولــي  وخبيــر  متحــدث   25
مختلــف دول العالــم، كالبرتغــال، 
البوســنة  نيوزيلنــدا،  الهنــد، 
املتحــدة  الواليــات  والهرســك، 
أملانيــا،  تركيــا،  األمريكيــة، 
ماليزيــا،  الســويد،  إيطاليــا، 
البحريــن.  وبالطبــع  اإلمــارات، 
يف  يشــارك  أن  املتوقــع  ومــن 
واألربعــون  الثامــن  املؤمتــر 
ملنظمــات  العاملــي  لاحتــاد 
كبيــًرا  وفــًدا  والتطويــر  التدريــب 
مجلــس  ودول  البحريــن  مــن 

اخلليجــي. التعــاون 

وخــال فتــرة التجهيــز للمؤمتــر 
البحريــن  جمعيــة  ســتكون 
للتدريــب وتنميــة املــوارد البشــرية 
يف  للمؤمتــر  الرســمي  املمثــل 
بــإدارة  ليقــوم  البحريــن،  مملكــة 
وغيــر  األعضــاء  تســجيل  عمليــة 
باملشــاركة  املهتمــني  األعضــاء 
تنميــة  مجــال  يف  حــدث  أهــم  يف 
يف  العالــم  يف  البشــرية  املــوارد 

م.  2019

رحــات  املؤمتــر  وســيتخلل 
البوســنة  معالــم  ألهــم  ســياحية 
ميدانيــة  وزيــارات  والهرســك 
املتقدمــة  الشــركات  مــن  لعــدد 
أحــدث  تطبيــق  مجــال  يف 
ودمجهــا يف  والبرامــج  التقنيــات 
ناهيــك  البشــرية،  املــوارد  مهنــة 
الــذي  املصاحــب  املعــرض  عــن 
سيشــارك فيــه أكثــر مــن عشــرين 
مؤسســة عامليــة رائــدة يف املجــال.

بدايـــًة، أتقـــدم بأحـــر التهانـــي 
والتبريـــكات للجميـــع بقـــدوم 
شـــهر رمضـــان املبـــارك أعـــاده 
اهلل علينـــا وعليكـــم باليمـــن 

والبـــركات.

البـــذل  مـــن  عاًمـــا  عشـــرون 
والعطـــاء تكللـــت بهـــا مســـيرة 
التنميـــة  ركـــب  يف  أوريجـــني 
اســـتطعنا  حيـــث  البشـــرية، 
خـــال هـــذه األعـــوام أن ندعـــم 
املؤسســـات،  مـــن  الكثيـــر 
املوظفـــني  العمـــل،  أصحـــاب 
وحتـــى الباحثـــني عـــن عمـــل 
يف البحريـــن للمضـــي قدًمـــا 
واالزدهـــار مهنًيـــا وشـــخصًيا. 

ركائـــز  أهـــم  مـــن  وألن 
التنميـــة  هـــي  املجموعـــة 
والتطويـــر  املســـتدامة 
املســـتمر للكـــوادر البحرينيـــة 
بالذكـــرى  احتفلنـــا  الفـــذة؛ 
لتأســـيس  العشـــرون 
املجموعـــة مـــن خـــال تكـــرمي 
يف  البشـــرية  التنميـــة  رواد 
املؤسســـات  مـــن  البحريـــن 
أهميـــة  وتثمـــن  تؤمـــن  التـــي 
هـــذا االســـتثمار عـــن طريـــق 

املهنـــي. التدريـــب 

شـــاركتنا  املؤسســـات  هـــذه 
اإلجنـــازات  مـــن  كثيـــر 
والنجاحـــات التـــي حققناهـــا 
املاضيـــة  الســـنوات  خـــال 
مـــن خـــال  تنميـــة وتطويـــر 

عـــن طريـــق  إمـــا  موظفيهـــم 
يف  للمشـــاركة  إرســـالهم 
أو  الســـابقة  فعالياتنـــا 
يف  تدريبهـــم  خـــال  مـــن 
للتدريـــب  أوريجـــني  مركـــز 
التخصصـــات  مختلـــف  يف 
الشـــهادات  مختلـــف  ولنيـــل 

دولًيـــا. املعتمـــدة  املهنيـــة 

أربعـــون مؤسســـة مت تكرميهـــا 
خـــال حفـــل بهيـــج  شـــاركنا 
ــار  الفرحـــة فيـــه عـــدد مـــن كبـ
املجتمـــع  يف  الشـــخصيات 
مـــن  واملـــدراء  واملســـؤولون 
مـــن  املؤسســـات   مختلـــف 
ــام واخلـــاص. القطاعـــني العـ
هـــذه  خـــال  أســـتعرضنا 
البرامـــج  أهـــم  االحتفاليـــة  
خـــال  ســـنطرحها  التـــي 
وعلـــى   ، القادمـــة  الفتـــرة 
جمعيـــة  برامـــج  رأســـهم 
البشـــرية  املـــوارد  إدارة 
أهـــم  مـــن  وهـــي   SHRM

ــى  ــم علـ ــي يتحتـ ــج التـ البرامـ
واملســـؤولني  املـــدراء  جميـــع 
مجـــال  يف  واملتخصصـــني 

نيلهـــا. البشـــرية   املـــوارد 

أطلقنـــا  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
األمســـية  هـــذه  خـــال  
برامـــج املاجســـتير املمنوحـــة 
مـــن ِقبـــل جامعـــة بولتـــون - 
ســـتفتح  والتـــي  بريطانيـــا 
خلريجـــي  بعيـــدة  آفاًقـــا 
عـــن  الباحثـــني  اجلامعـــات 
متميـــزة  عمـــل  فـــرص   
املتطلعـــني   وللموظفـــني  

املهنـــي. لتطورهـــم 

ختاًمـــا، أتقـــدم بالشـــكر لـــكل 
اإلجنـــاز  هـــذا  شـــاركونا  مـــن 
قلًبـــا وقالًبـــا وأتقـــدم بجزيـــل 
اإلمتنـــان جلميـــع  موظفـــي 
لهـــم  كان  الذيـــن  أوريجـــني 
بالـــغ األثـــر يف حتقيـــق هـــذا 

الكبيـــر. اإلجنـــاز 

كلمة الرئيس

د. أحـمـد الـبـنـاء
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