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أعــرب مديــر عــام مركــز أوريجــن 
للتدريــب عــن ســعادته بحصــول 
مركــز أوريجــن للتدريــب علــى 
)إنــه  قائــًا:  االمتيــاز  درجــة 
نفســي،  أهنــأ  أن  لــي  لشــرف 
وكافــة موظفــي مركــز أوريجــن 
والشــركاء  واملتدربــن  للتدريــب 
وعمائنــا  االســتراتيجين 
وجميــع اجلهــات املعنيــة، علــى 
إحــراز املركــز درجــة "ممتــاز" مــن 
لضمــان  الوطنيــة  الهيئــة  ِقبــل 
جــودة التعليــم والتدريــب للعــام 

2018م.

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  ُيعــد 
التدريــب  مراكــز  أفضــل  مــن 
املهني يف البحرين، وقد عكســنا 
منــذ  املاضيــة  الســنوات  خــال 
تأسيســه أهميــة التدريــب املهنــي 
وكيــف ميكــن  احملليــة،  للكــوادر 
مهــارات  التدريــب  يصقــل  أن 
البحرينــي  ليصبــح  املتدربــن 
هــو االختيــار األول واألمثــل يف 

محلًيــا. التوظيــف 

إحرازنــا لهــذا االمتيــاز لــم يكــن 
وليــد اللحظــة، بــل أتــى بعــد أيــام 
ولياٍل من اجلهود املضنية التي 
اســتثناء.   دون  اجلميــع  بذلهــا 
وقــد جــاء هــذا االمتيــاز مواتًيــا 
لتوقعاتنــا؛ ألن جــودة التدريــب 
مكونــات  وكفــاءة  ومخرجاتــه 
أهــم  مــن  التدريبيــة  العمليــة 
عليهــا  يرتكــز  التــي  النقــاط 

التدريبــي. مركزنــا 

التــي  األداء  مراجعــة  عمليــة 
قــام بهــا ممثلــو الهيئــة الوطنيــة 
والتدريــب  التعليــم  جلــودة 
التــي  القــوة  جوانــب  حــددت 
التركيــز  مــع  املركــز،  ميتلكهــا 
املدربــن.   وخبــرة  كفــاءة  علــى 
العمليــات  أن  بالفعــل  تأكدنــا 
بهــا يف  نقــوم  التــي  واملمارســات 
مــن  كثيــر  يف  تتوافــر  ال  املركــز 

املهنــي  التدريــب  مؤسســات 
األخرى.  األهم من ذلك،  أيقّنا 
بأننــا نســلك الطريــق الصحيــح  
خللق التعليم املبتكر والتدريب 
عــن  يكشــف  الــذي  التقنــي 
إمكانيــات كــوادر بلدنــا الغالــي؛ 
لاســتجابة الفعالــة والســريعة 
ملتطلبات التعليم و التدريب يف 

البحريــن.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات يف 
ســوق العمــل اال أنــه لدينــا ثقــة 
يف مســتقبل مركزنــا التدريبــي 
إلعــداد  مهمتنــا  حتقيــق  ويف 
خريجــن ذو مســتويات متميــزة 

و متعــددة مــن املعرفــة .

بالشــكر  أتقــدم  اخلتــام  ويف 
أعضــاء  كافــة  إلــى  اجلزيــل 
أوريجــن  مركــز  إدارة  مجلــس 
للتدريب وجميع موظفي املركز 
ومدربــن  وفنيــن  إداريــن  مــن 
ومتخصصــن.   ومستشــارين 
املؤسســات  جميــع  أشــكر  كمــا 
واجلهــات احلكوميــة  والهيئــات 
واخلاصــة علــى ثقتهــم باملركــز 
املســتمر يف االهتمــام  ودعمهــم 
لتطويــره  البشــري  بالعنصــر 
وصقــل مهاراتــه بهــدف مواجهــة 

املســتقبلية. التحديــات 

وفد من مجموعة أوريجني كلمة العدد
يشارك يف املؤمتر واملعرض الـ 47 

لالحتاد الدولي ملنظمات التدريب 
والتطوير بدبي

"إجناز اإلمتياز"

مجموعــة  مــن  وفــٌد  شــارك 
املؤمتــر  أعمــال  يف  أوريجــن 
واملعــرض الـــ 47 لاحتــاد الدولــي 
والتطويــر،  التدريــب  ملنظمــات 
متمثــًا يف االســتاذ أحمــد البنــاء 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  أوريجــن 
وعــدد  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
أوريجــن  مركــز  موظفــي  مــن 
ترشــيحهم  مت  الذيــن  للتدريــب 
نظــًرا  الوفــد؛  أعضــاء  ضمــن 
شــهر  خــال  أدائهــم  لتميــز 

م.  2018 فبرايــر 

ولقــد ُعقــد هــذا املؤمتــر خــال 3 
أيــام متتاليــة، يف الفتــرة مــن 20 

لغايــة 22 مــارس 2018 م بفنــدق 
 " عنــوان  حتــت  دبــي   - ويســن 
الســعادة  اليــوم:  يبــدأ  املســتقبل 
فيــه  شــارك  وقــد  العمــل"  يف 
ضمــن  البنــاء  أحمــد  االســتاذ 
املنظمــة  العليــا  الهيئــة  أعضــاء 

. للمؤمتــر

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن مجموعــة 
أوريجــن ُتعــد مــن أهــم الشــركاء 
االســتراتيجن واملنظمــن لهــذه 
الفعاليــة يف ُنســِخها التــي ُنِفــذت 
مجموعــة  ان  كمــا  البحريــن  يف 
رســمي  عضــو  هــي  أوريجــن 
ملنظمــات  الدولــي  االحتــاد  يف 

.IFTDO  - التدريــب 
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زار وفــد مــن مجموعــة أوريجــن 
مبنــى اإلدارة العامــة للدفــاع املدني 
متمثــًا يف األســتاذ أحمــد البنــاء 
- الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
أوريجن، السيدة صفاء عبدالغني 
- مديــر أول عاقــات عامــة وإعــام، 
مديــر   - اخلبــاز  عمــار  والســيد 

الشــئون اللوجســتية.
وقــد التقــى الوفــد العميــد عبــد 
العزيــز راشــد العامــر- املديــر العــام 
املدنــي  للدفــاع  العامــة  لــإدارة 
مبكتبــه الكائــن يف املبنــى الرئيســي 
لــإدارة العامــة للدفــاع املدنــي؛ 
العاملــي  باليــوم  لتهنئتــه  وذلــك 
للدفــاع املدنــي والذي مت االحتفال 
به يف الفترة من 1 - 3 مارس 2018.
وقــد أثنــى البنــاء علــى اجلهــود 
اجلبــارة التــي يبذلهــا كافة منتســبو 
اإلدارة العامــة للدفــاع املدنــي يف 

مكافحــة األخطــار واحلــوادث  يف 
جميــع أنحــاء اململكــة وتوطيــد 
التواصــل والتفاعــل بــن جميــع 
مكونــات املجتمــع البحرينــي لنشــر 
الســامة  مبــادئ  حــول  الوعــي 

العامــة والوقايــة.
وأبــدى البنــاء رغبتــه يف تقــدمي 
شــرائح  جميــع  لتوعيــة  الدعــم 
أصحــاب  كاملوظفــن،  املجتمــع، 
العمــل يف مختلــف القطاعــات، 

ربــات املنــازل، الطــاب يف املــدارس 
واجلامعــات وغيرهــم ملزيــٍد مــن 
الوقايــة مــن األخطار وذلك إلميان 
املجموعــة بأهميــة دورهــا يف خدمــة 

املجتمــع واململكــة بوجــه عــام.

مركز أوريجني للتدريب يشارك يف معرض البحرين 
السابع للتدريب والتعليم ما قبل العمل 

شــارك مركــز أوريجــن للتدريــب 
للتدريــب  البحريــن  معــرض  يف 
يف  العمــل  ماقبــل  والتعليــم 
رعايــة  حتــت  الســابعة  نســخته 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
معالــي الشــيخ خالــد بــن عبــداهلل 
شــركة  مــن  مببــادرة  خليفــة  آل 

ينــت.   ميدبو
يــوم  املعــرض  افُتتــح  وقــد 
اخلميــس املوافــق 10 مايــو 2018 
يف قاعــة التــاج بفنــدق شــيراتون 
أيًضــا  أقيــم  فيمــا  البحريــن، 
امللتقــى  املعــرض  هامــش  علــى 
احلــواري األول لريــادة األعمــال 
االبتــكار  حتقيــق  يف  ودورهــا 
مبشــاركة  العمــل  فــرص  وخلــق 
مختلــف  مــن  متحدثــن 
العــام  القطــاع  مؤسســات 
التعليــم  حقــل  يف  واخلــاص 

األعمــال. وريــادة  والتدريــب 

مجلــس  رئيــس  وتــرأس  كمــا 
إدارة املركــز والرئيــس التنفيــذي 
االســتاذ   - أوريجــن  ملجموعــة 
الثانيــة  اجللســة  البنــاء  أحمــد 

متحــورت  والتــي  للملتقــى 
يف  االســتثمار  أهميــة  حــول 
وشــارك  كمــا  األعمــال.   ريــادة 
كمتحــدث  األولــى  اجللســة  يف 

التــي  النقــاش  حلقــة  ضمــن 
ســلطت الضــوء علــى دور التعليم 
االســتثمار. رفــد  يف  والتدريــب 

 وقــد اســتعرض االســتاذ البنــاء 
أحــدث  نشــرها  احصائيــات 
االقتصــادي   للمنتــدى  تقريــر 
البحريــن  ان  فيهــا  بــن  العاملــي 
علــى  متقدمــة  مراكــز  تتبــوأ 
حيــث  مــن  العالــم  مســتوى 
وتنميــة  تدريــب  يف  اســتثمارها 
كوادرهــا البشــرية وعلــى مســتوى 
دول اخلليــج العربــي فهــي حتتــل 
اإلمــارات  بعــد  الثانــي  املركــز 
حقــق  وقــد  املتحــدة.  العربيــة 
مــن  طيبــًا  جناحــًا  املعــرض 
حيــث حتقيــق الهــدف يف إطــاع 
الباحثــن عــن عمــل علــى أفضــل 
أو  العمــل  املتاحــة  الفــرص 

العالــي. التعليــم  مواصلــة 

تزامًنا مع احتفاالت البحرين باليوم العاملي للدفاع املدني

وفد من مجموعة أوريجني يزور املدير 
العام لإلدارة العامة للدفاع املدني
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للتدريــب  أوريجــن  مركــز  حصــل 
علــى تقديــر "ممتــاز" مــن قبــل هيئــة 
أن  بعــد  والتدريــب،  التعليــم  جــودة 
اســتوفى كافــة املعاييــر املطلوبــة بعــد 
عليــه  الشــاملة  واملراجعــة  التدقيــق 
ومواصفــات  اختصاصــات  حســب 
بصعوبتهــا  تتســم  والتــي  الهيئــة، 

العاليــة.   ودقتهــا 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه مت اعتمــاد 
كافــة  مصادقــة  بعــد  النتيجــة  هــذه 
التقريــر  علــى  الرســمية  اجلهــات 
ولوائــح  أنظمــة  حســب  النهائــي 

. لهيئــة ا

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  علــق  وقــد 
)نحــن  قائــًا:  البنــاء  أحمــد  أ. 
ُتعبــر  التــي  النتيجــة  بهــذه  نفخــر 
العمــل  يف  االحتــراف  مســتوى  عــن 
موظفينــا  كافــة  بــه  يتحلــى  الــذي 
ومدربينــا يف املركــز، وهــذه النتيجــة 
كان ُمحركهــا األساســي التركيــز علــى 

وحديــث،  شــيق  بأســلوب  التدريــب 
العنصــر  هــو  املتــدرب  يكــون  بحيــث 
الرئيســي واحملــرك لعمليــة التدريــب 
بينمــا ُيعــد املــدرب موجًهــا وُمســهًا 

للمتدربــن.  ومرشــًدا 

إّن هــذا اإلجنــاز أبــرز مــدى االحتراف 
لــدى اجلهــات الدوليــة وفريــق العمــل 
والتدريــب،  التعليــم  جــودة  بهيئــة 
العمــل  وصنــدوق  العمــل  وزارة 
)متكــن(، بصفتهــم جميعــًا شــركاء 

والنجــاح.   العمــل  يف 

مــا مت حتقيقــه وإجنــازه مــن نتيجــة 
مــا يطمــح  عــن  ُيعبــر  وقّيمــة  هامــة 
بشــكل  املركــز  يف  العمــل  فريــق  لــه 
عــام  بشــكل  املجموعــة  أو يف  خــاص 
مــن طمــوح يتناغــم مــع رؤيــة اململكــة 
الرشــيدة  القيــادة  ورؤيــة   2030
وصنــدوق العمــل "متكــن" يف جعــل 
األمثــل  اخليــار  البحرينــي  املواطــن 

التوظيــف.  يف  واملتميــز 

يقــوم مركــز أوريجــن للتدريــب بــدوٍرٍ 
تطويــر  يف  يصــب  ومتكامــل  هــام 
قطــاع التدريــب يف مملكــة البحريــن 
االســتراتيجية  للخطــة  وفقــًا 
الوطنيــة التــي دشــنها جالــة امللــك 
نحــو  مدروســًا  طريقــًا  لترســم 
التنميــة املســتدامة ملســتقبل أجيــال 
كافــة  إعــداد  مــن  فابــد  اململكــة. 
إعــداًدا  البشــرية  الكــوادر والطاقــات 
مراكــز  تبــوء  ليســتطيعوا  متميــًزا 
العمــل  ســوق  يف  ومتقدمــة  جيــدة 
بعــد  يومــًا  حتدياتــه  تــزداد  والــذي 

يــوم.

املثابــرة  )إن  قائــًا:  البنــاء  وأضــاف 
التــي  املضنيــة  واجلهــود  املســتمرة 
املاضيــة  الســنوات  خــال  ُبِذلــت 
مــن  مكنتنــا  املركــز،  تأســيس  منــذ 
جائــت  التــي  النتيجــة  هــذه  إحــراز 

مواتيــة لقيــم املركــز اخلمــس وهــي: 
الشــفافية، الثقــة، النزاهــة، اإلبــداع 

واملصداقيــة(. واالبتــكار 

عمليــة  أّن  بالذكــر  واجلديــر 
للمؤسســات  األداء  مراجعــات 
تقــوم  التــي  والتدريبيــة  التعليميــة 
بهــا هيئــة جــودة التدريــب والتعليــم 
مبــا  املراجعــات  هــذه  تقاريــر  ونشــر 
صــورة  تقــدم  نتائــج،  مــن  حتتويــه 
تشــخيصية متكاملــة وواضحــة عــن 
وضــع التعليــم والتدريــب يف مملكــة 
أداء  مســتوى  وتبــن  البحريــن، 
والتدريبيــة،  التعليميــة  املؤسســات 
مــن  التقاريــر  هــذه  تتضمنــه  ملــا 
فــرص  حــول  شــمولّية  حتليــات 
يف  القطــاع  لهــذا  املمكنــة  التطويــر 

الراهنــة.  التحديــات  ظــل 

بعد مراجعة شاملة من هيئة جودة التعليم والتدريب..

مركز أوريجني للتدريب 
يحرز تقدير "ممتاز"

تغطية خاصة
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زار مركــز أوريجــن للتدريــب وفــٌد من 
مُمثــًا  للتدريــب  البحريــن  جمعيــة 
يف املهنــدس محمــد محمــود الشــيخ 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس   -
وعــدد مــن أعضــاء اجلمعيــة؛ وذلــك 
لتهنئــة أعضــاء مجلــس إدارة املركــز 
وكافــة منســوبيه علــى إحــرازه تقديــر 
)ممتــاز( ضمــن نتائــج تقاريــر هيئــة 
للعــام  والتدريــب  التعليــم  جــودة 
مــن   اعتمــاده  بعــد   )2017  -  2018(
التعليــم  لتطويــر  األعلــى  املجلــس 

والتدريــب. 
شــهادة  اجلمعيــة  وفــد  قــدم  وقــد 
املركــز  إدارة  لرئيــس مجلــس  تهنئــة 
عــن  نيابــًة  البنــاء  أحمــد  األســتاذ 
مهنئــن  اجلمعيــة،  أعضــاء  كافــة 
أوريجــن  مركــز  موظفــي  جميــع 
للتدريــب ومجموعــة أوريجــن علــى 
هــذا اإلجنــاز.  وقــد شــّدد الوفــد علــى 
أهميــة االســتمرارية يف اإلبقــاء علــى 
هذا املســتوى من األداء املتميز وروح 

الواحــد. الفريــق 

تزامًنــا مــع حصــول مركــز أوريجــن 
ممتــاز،   تقديــر  علــى  للتدريــب 
بهيًجــا  حفــًا  املجموعــة  نظمــت 
املوظفــن  جميــع  فيــه  دعــت 
الداعمــة  واملؤسســات  واملدربــن 
لاحتفــال بتحقيــق هــذا اإلجنــاز.

وقــد تقــدم األســتاذ أحمــد البنــاء 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  أوريجــن 
 - للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
حتليهــم  علــى  ملوظفيــه  بالشــكر 
بــروح الفريــق الواحــد  طــوال فتــرة 
حصــول  مايعــزو  وهــذا  عملهــم، 
املركــز علــى هــذه النتيجــة.  أِضــف 
إلــى ذلــك حتلــي جميــع موظفــي 
اخلصــوص  وجــه  علــى  املركــز 
مبســتوى عــاٍل مــن الدقــة واجلــودة 

إليهــم. املســندة  املهــام  جميــع  يف 

املوظفــن   جميــع  تكــرمي  مت  وقــد 
الســائقن  مــن  بــدًءا  بأوريجــن، 
أعلــى  إلــى  بلوًغــا  واملراســلن 
منصب يف املجموعة دون استثناء؛ 
ذلــك أن اجلميــع قــد أبــدى تفانيــه 
خصوًصــا  العمــل  يف  وإخاصــه 
خــال فتــرة مراجعــة ممثلــي هيئــة 

والتدريــب. التعليــم  جــودة 

األســتاذ  شــدد  ويف ختــام احلفــل، 
التحــدي  أن  علــى  البنــاء  أحمــد 
مواصلتنــا  أهميــة  يف  يبلــغ  اآلن 
واســتدامة  االمتيــاز  هــذا  علــى 
االحتراف يف كل أعمالنا والتحلي 

الواحــد. الفريــق  بــروح  دائًمــا 
 

تغطية خاصة

وفد من جمعية البحرين للتدريب يزور مركز 
أوريجني مهنًئا بتحقيق درجة "اإلمتياز"

احتفااًل باالمتياز ..
أوريجيـن ُتكافئ جميع املوظفني يف أمسية بهيجة

رئيس جمعية البحرين للتدريب والتطوير وعدد من أعضاء اجلمعية  يهنئون رئيس مجلس إدارة املركز على  حتقيق االمتياز

لقطة تذكارية لبعض موظفي أوريجني
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نحـــن نعيـــش يف وقـــٍت حتـــدث فيـــه 
ماُيشـــعرنا  وهـــذا  مذهلـــة،  تغيـــرات 
باحلمـــاس والتخـــوف يف ذات الوقـــت.

أطلقـــا  واإلنترنـــت  الرقمنـــة 
اجلديـــدة  التقنيـــات  مـــن  موجـــة 
احلوســـبة  األشـــياء،  إنترنـــت  مثـــل: 
الـــذكاء  املعـــزز،  الواقـــع  الســـحابية، 
االصطناعـــي، تعلـــم اآللـــة ، طائـــرات 
بـــدون طيـــار وغيرهـــا مـــن الروبوتـــات.

تطلـــق  املتغيـــرات  هـــذه  جميـــع 
ثـــورة صناعيـــة رابعـــة. هـــذا الســـرب 

التكنولوجـــي قـــد ُطِبـــق بالفعـــل يف 
الصناعـــات. مـــن  عـــدد 

احليـــاة  اإلنترنـــت  جعـــل  لقـــد 
الشـــركات  جلميـــع  بكثيـــر  أســـهل 
الســـوق،  إلـــى  القنـــوات  زيـــادة   -
واحلواجـــز  التكاليـــف  خفـــض 
لدخـــول عالـــم األعمـــال، إمكانيـــة 
إقامـــة مشـــروع جتـــاري يف أي وقـــت 
مبعنـــى  منخفضـــة.  بتكاليـــف 
أســـهل  احليـــاة  أصبحـــت  آخـــر، 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  بكثيـــر 

ســـواء. حـــٍد  علـــى  واملتوســـطة 

هـــذا  البحـــث يف  مـــن  كان هدفنـــا 

خلبـــراء  الوصـــول  هـــو  التقريـــر 
األعمـــال يف أهـــم صحـــف األعمـــال 
ومحاضـــري  مدرســـي  والتجـــارة، 
املـــدارس  يف  والتجـــارة  األعمـــال 
التجـــارة  ُغـــرف  واجلامعـــات، 
املؤسســـات  احتـــادات  والصناعـــة، 
لـــه  مـــن  وُكل  واملتوســـطة  الصغيـــرة 
عاقـــة مبعرفـــة مســـتقبل األعمـــال 
القادمـــة. عاًمـــا  الثاثـــن  خـــال 

نتائـــج هـــذا البحـــث هـــي االجتاهـــات 
لألعمـــال،   )7( الســـبعة  الرئيســـية 
علـــى  ســـتؤثر  أنهـــا  نعتقـــد  والتـــي 
خـــال  التجاريـــة  األنشـــطة  جميـــع 

القادمـــة. الفتـــرة 
االجتاهـــات  هـــذه  خلصنـــا  وقـــد 

كالتالـــي: الســـبعة 

اختيار المحررين

"متطلعو املستقبل"
كيف سيكون مستقبل األعمال بعد 30 

عاًما؟
لتحميل التقرير  املصدر: جيمس واملان - خبير ُمستقبل األعمال ومؤسس )املستقبل بني يديك(

بالكامل :
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1|  األموال السهلة
امُلثلـــى(  املســـتخدم  )جتربـــة  مفهـــوم  تطبيـــق  بفضـــل 
إلـــى  الشـــك  حتـــول  التـــي  الذكيـــة  واخلوارزميـــات 
مبهمـــة،  ظـــروف  يف  القـــرار  اتخـــاذ  عنـــد  مجازفـــة 
ســـيكون مـــن الســـهل جـــًدا علـــى أي بائـــع أن يفـــرض 
ســـعره.  بســـبب األمتتـــة احلاليـــة وتطبيـــق الرقمنـــة يف 
هـــذا املجـــال، مـــن الســـهل جـــًدا الوصـــول لـــرأس املـــال 
يف أي وقـــت، قبـــول أي نـــوع مـــن املدفوعـــات، احتســـاب 

الضرائـــب. واحتســـاب  النقـــد  تدفـــق  كميـــة 
والســـيطرة  إدارتـــه  يســـُهل  وضـــع  يف  املـــال  ســـيصبح 

. عليـــه

2|  ثورة زمالء العمل اآلليني
نكــون  أن  يجــب  الروبوتــات،  بشــأن  القلــق  مــن  بــدال 
اختصــار  وهــو   –  "cobots" الـــ  بشــأن  متحمســن 
لزمــاء العمــل اآلليــن وهــم مصَممــن للعمــل بشــكل 
تعاونــي وفعــال جنًبــا إلــى جنــب مــع البشــر ســيجعلوننا 

أكثــر إنتاًجــا وســعادة يف العمــل.

3|  على طريقة هوليوود
كثيــر مــن الشــركات ســتعمل كمــا تفعــل هوليــوود. جمــع 
مجموعــات مــن النــاس لــم يعملــوا مًعــا مــن قبــل، حيــث 

سيشــكلون ِفرًقــا مؤقتــة لتقــدمي مشــروع معــن.
بعــد ذلــك، سيســتخدم موزعوهــم أكبــر عــدد ممكــن مــن 
القنــوات لتســليم بضائعهــم وخدماتهــم حــول العالــم. 
شــركة   - جديــد  أعمــال  منــوذج  النتيجــة  ســتكون 
عامليــة صغيــرة - وجيــل جديــد مــن الشــركات متعــددة 

اجلنســيات تعمــل علــى طريقــة هوليــوود.

4|   ساعات عمل فقط
مت تصميــم أيــام العمــل احلاليــة لكــي تتناســب مدتهــا 
مــع الوقــت الــذي حتتاجــه األعمــال اليوميــة الروتينيــة 
الروبوتــات  بوجــود  واملصانــع.  املكاتــب  للموظفــن يف 
وزمــاء العمــل اآلليــن الذيــن ســيؤدون كافــة األعمــال 
القيمــة  سلســلة  ألعلــى  البشــر  ســيرتفع  الروتينيــةـ 
وســيتحتم عليهــم أن يرفعــوا مــن مســتوى مهاراتهــم 
 4 ســتكون  حــن  إبداًعــا  أكثــر  وســيكونوا  ومعرفتهــم 
ســاعات عمــل يومًيــا فقــط كافيــة للعمــل واإلبــداع فيــه.

5|  مؤسسات صغيرة – بيانات كبيرة
حتــى اآلن، كان احلصــول علــى أعلــى اســتفادة مــن البيانــات 
الكبيرة ممكًنا فقط للشركات الكبيرة التي متلك رأس مال 
ضخــم.  بفضــل احلوســبة الســحابية ومفهــوم "البرمجيــات 
هــي اخلدمــة" )SaaS( ، لــم يعــد علــى املؤسســات أن تكــون 
املســتقبل،  يف  الضخمــة.  البيانــات  مــن  لتســتفيد  كبيــرة 
ســتكون جميــع الشــركات "شــركات البيانــات" بحيــث يســتفيد 

منهــا اجلميــع.

6|  لعبة السمعة
األخــاق  بشــأن  املخــاوف  وتزايــد  الشــفافية،  عصــر  يف 
محــور  الشــركات  ســتنقل  بالبيئــة،  واالهتمــام  والســلوكيات 
تفكيرهــا احملــدود باهتمــام واحــد يصــب يف حتقيــق األربــاح 
إلــى اهتمــام أوســع. عليــك أن ال تهتــم باألربــاح فقــط، بــل 
وهــي  ســمعتك  وأدائــك.  الغايــة،  الكوكــب،  بالنــاس،  أيًضــا 
يف  أهميــة  أكثــر  بفعلــه"  ســتقوم  وكيــف  فعلــه  "ماميكنــك 

ملســتقبل ا

7|  االقتصاد املبني على التجربة
أصبــح مــن الواضــح اآلن أن كثيــر مــن النــاس يبحثــون عــن 
اخلدمــة أو املنتــج اللــذان يعتمــدان علــى عنصــر التجربــة 
الهويــة  مــع  التفاعــل  والرضــا،  الســعادة  يف  يتمثــل  والــذي 
ومشــاركة هــذه التجربــة مــع اآلخريــن. وهــذا ماُيطلــق عليــه 

"االقتصــاد املبنــي علــى التجربــة".
ُمستقبًا، ستكون أجنح الشركات هي التي تقدم لزبائنها

جتارب ال تنسى لتحقيق الرضا والوالء من ِقبل كل زبون.

اختيار المحررين
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للتدريــب يف  أوريجــن  احتفــل مركــز 
ُأمســية بهيجــة بفنــدق هانــي رويــال، 
برنامــج  خريجــي  مــن  عــدد  بتكــرمي 
املمنوحــة  واملبيعــات  التســويق  إدارة 
 ISM شــهادته من معهد إدارة املبيعات
- بريطانيــا، وذلــك بحضــور خريجــي 
البرنامج وذويهم ورؤســائهم يف العمل 
باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن موظفــي 

مركــز أوريجــن للتدريــب.

وُيعد برنامج إدارة التســويق واملبيعات 
التــي  االحترافيــة  الشــهادات  أحــد 
"متكــن"  العمــل  صنــدوق  يدعمهــا 
ويوفرها مركز أوريجن للتدريب على 
مســتوين، البرنامــج األول هــو شــهادة 
 4 املســتوى  واملبيعــات  التســويق  إدارة 
ويتضمــن 4 وحــدات دراســية باألضافة 
والســادس  اخلامــس  املســتوين  إلــى 

علــى حــٍد ســواء.
دبلومــا  فهــو  الثانــي  البرنامــج  أمــا 
ويتضمــن  واملبيعــات،  التســويق  إدارة 
هــذه  وتغطــي  دراســية.   وحــدات   8

املواضيــع  مــن  العديــد  الوحــدات 
والفئــات  الســوق  تقســيم  بينهــا:  مــن 
األقســام  اســتهداف  املســتهدفة، 
احملــددة مــن الســوق والزبائــن، مهــارات 
البيــع الفعالــة، كيفيــة عمــل مقتــرح 

للبيــع، إدارة فريــق املبيعــات باإلضافــة 
العمــل. رأس  علــى  التدريــب  إلــى 

 
مبشــاركة  الدفعــة  هــذه  متيــزت  وقــد 
عــدد كبيــر مــن املتدربــن مــن موظفــي 

إلــى  باإلضافــة  للتأمــن  تــآزر  شــركة 
عــدد مــن موظفــي بنــك إثمــار وغيرهم 

مــن املؤسســات املختلفــة.
املتدربــن  ذوي  احلفــل  حضــر  وقــد 

العمــل. يف  مســؤوليهم  مــن  وعــدد 

نفــذ   مركــز   أوريجــن   للتدريــب   دورة  
 تدريبيــة   بعنــوان "  األمــن   الســيبراني  
 -  اإلدارة   والعمليــات  " علــى   مــدى 3    
 أيــام   متتاليــة،   وذلــك   يف   الفتــرة   مــن   
   22 لغايــة   24   أبريــل   املاضــي،  بفنــدق  
 رمادا   -  منامة   ســيتي   سنتر   البحرين

 . 
وقــد   شــارك   يف   الــدورة   عــدد   مــن  
 املوظفــن   العاملــن   يف   مجــال  
 تقنيــة   املعلومــات   وأمــن   املعلومــات  
 مــن   شــركات   مختلفــة،   كشــركة  
 تــآزر   للتأمــن،   الشــركة   الســعودية  
 الدوليــة   للتأمــن،   مجموعــة   رامــز  
 القابضة،   املجموعة   العربية   للتأمن  
 ومجموعــة   حاجــي   حســن وغيرهــا.

وســلطت   هــذه   الــدورة   الضــوء   علــى  

 مفهــوم   األمــن   الســيبراني،   أهــم  
 االختراقــات   العامليــة   التــي   أثــرت  
 علــى   املؤسســات   واألفــراد،   األخطــاء  
 الشــائعة   التــي   ترفــع   مــن   خطــر  

 التعــرض   لاختــراق   وغيرهــا . 
وتخللــت   الــدورة   تدريبــات   ومناقشــات  
 جماعيــة،   تبــادل   لــآراء،   عــرض  
 لفيدوهــات   هامــة   متعلقــة   باألمــن  
 الســيبراني   باإلضافة   لدراسة   حاالت  

 عامليــة   مختلفــة   يف   نفــس   املجــال . 

وتأتــي   هــذه   الورشــة   ضمــن   باقــة  
 مــن   البرامــج   التــي   ينفذهــا   مركــز  
 أوريجــن   وتتنــاول   مواضيــع   متعلقــة  
 باملستقبل   كاألمن   السيبراني،   الذكاء  
 االصطناعــي،  الطاقــة   املتجــددة،  
 الواقــع   االفتراضــي   واملعــزز   وغيرهــا .  

وقد أدار الدورة التي استمرت لثاثة 
أيام  املتخصص ريتشارد بينغلي من 

بريطانيا وهو ميتلك سنوات طويلة 
من اخلبرة يف املجال.

صورة جماعية  خلريجي برنامج دبلوما التسويق واملبيعات.

بعض املشاركني يف الدورة خالل تأدية بعض التمارين اجلماعية

مركز أوريجني للتدريب ُيكرم خريجي برنامج 
إدارة التسويق واملبيعات املمنوح من معهد إدارة 

املبيعات ISM ببريطانيا

أوريجني   للتدريب   ينظم   دورة   تدريبية   يف  
 "األمن   السيبراني " 

مركز أوريجين للتدريب
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للتدريــب  أوريجــن  مركــز  كــّرم 
خريجي برنامج الدبلوما األساسية 
يف الســياحة والســفر، وذلــك ضمــن 
بفنــدق  املركــز  نظمهــا  احتفاليــة 
خريجــي  لتكــرمي  رويــال(  )هانــي 

البرنامــج. 
رئيــس  احلفــل  هــذا  حضــر  وقــد 
أوريجــن  مركــز  إدارة  مجلــس 
التنفيــذي  والرئيــس  للتدريــب 
ملجموعــة أوريجــن - األســتاذ أحمــد 
البنــاء، والســيد رافينــدرا راماثــان - 
املديــر العــام ملركــز أوريجن للتدريب، 
مديــر   - النجــار  مرتضــى  الســيد 
برامــج  ومســؤول  املؤسســات  برامــج 
اجلــوي   للنقــل  الدوليــة  املنظمــة 
اخلريجــن  إلــى  باإلضافــة   IATA
مســؤوليهم  مــن  وعــدد  وذويهــم 

العمــل. يف  وزمائهــم 
مركــز  فاجــئ  احلفــل،  وخــال 
عــن  باإلعــان  احلضــور  أوريجــن 
الســحب على تذكرة لرحلة مدفوعة 
التكاليــف مــن قبــل مركــز أوريجــن 
حلضــور  وذلــك  اســطنبول؛  إلــى 
التدريــب  لشــركاء  العاملــي  املؤمتــر 
اجلــوي   للنقــل  الدوليــة  للمنظمــة 
IATA.  وقــد فــاز بالتذكــرة اخلريــج 
األخ عيســى عبــداهلل والــذي عَبــر عــن 
فرحتــه يف املشــاركة يف فعاليــة هامــة 
خالهــا  ســيتمكن  عاملــي  ثقــل  ذات 
مــن دمــج ماتعلمــه يف برنامــج دبلوما 
مــع ماســيتعلمه  والســفر  الســياحة 
خــال أعمــال املؤمتــر يف اســطنبول. 

ويقــدم البرنامــج اخلبيــر املتخصص 
بعــض  إلــى  باإلضافــة  هوبــر  بيتــر 
املدربــن املختصــن يف مجــال الســفر 

والســياحة والذيــن ميتلكــون خبــرات 
متتــد ألكثــر مــن 20 عــاًم.

صورة جماعية خلريجي برنامج الدبلوما اآلساسية يف السياحة والسفر.

حفل تخريج متدربي برنامج الدبلوما األساسية 
يف السياحة والسفر

أوريجــن  مركــز  مــن  وفــد  شــارك 
للتدريــب يف املؤمتــر العاملــي لشــركاء 
التدريــب للمنظمــة الدوليــة للنقــل 
الوفــد  وتــرأس   ،IATA اجلــوي 
الرئيــس  البنــاء  أحمــد  األســتاذ 
أوريجــن  ملجموعــة  التنفيــذي 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  للتدريــب 
ورافقــه  للتدريــب،  أوريجــن  مركــز 
 – النــامي  املوظــف صــادق  مــن:  كًا 

مديــر أول تطويــر األعمــال ومســؤول 
برامــج املهــارات األساســية واملوظــف 
برامــج  مديــر   – النجــار  مرتضــى 

املؤسســات.  تدريــب 
باإلضافــة لــألخ عيســى عبــداهلل وهــو 
الدبلومــا  برنامــج  خريجــي  أحــد 
األساســية للســياحة والســفر والــذي 
اســطنبول  إلــى  ســفر  بتذكــرة  فــاز 
الســحب  خــال  املؤمتــر  حلضــور 

تخريــج  احتفاليــة  يف  جــرى  الــذي 
متدربي برنامج الدبلوما األساســية 

والســفر. الســياحة  يف 
مــن  الفتــرة  يف  املؤمتــر  ُعقــد  وقــد 
بفنــدق  املاضــي  أبريــل   18 إلــى   16
كونــراد  - اســطنبول.  حيــث التقــى 
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  وفــد 
مراكــز  مــن ممثلــي  كبيــر  عــدد  مــع 
العالــم  حــول  املختلفــة  التدريــب 

املنظمــة  برامــج  ُتنفــذ  التــي 
 .IATA اجلــوي  للنقــل  الدوليــة 
علــى  الضــوء  املؤمتــر  ســلط  وقــد 
علــى  احلديثــة  التكنلوجيــا  تأثيــر 
وأحــدث  والســفر  الســياحة  مجــال 
التطبيقــات الرقميــة والتكنلوجيــة 
إلــى  باإلضافــة  املجــال  هــذا  يف 
واالبتــكار يف  اإلبــداع  مســتوى  رفــع 

القطــاع. هــذا  ومدربــي  مزاولــي 

أوريجني للتدريب يشارك يف املؤمتر العاملي لشركاء التدريب 
للمنظمة الدولية للنقل اجلوي  IATA يف اسطنبول

صور متفرقة من املؤمتر العاملي لشركاء التدريب للمنظمة الدولية للنقل اجلوي والوفد املشارك - أسطنبول.

مركز أوريجين للتدريب
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موظف الشهر املثالي "عطاٌء مستمر"
اإلفطــار  فعاليــات  هامــش  علــى 
أوريجــن  اعتــادت  الــذي  الشــهري 
نهايــة  مــن  خميــس  كل  تنفيــذه 
التنفيــذي  الرئيــس  كــّرم  شــهر،  كل 
إدارة  مجلــس  رئيــس   – للمجموعــة 
األســتاذ  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
املثالــي  املوظــف  البنــاء  أحمــد 
مديــر   – اخلبــاز  عمــار  الزميــل 
والزميلــة  اللوجســتية  الشــئون 
يف  مدربــة  وهــي  بريغــوال  ديزيــري 
وذلــك  للتدريــب؛  أوريجــن  مركــز 
الســتحقاقهم لقــب "املوظــف املثالــي" 

.2018 أبريــل  لشــهر 
بتســليم  التنفيــذي  الرئيــس  وقــام 
لــكا  التقديريــة  واجلائــزة  الشــهادة 

مســؤوليهما  بحضــور  املوظفــن 
املوظفــن. وجميــع  املباشــرين 

يذكــر ان اختيــار موظــف الشــهر يأتــي 
لتفانيــه يف عملــه واســتعداده الدائــم 
الظــروف  مختلــف  حتــت  للعطــاء 
املهــام  بجميــع  وقيامــه  والتحديــات 
التــي أنيطــت بــه بــكل كفــاءة واقتــدار. 
إلــى تشــجيع  التكــرمي  ويهــدف هــذا 
العاملــن بالشــركة علــى بــذل املزيــد 
من اجلهد من أجل حتســن وتطوير 
علــى  إيجاًبــا  ينعكــس  الــذي  أدائهــم 

األداء العــام للشــركة .

َنفــذ مركــز أوريجــن للتدريــب دورة 
تدريبيــة مكثفــة لعــدد مــن موظفــي 
"كشــف  بعنــوان  العربــي  البنــك 
املســتندات  يف  والتزويــر  التزييــف 
غســيل  مكافحــة  و"  والعمــات" 
األمــوال"  واللتــان نفذهمــا اخلبيــر 
الدكتــور  واملتحــدث  اجلنائــي 
أمجــد عطيــة مــن اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية. 
بالتعــاون  أوريجــن  مركــز  ويفخــر 
احــد  كونــه  العربــي  البنــك  مــع 
اململكــة  يف  الرائــدة  املصــارف 

. ملنطقــة ا و

إلــى  الــدورة  هــذه  وتهــدف 
التــي  املهــارات  املتدربــن  إكســاب 
التزييــف  كشــف  علــى  تســاعدهم 
والوثائــق  املســتندات  يف  والتزويــر 
احملليــة  والعمــات  والتواقيــع 
والدوليــة بأســلوب علمــي وعملــي، 
التعــرف علــى خصائــص العمــات 
االســتفادة  وكيفيــة  الصحيحــة 
العمــات  وكشــف  منهــا  العمليــة 
الغيــر صحيحــة، تزويــد املتدربــن 
املســتندات ومكوناتهــا  بخصائــص 

بهــا  التاعــب  وأســاليب  وأنواعهــا 
مهاراتهــم  تنميــة  إلــى  باإلضافــة 
يف الكشــف عــن التزويــر والتزييــف 
التواقيــع  ومضاهــاة  باملســتندات 

ســامتها. وضمــان 

وقــد ضــم البرنامــج عرًضــا لعينــات 
مختلفــة مــن املســتندات والعمــات 
املــزورة والســليمة لبيــان الفروقــات 
وكيفيــة التعــرف عليهمــا باإلضافة 
متنوعــة  جماعيــة  متاريــن  إلــى 
نفذهــا املــدرب خــال هــذه الــدورة 
بفنــدق  يومــن  ملــدة  دامــت  التــي 

ويندهــام غرانــد - البحريــن.

دورة "كشف التزييف والتزوير يف املستندات 
والعمالت" ملوظفي البنك العربي
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جمعية الكوثر ُتكرم 
مجموعة أوريجني 

يف لقائها الرمضاني 
الرابع

كرمــت جمعيــة الكوثــر للرعايــة االجتماعيــة مجموعــة أوريجن وذلك 
ألســهاماتها املتكــررة واملتميــزة يف دعــم مختلــف فئــات املجتمــع ومنهــا 
جمعيــة الكوثــر لرعايــة األيتــام. حيــث تســلمت أ. صفــاء عبدالغنــي 
مديــر اول عاقــات عامــة وإعــام جائــزة التقديــر، وذلك خال فعاليات 
اللقــاء الرمضانــي الرابــع الــذي أقامتــه اجلمعيــة يف 25 مايــو 2018 

بقاعــة نيوســيزون - املنامــة.
كذلــك تســلم االســتاذ أحمــد البنــاء الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة 
درع شــكر وتقديــر، وذلــك لرعايــة ودعــم مجموعــة أوريجــن الكثيــر مــن 
األنشــطة واملبــادرات التــي ُتقدمهــا اجلمعيــة لرعايــة وخدمــة األيتــام 
او  اجلمعيــة  مؤمتــرات  الفعالــة يف  ملشــاركته  باالضافــة  اململكــة.  يف 
ابــداء الــراي واملشــورة للجمعيــات املهنيــة واخليريــة. كمــا ســاهم مركــز 
أوريجــن للتدريــب يف تدريــب مجموعــة مــن موظفــي اجلمعيــة يف 

مجــاالت مختلفــة لرفــع مســتوى مهاراتهــم وأدائهــم الوظيفــي.

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

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

International 
Diploma in IT Skills
(Foundation Level)

International Certificate
from Cambridge - UK

دبلـــوم مهـــارات تقنيـــة املعلومـــات

الشهادة الدولية يف املشتريات وسلسلة العمليات

أضواء

منتدى رواد األعمال الشباب الثالث
:  3 - 4 أكتوبر  2018 م التاريخ 

: كلية عمان الطبية - مسقط - سلطنة عمان املكان 

املؤمتر السادس خلدمة العمالء
:  28 أكتوبر  2018 م التاريخ 

: فندق جراند ميلنيوم - مسقط - سلطنة عمان املكان 

دورة استراتيجية احمليط األزرق
:  ديسمبر  2018 م التاريخ 

: فندق جراند ميلنيوم -مسقط - سلطنة عمان املكان 

فعالياتنا القادمة

املؤمتر اخلليجي الثامن لإلنتاجية
: 7 - 8  أغسطس 2018 م      التاريخ 

: فندق كراون بالزا - صاللة -  سلطنة عمان املكان 

BLUE OCEAN STRATEGY

JUNIOR WORLD 
ENTREPRENUERSHIP 
FORUM (JWEF - 3)

8TH GCC PRODUCTIVITY
CONFERENCE

6th CUSTOMER SERVICE
CONFERENCE

صفاء عبدالغني تستلم جائزة التقدير ملجموعة أوريجني



12

ألبوم الصور

محاضرة تعريفية للباحثني عن عمل يف مبنى وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تكرمي مجموعة أوريجني كأحد رعاة الغبقة الرمضانية جلمعية البحرين للتدريب

صورة ألحد دفعات برنامج  احملاسبة املعتمد من منظمة فنيي احملاسبة ببريطانيا

أحد التدريبات اجلماعية خالل برنامج تدريب املدربني

صورة ملوظفي شركة احلوطي خالل دورة مهارات بناء الفريق

ختام فعاليات دورة مهارات بناء الفريق لشركة كالم تيليكوم

مشاركة مركز أوريجني للتدريب يف معرض العمل الذي نظمته جمعية عالي اخليرية 

أضواء

صورة جماعية ملتدربي شركة بتلكو يف برنامج مهارات حل املشكالت
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  Social Media Club Rewards OTC for Its Social Media
 Initiatives

Time Management Course for MTQ employees

Communication Skills Course for Ansar Gallery and Al Hoty

 Origin Staff Monthly Breakfast

Origin Mid Year Performance Review

Orientation for New Traineess of AAT Program

 Negotiation Skills Course for Batelco

CIPS Training classrom

OTC Gallery



For any further information,
kindly contact the chief editor:

Ms. SAFA ABDULGHANI
Senior PR & Media Manager

Tel      : +973 17 552 878
Email : safa@origin.com.bh
www.origin.com.bh

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

Upcoming Courses

Fintech is a portmanteau of financial technology that describes 
an emerging financial services sector in the 21st century. 
Originally, the term applied to technology applied to the back-
end of established consumer and trade financial institutions. 
Since the end of the first decade of the 21st century, the term 
has expanded to include any technological innovation in the 
financial sector, including innovations in financial literacy and 
education, retail banking, investment and even crypto-currencies 
like bitcoin.

This course is designed to equip you with the ability to identify 
opportunities for distruption in the financial services sector , and 
enables you to both launch new Fintech ventures and harness 
new technology to build better financial services firms.

If somebody in the HR and wants to distinguish themselves, 
the Associate Professional in HR International (aPHRi™) from 
HRCI is the perfect certification to help propel their career growth 
and provide them with the confidence to launch into the HR 
profession.

This course is designed for practitioners to develop skills to 
develop and execute social media strategies that expand 
brand awareness, enhance your customer experience and 
maximize revenue potential. 

Financial Technology "FinTech"

Associate Professional in HR 
International (aPHRi™)

"SMS" Social Media Strategy

UPDATES 11

The Origin Training Centre 
organized a training course 
entitled "Advanced Skills in 
Training", which was attended 
by a number of staff of the 
Origen Training Center, including 
trainers of the Center, as well as 
a number of participants from 
different institutions who have the 
training skills and wish to develop 
and develop them.
The course was held from 15 
to 21 April 2018 at the Crowne 

Plaza Hotel in Bahrain. It included 
group training and individual 
training applications based on 
which the instructor evaluated 
each participant and introduced 
them to the most important skills 
to be followed to activate the 
training process.
This course is part of a series 
of practices followed by the 
management of the Origen 
Training Center to ensure the 
efficiency of its trainers.

Training of Trainers 
Course to Enhance 
the Effective Skills 
of Trainers

English
for Business
(Levels: Preliminary, 1, 2, 3)

International Certificate
from LCCI - UK

AAT Foundation Certificate
in Accounting (Levels: 1 & 2) 

الشهادة احملاسبية اإلحترافية



IFTDO International Conference 
and Exh ib i t i on  i s  a  g loba l 
convention celebrated yearly from 
country to country and attended 
by various group of people from 
different parts of the world. 
This year’s International Federation 
of Training and Development 
Organizations (IFTDO) summit was 
held on March 20th - 22nd in Westin 
Hotel - Dubai with the theme: "The 
Future Begins Today: Happiness 
at Work".

Almost 30 delegates from Bahrain 
take part in the said conference 
including representatives from OTC 
headed by Mr. Ahmed Al Banna, 
CEO of Origin Group and Chairman 
of Origin Training Centre.
P r o m i n e n t  s p e a k e r s  o f 
the conference emphasized 
the importance of spreading 

happiness at the workplace. They 
highlighted that a company with 
happy employees is more likely to 
succeed because if you take care 
of our employees, your employees 
will take care of your business – 

same philosophy that we have in 
Origin for we work not just as a 
team but more of as a family. 
Origin Group was one of the 
strategic partners of IFTDO and 
it has organized several IFTDO’s 

conferences and congresses in 
Bahrain and the GCC. 

N e x t  y e a r ’s  I F T D O  Wo r l d 
Conference will be held on August 
in Kuala Lumpur, Malaysia.

The 47th IFTDO International Conference 
and Exhibition in Dubai

OTC is now an approved Pearson 
VUE Test Centre

New Employment Opportunities in 
Collaboration with Apparel

Origin Training Centre has been 
officially approved as a Pearson 
VUE Test Centre.  Afterward the 
review of the center selection 
criteria’s and its coverage on an 
ongoing basis to identify target 
areas for the center.

Pearson VUE is a leading 
testing and certification provider 
internationally, at the heart of the 
learning experience, and Origin 
Training Centre will offer accessible 

and secure testing to candidates.

Pearson VUE’s advanced system 
administers examinations on behalf 
of hundreds of businesses, boards 
and organizations around the 
globe through the world’s largest 
most secure test center network. 
The system enables candidates to 
register and reschedule their tests 
online or through a Pearson VUE 
call center.

In line with our commitment of 
assisting our trainees in finding 
job opportunities, Origin Training 
Centre collaborated with Apparel 
Group wherein we endorsed 20 
of our former trainees whom 
they urgently employed.

This collaboration started after 

the success of the first batch 
of our trainees that they hired 
for various positions in their 
company. 

Apparel Group management 
mentioned that the workforce 
that they recruited from OTC are 
all professionals in their own fields 

and that they really add value 
to their company which is not 
a surprise for all our graduates 
are internationally certified and 
well-trained to become effective, 
efficient and competent in their 
area of specialization before we 
unhand them to the work field.

UPDATES10



Get started today to give your 
HR Team the competitive edge 
of HRCI® Certification. 

The HR Certification Institute® 
(HRCI®) has been committed 
for over 40 years in providing 
continuous learning excellence 
in advancing global Human 
Resource practices.

OTC supports in empowering 
the HR professionals in achieving 
their full potentials to deliver the 
highest quality of human resource 

management.

As a certified HRCI® Preparation 
Provider for Associate 
Professional in Human Resources 
- International™ (aPHRi™), Origin 
Training Centre can elevate your 
HR department’s abilities to create 
a competitive edge in present-
day business setting by helping 
then to be certified Associate 
Professional in Human Resources 
- International™ (aPHRi™). OTC 
assures various and innovative 
training methods to prepare you 

for the aPHRi™ exam which will 
be your trump card in creating a 
breakthrough in the HR profession.

Certification from HRCI® provides 
visible benefits that affect your 
entire organization. It elevates 
the performance standards of 
your company by ensuring that 
your HR staff is prepared to 
skillfully oversee all aspects of HR 
that are increasingly crucial to a 
company’s success.

Benefits of an HRCI-certified HR 

department:
• Minimize exposure to 

corporate risk
• Certification demonstrates 

that HR has the skills to 
develop talent recruitment 
and retention strategies

• Create a strong, positive 
company culture

In the near future, aPHRi will 
be a mark of distinction for the 
next generation of certified HR 
professionals in the Kingdom of 
Bahrain. So what are you waiting 
for? Be the first!

OTC is now an HR Certification Institute® 
(HRCI®) Preparation Provider.
Certified Your Staff. Revolutionise Your Business. Invest in Your HR.
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Advance Your Career: Be a Certified 
Digital Marketing Professional by 
DMI – Ireland
As Origin Training Centre 
commits to empower the 
workforce in Bahrain, we pursue 
to provide internationally certified 
courses to guarantee that we will 
produce globally competitive 
human capital. In accordance to 
this, OTC linked-up with Digital 
Marketing Institute (DMI) – Ireland 
which is reputed in setting global 
standard in digital marketing and 
selling certification. 

OTC is now providing 
Professional Diploma in Digital 
Marketing by DMI. This course 
is for a complete beginner, 
business owner or marketing 
professional looking to upskill 
themselves in digital era. 

The digital economy continues 
to experience fast-changing 
global growth affecting every 
industry across the world. With 
digital marketing now an integral 
part of any business, the lack 

of knowledge and skills are 
stopping an organisation’s ability 
to succeed.

The Professional Diploma in 
Digital Marketing course is one of 
our cornerstone certification that 
provides an introduction to key 
digital marketing specialisms, 
from mobile marketing and 
social media marketing to Email 
marketing, PPC marketing and 
SEO. 

The program consists of 10 
modules to be covered within 
35 hours.  Upon successful 
completion of the Professional 
Diploma in Digital Marketing, 
trainees will become a Certified 
Digital Marketing Professionals. 

Gaining a digital marketing 
certification will assure you 
have the essential skills and 
knowledge needed to excel as 
a digital professional.



IATA Global Training Partners Conference 2018 
in Istanbul

OTC Soars High: New Training Areas in Travel 
and Tourism by IATA

A deputation from Origin Training 
Centre participated in the 
IATA Global Training Partners 
Conference 2018, which was held 
on 16th – 18th April at Conrad 
Hotel - Istanbul. 

The deputation was led by Mr. 
Ahmed Al Banna, CEO of Origin 
Group and Chairman of Origin 
Training Centre, accompanied 
by Mr. Sadiq Al Nayem - Senior 
Business Development Manager 
and Mr. Murtadha Al Najjar - 

Corporate Training Manager, 
with them was Mr. Issa Abdulla, 
a graduate of the Foundation 
Diploma in Travel and Tourism who 
won a ticket to Istanbul to attend 
the said conference.

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

The conference provided 
participants with a platform to 
discuss the role of technology 
as it relates to training – the 
effects of ‘disruptive innovations’, 
and how these innovations are 
effecting careers for our young 
professionals. 

The representatives of the Origin 
Training Centre met a large number 
of delegates from various training 
institutions around the world that 
implement IATA programs. 

The conference highlighted the 
impact of modern technology on 
the field of tourism and travel and 
the latest digital and technological 
applications in this field in addition 
to raising the level of creativity and 
innovation in the practitioners and 
trainers of this sector.

Origin Training Centre continues 
to soar high in achieving 
excellence in the Foundation 
Diploma in Travel and Tourism 
program and with the graduation 
of a number of trainees with a 
high success rate. 

In line with this, OTC has 
expanded its cooperation 
frameworks with the addition 
of two new programmes by 
the International Air Transport 
Association (IATA) serving both 
the jobseekers and those who 
are already employed. 

One of the newbie programme 
is Selling and Managing Airline 
Reservations and Travel 
(SMART) which is designed 
for the jobseekers.  It upskills 

the knowledge and expertise 
required to sell, book and manage 
flight, hotel and car reservations 
in a simulation of the Amadeus 
system.

The second programme is Travel 
and Tourism Consultant Diploma, 
in this course trainees will be 
able to study and be familiar with 
popular tourism destinations 
and improve their sales skills to 
successfully advise their clients 
on the best travel options. 
They will also acquire knowledge 
on how to customize and 
construct complex travel 
itineraries, gain skills to process 
ticket exchanges and reissues, 
and understand how industry 
regulations affect their travel 
operations.

It is noteworthy that Origin Training 
Centre has been ranked the first 
vocational training institution in 
Bahrain, in terms of the number 
of trainees who passed the 
Foundation Diploma in Travel 
and Tourism programme, which 
is certified by IATA.

UPDATES8

Snapshots of IATA Global Training Partners Conference 2018 in Istanbul



Before any 
company 
can create 
lasting 
change, 
employees 
must first 
become 
aware of 
why the 
change is 
necessary.

”
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Thanks to game-changing 
regulation change, far 
better user experience (UX), 
and clever algorithms that 
turn “should-we-lend?” 
uncertainty into risk you can 
put a price on, it will be asier 
to access capital, accept 
payment, and calculate cash 
flow and taxes. Money will 
become, if not easy, at least 
far easier to get hold of and 
manage.

The current work day was 
set up to squeeze as much 
as possible out of workers  
when they performed routine 
tasks in factories an offices. 
As robotos and cobots 
perform more of the routine 
tasks, humans will move up 
the value chain and become 
more creative. And the best 
way to be creative is to work 
around four hours per day.

It is now clear that people 
are becoming determined 
experientialists — looking for  
happiness, identity and status 
in experiences — and that the 
experience economy is taking 
off. In the future, the most 
successful companiences will 
e those who provide
their customers with 
meaningful, memorable 
e xpe r i ences .

Till now, finding meaning in 
the depth of big Data has only 
been possible for large
firms with deep pockets. But 
thanks to cloud computing 
and the “software as a
service” (SaaS) model, you no 
longer have to be a big firm to 
profit from big Data. in
the future, all firms will be data 
firms. Even yours.

In an era of transparency, and 
heightened concerns about 
ethics and the environment,  
businesses are moving from 
a single-minded concren for 
profits, to a broader interest.
You have to not only care 
about profits, but also people, 
planet, purpose, and your 
performance. Your reputation 
— what you’re able to do and 
how you do it — will be ever 
more important in the future.

Instead of worrying about 
robots, we should be excited 
about “cobots” — robots  that 
are colleagues, designed to 
work collaboratively alongside 
humans make us more 
productive and happier at 
work.

More firms will work as they 
do in Hollywood. Groups 
of people, who may or may 
not have worked together 
before, will form temporary 
teams to deliver projects. 
Then, their distributors will 
use as many channels as 
possible to deliver their 
goods and services around 
the world. The result will be 
a new business paradigm — 
the small, global firm - and 
new generation of micro-
multinational businesses 
working the Hollywood way.

1. Easy Mony 4. The -4Hour Work Day 7. The Experience 
Economy

5. Small Firm, Big Data

6. The Reputation Game

2. The Cobot Revolution

3. The Hollywood Way



The Future of Business in the Next 
30 Years!
We’re living in a time of incredible 
change, and that can feel both 
exciting and unnerving at the 
same time. Digitisation and 
the internet have unleashed 
a wave of new technologies: 
the internet of things, cloud 
computing, augmented reality, 
and automation in the form of 
artificial intelligence, machine 
learning, drones and other robots. 
Together, they are sparking a 
Fourth Industrial Revolution. 

This technological swarm has 
already crashed into a number 
of industries. It is set to overturn 
more. As with all revolutions, 
there will be winners and losers. 

The internet has made life far 
easier for all businesses — 
increasing channels to market, 
reducing costs and barriers to 
entry. By one calculation, setting 
up a business today costs %0.1 
as much as it did in 2001. So 
from a certain point of view, life 
has become much easier for 
small businesses. But on the 
other hand, the internet seems 
to have created winner-takes-all 
markets. 
Big companies rise quite 

suddenly, and almost magically 
— like a beanstalk in a fairy 
tale — and then bestride the 
world like a giant, wielding their 
monopoly power and crushing 
small businesses. Think what 
Google and Facebook have 
meant for media companies as 
they dominate online advertising, 
what Amazon has meant for 
booksellers and what Uber has 
done to your local cab company.
 
In many ways, we are lucky 
to be witnessing the “creative 
destructive” of capitalism that 
economist Joseph Schumpeter 
wrote about. It is an invigorating, 
bracing time to be a business 
person. 

No industry is safe from the 
merciless law of the commercial 
jungle: adapt or die. Our aim 
with our research for this report, 
was to reach out to business 
experts — at The Times, the 
business schools at Oxford and 
Cambridge, the British Chamber 
of Commerce, the Federation 
of Small Business, and more — 
to conduct our own research, 
and then to apply our robust 
methodology to formulate a 

vision for what the future holds. 

The results of that research are 
the seven key business trends 
in this report that we believe 
will impact all businesses — 
especially small ones. 

There are also suggestions for 
what small businesses should 
do to prepare for and profit from 
these changes

By: James Wallman, Futurist & Founder, The Future Is Here

Digitisation 
and the 
internet have 
unleashed a 
wave of new 
technologies

“

“
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Intensive Training Programs for 
Batelco Employees
Is intensive training 
programs were delivered 
to a group of Batelco 
employees by Origin 
Training Centre through 
two training courses. 

The first training 
course was "Customer 
Centricity", targeting 
a group of employees 
working in customer 
service and customer 
relations departments of 
the company. Customer 
Centricity course covers 
tested strategies in 
customer relationship 
management to give a 
working understanding 
of the role that customer 
plays in the organization. 
The course was held on 
16th - 17th April 2018 

for the first group and 
from 25th to 26th April 
2018 for the second 
group. 

The second training 
course was "Problem 
Solving Skills", where 
a number of staff from 
different departments 
have been nominated to 
attend. Problem solving 
course enables trainees 
to avoid common 
obstacles, test their 
beliefs and assumptions, 
correct distortions in 
their thought processes, 
gain confidence in 
assessing problems 
accurately, evaluating 
alternative solutions, 
and anticipating likely 
risks. This course was 

conducted on 18th 
and 19th April 2018, 
and characterized by a 
variety of exercises, role 
plays, group exercises, 
and applied case study 
using multiple training 
methods. Both training 
courses were delivered 
at Batelco Training 
Centre at the company's 
premises in Hamala.

Detecting Forgery and 
Counterfeiting Course for Arab Bank
There is no doubt that document 
and banknote crimes have 
become issues of great concern 
to the business sector, in general, 
and to the banking sector in 
particular. The reasons for this 
is the massive development of 
technologies that moved these 
crimes from individual actions 
to organized work practiced by 
internationally organized criminal 
networks, as well as because of 
the huge losses resulted by these 
crimes in banking
sector which - according to the 
latest statistics - became the 
second major reason for
banks losses in the GCC region. 
Each member of staff, regardless 
of position, has a roleto fulfil in 
safeguarding the reputation of 
their firm and minimizing the 
threat. So it is vital that all be fully 
trained with the necessary skills 
and knowledge.
Origin Training Centre conducted 

an intensive training courses titled 
&quot;Detecting Forgery
and Counterfeiting in Documents 
and Currencies&quot; 
and &quot;Anti Money 
Laundering&quot; for a
number of Arab Bank employees, 
delivered by the expert and 
speaker Dr. Amjad Attieh at 
Wyndham Grand Hotel-Bahrain.
The objectives of the 
&quot;Detecting Forgery and 
Counterfeiting&quot; program 
are to develop
and enhance the trainees&39#; 
skills and to be familiar with the 
characteristics of genuine
banknotes, documents and 
signatures; and detecting the 
forged, falsified and
counterfeited ones whatever was 
the method used. The &quot;Anti 
Money Laundering&quot;
course is designed to provide 
an excellent introduction to anti 
money laundering which

will help the trainees to be 
professionals working in money 
laundering prevention and 
understand the benefits and 
regulatory requirements in this 
area.
The workshops applied various 
kinds of interactive training 
methods including theoretical 
lectures, training videos, 
PowerPoint presentations, 

practical training activities, 
individual and group case 
studies and Samples of banking 
documents.
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How to Grow Your Business with Artificial Intelligence (AI)?
We at Origin constantly challenge 
our knowledge and regularly 
capture top and significant global 
trends and topics. This makes us 
confident that we offer the highest 
level of expertise. 

The world is changing to be better.  
Organisations and individuals 
are eager to know more about 
Artificial Intelligence (AI), Machine 
Learning, IOT, Automation, 
Digitization, etc. Hence, Research 
and Development Department – 
after analyzing various research 
and studies – decided to design a 
package of few training programs 
specialized in this field and named 
it “Futurist Programs” and AI is 
one of those.  It is the simulation 
of human intelligence processes 
by machines, especially computer 
systems. These processes 
include learning (the acquisition 

of information and rules for using 
the information), reasoning (using 
the rules to reach approximate 
or definite conclusions) and self-
correction. Particular applications 
of AI include expert systems, 
speech recognition and machine 
vision. 

OTC collaborated with Ms. Katie 
King, CEO of Zoodikers Company 
– UK.  She is an expert and speaker 
in PR, Digital Marketing and AI.  She 
delivered a course titled “Artificial 
Intelligence for Business Growth” 
which was run for 3 consecutive 
days in Ramada Hotel – Manama 
City Centre. Different companies 
participated in this course by 
delegating their employees, such 
as Kalam Telecom Company, Al 
Hoty Analytical Services, Oman Air 
and others.

Origin Training Centre Conducted a Training Course in "Cyber Security" 
By 2019, it is predicted that cyber 
security breaches will cost the 
global economy 2$ trillion per 
annum (Forbes). Back in 2015, 
insurance from Lloyd’s of London 
assessed cyber breaches to have 
cost international commerce some 
400$ bn. This multiplication of the 
economic value of threat and risk 
over four years is likely to continue 
following a wave of mega data 
breaches, state-sponsored attacks, 
bespoke malware refinement, and 
the mainstreaming of IoT (50 billion 
web-enabled devices: Cisco) and 
crypto currencies. The Cyber 
Security market sector has now 
reached at least 100$ bn in value 
(UK Security Partners: 2017)

Origin Training Centre (OTC) has 
conducted a training course titled 
"Cyber Security Management and 
Operations" for three consecutive 

days, from 22nd to 24th April 
in Ramada Hotel - Manama 
City Center, Bahrain. A number 
of IT and information security 
personnel from various 
companies participated in the 
course, such as Tazur Insurance 
Company, Saudi International 
Insurance Company, Ramez 
Holding Group, Arab Insurance 
Group and Haji Hassan Group. 

This course is about ‘cyber 
security’ as a holistic discipline. 
It examines both ‘cyber’ and 
security’ domains which are 
related to IT security. It is therefore 
in most parts a non-technical 
qualification that looks at both 
cyber-technical and cyber-
physical security threats, risks 
responses and risk treatments.

Certificate in Sales and 
Marketing (ISMM)
Levels: 1, 2, 3  & 4 

الشهادة االحترافية يف التسويق واملبيعات
Foundation 

Diploma in Travel 
and Tourism

الدبلوما األساســـية يف السفر والسياحــــة
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A delegation from Bahrain Society 
for Training & Development (BSTD) 
headed by their president, Eng. 
Mohamed Mahmoud AlSheikh, 
visited the Chairman of Origin 
Training Centre – Mr. Ahmed Al 
Banna – to personally congratulate 
him, the members of the Board of 
Directors of the Centre and all its 
staff for making an “Outstanding” 
assessment result in the 
performance review conducted by 
the Education and Training Quality 
Authority for the year 2018-2017. 

BSTD representatives extended a 
congratulatory message, on behalf 
of all members of the society. 
They stressed the importance 
of continuity in maintaining this 
level of outstanding professional 
performance and team spirit.

Bahrain Society for Training 
& Development (BSTD) is a 
professional society for people 
involved in human resource 
management and development 

in Bahrain. As well as the entire 
region.
BSTD, is non-profit organization, 
was established in 1979 and re-
launched in April 1994.

Bahrain Society for Training & 
Development (BSTD) Congratulates 
OTC for the “Outstanding” 
Achievement

OTC Outrivalled in"Team Building" Course
Teams are needed because 
the world we live in requires 
constant experimentation, a 
continual response to changing 
conditions. In our exploration of 
new conditions and possibilities, 
we have to rapidly integrate 
new partners and different work 
disciplines. The team structure 
adapts most easily to changing 
conditions and has the greatest 
potential for creative solutions 
and new approaches to work  
challenges.
Our interactive teambuilding 
course provides a successful 
team development process that 
facilitates the development of a 
new team or the empowerment 
of an existing team. Whether your 
team is an ongoing work group, 
or a special project based team 
of limited duration, you will rapidly 
increase its effectiveness with the 
use of these teamwork tools and 

skills. 
Origin Training Center has 
implemented several team 
building programs for various 
companies, such as Kalam 
Telecom, Al Hoty for Analytical 
Services, Al Yousuf Exchange 
and other organizations that aim 
to cultivate team spirit among its 
team members.

The methodology of the program 
consists of using number of 
excercises and strategies to 
ensure that the role of each 
individual in the team is enhanced. 
Those mehodologies are 
designed based on the needs of  
the company we are delivering 
this course to.
The course have proven 
effectiveness in raising the level 
of competence of the staff and 
how their communication with 
their colleagues.
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Origin Training Centre Achieved an 
"Outstanding" Result for the BQA Review

Origin Training Centre was rated 
"Outstanding" by the Education 
and Training Quality Authority, 
after they aced all the standards 
and qualifications on the 
comprehensive evaluation done    
by the commission.

This result was validated after the 
approval of the committee on the 
final report in accordance with 
the guidelines of the authority. 
The assessment result was 
categorized into: Outstanding, 
Good, Satisfactory and 
Inappropriate.

We are proud and we value what 
we achieved. This reflects the 
professionalism, dedication and 
a great teamwork of all our staff 
and trainers in the centre. 
This achievement has also 
highlighted the collaboration of 

the international awarding bodies, 
Education and Training Quality 
Authority, Ministry of Labor and 
Labor Fund (Tamkeen), as 
partners in this accomplishment.

Our success is the main engine to 
focus on training in a collaborative 
and innovative ways, wherein 
the trainees are the centre of 
the training process, while the 
trainer serves as their mentor and 
facilitator.

Our commitment is congruent 
with the vision of the Kingdom 
by 2030, of the wise leadership 
of Bahrain and of Tamkeen Labor 
Fund to make the Bahraini citizens 
the best choice in employment. 

The performance review process 
and the publication of the results 
provide a comprehensive and 

clear diagnostic picture of the 
status and level of performance 
of educational and training 
institutions in the Kingdom 
of Bahrain. Thru these, we 
can visualize the potential 
development opportunities for 
different sectors conforming 
to current challenges. All the 
cadres and human resources 
must be prepared in order to be 
able to adapt and advance in the 
labor market demands, where 
competency is increasing day by 
day. 

Origin Training Centre plays an 
important and integral role in 
the development of the training 
sector in the Kingdom of Bahrain, 
pursuant to the National Strategic 
Plan, launched by his Majesty, to 
chart a path towards sustainable 
development for the future 

generations of the Kingdom. 
The continuous perseverance 
and strenuous efforts that we 
have been made over the past 
years since the establishment 
of the centre enabled us to 
achieve this result which is in 
accordance with core values 
of OTC: Transparency, Trust, 
Integrity, Creativity, Innovation 
and Credibility. 

 Financed
Accounting
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