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أضواء2

مســقط تســتضيف املؤمتر 
السنـــوي السابـــع للقيـادة

الدكتــور  الشــيخ  ســعادة  رعــى 
الســعيدي  ســالم  بــن  خالــد 
 - الدولــة  مجلــس  عــام  أمــن 
افتتــاح  حفــل  عمــان،  ســلطنة 
واإلدارة  للقيــادة  الســابع  املؤمتــر 
املســتقبل..  "قــادة  عنــوان  حتــت 
الثقافــة  تنــوع  ظــل  يف  القيــادة 
مــه شــركة  املؤسســية"، والــذي تنظِّ
األصايــل للمؤمتــرات - أحــد أذرع 
ســلطنة  يف  أوريجــن  مجموعــة 
وزارة  مــع  بالتعــاون   - عمــان 

املدنيــة. اخلدمــة 
 

الرؤســاء  املؤمتــر  ويســتهدُف 
العمــوم،  ومديــري  التنفيذيــن 
العليــا،  اإلدارة  وأعضــاء 
املســتقبلين  والقــادة  واملشــرفن 
مــن  املوهوبــن  الشــباب  مــن 
مختلــف املؤسســات يف القطاعــن 
يســتهدف  كمــا  واخلــاص،  العــام 
املهتمــن  واألفــراد  األعمــال  رواد 
القيــادة  بتعزيــز معرفتهــم حــول 

الفعالــة. التواصــل  ومهــارات 
 

محمــد  بــن  مــروان  أشــار  وقــد 
املطروشــي - مديــر عــام األصايــل 
كلمتــه  يف   - للمؤمتــرات 
القائــد  أن  إلــى  االفتتاحيــة 
علــى  القــدرة  ميتلــك  الــذي  هــو 
الهــدف  وصياغــة  الرؤيــة  ابتــكار 
وحتقيــق  االســتراتيجية  ووضــع 
الهمــم  واســتنهاض  التعــاون 
للعمــل، ومــن أهــم مهاراتــه جعــل 

باملشــروع  يهتمــون  املرؤوســن 
هــو  لذلــك  إضافــة  ذاتــي،  بدافــع 
حتديــد  مهــارة  ميلــك  الــذي 
مرؤوســيه؛  وضعــف  قــوة  نقــاط 
للشــخص  املهــام  يعــن  وبالتالــي 
املناســب بحســب ثقافتــه وقدراتــه 

عملــه. يف  جناحــه  لزيــادة 

مــن  عــدًدا  املؤمتــر  ــن  وتضمَّ
أكثرهــا  قــدم  التــي  اجللســات 
اإليطالــي  واملتحــدث  اخلبيــر 
حيــث  كارمــازي،  آرثــر  العاملــي 
خصائــص  علــى  الضــوء  ســلط 
البيئــة  يف  املســتقبل  قــادة 
وأساســيات  الثقافــات،  املختلفــة 
وإدارة  اجلماعــي،  النفــس  علــم 
والتنــوع  االختالفــات  أهــم 

العمــل. بيئــة  يف  الثقــايف 
 

نقاشــية  حلقــة  إلــى  باإلضافــة 
قــادة  مــن  دروس  علــى  اشــتملت 
مؤسســية  ثقافــات  مــن  ناجحــن 
غالــب  الدكتــور  منهــم  مختلفــة، 
التنفيــذي  الرئيــس  احلوســني 
يف  البشــرية  املــوارد  لوحــدة 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  عمانتــل 
اجلمعيــة العمانيــة إلدارة املــوارد 
البشــرية، والدكتــور عبداللطيــف 
درجــة  علــى  حاصــل  البلوشــي 
االتصــاالت  يف  املاجســتير 
املتحــدة  اململكــة  مــن  البحريــة 
وضابــط تدريــب ســابق يف شــرطة 

وغيرهــم. الســلطانية،  عمــان 

لقاءاتنـــا  خـــالل  مـــن 
فتـــرة  بـــن  املســـتمرة 
الســـمو  لصاحـــب  وأخـــرى 
بـــن  خليفـــه  األميـــر  امللكـــي 
حفظـــه  خليفـــة  آل  ســـلمان 
أحـــد  وكونـــي  ورعـــاه.  اهلل 
تنميـــة  يف  املتخصصـــن 
البشـــرية،  املـــوارد  وتطويـــر 
أســـمع منـــه اجلديـــد دائًمـــا يف 
كل لقـــاء فيمـــا يتعلـــق باملوارد 
البشـــرية. فســـموه يؤمـــن بـــأن 
مـــا يحققـــه أبنـــاء البحريـــن 
مـــن جناحـــات يدعـــو للفخـــر 
واالعتـــزاز، ودائًمـــا مـــا يشـــيد 
الوطنيـــة  بالكـــوادر  ســـموه 
التـــي  املبدعـــة  والطاقـــات 
اســـتطاعت بالعـــزم واملثابـــرة 
أن تبلـــغ أعلـــى قمـــم النجـــاح 
واحتـــرام  تقديـــر  تنـــال  وأن 
املســـتوين  علـــى  اجلميـــع 

والعاملـــي. اإلقليمـــي 

بــه  األخيــر  لقائــي  ويف 
مــن  الزمــالء  بقيــة  مــع 
البحريــن  جمعيــة  أعضــاء 
املــوارد  وتنميــة  للتدريــب 
هامــش  علــى  البشــرية، 

 48 العاملــي  املؤمتــر  جنــاح 
التدريــب  منظمــات  الحتــاد 
نظمتــه  والــذي  والتطويــر 
يف  انترناشــونال"  "أوريجــن 

والهرســك. البوســنة 

علـــى  لنـــا  ســـموه  تهنئـــة  إن 
قـــالدة  لهـــو  اإلجنـــاز  هـــذا 
نفخـــر  التـــي  النجـــاح 
يف  ودولًيـــا  محلًيـــا  بهـــا 
املؤمتـــرات  صناعـــة  عالـــم 
والفعاليـــات الضخمـــة التـــي 
كبيـــرة  أعـــداًدا  تســـتقطب 
والضالعـــن  املهتمـــن  مـــن 
وقـــد  القطـــاع.   هـــذا  يف 
حقـــق هـــذا املؤمتـــر أصـــداًءا 
املهتمـــن  أوســـاط  يف  كبيـــرة 
ــوارد  ــة املـ ــال إدارة وتنميـ مبجـ
البشـــرية، ممـــا عكـــس مـــدى 
ومـــا  البحريـــن  أبنـــاء  قـــدرة 
كفـــاءة  مـــن  بـــه  يتمتعـــون 
اإلجنـــاز  علـــى  وقـــدرة 
املجـــاالت  كافـــة  يف  والتميـــز 

ودولًيـــا. محلًيـــا 
 

 ويف اخلتام، نتقدم لصاحب 
الســـمو امللكـــي األميـــر خليفـــه 
خليفـــة  آل  ســـلمان  بـــن 
بجزيـــل  ورعـــاه  اهلل  حفظـــه 
علـــى  واالمتنـــان  الشـــكر 
التنمويـــة  للمســـيرة  دعمـــه 
كمـــا  وروادهـــا،  البحرينيـــة 
وجهـــود  بعطـــاءات  ونشـــيد 
ســـموه يف مجـــاالت التنميـــة 

. ملختلفـــة ا

كلمة الرئيس

د. أحـمـد الـبـنـاء
الرئيس التنفيذي ملجموعة أوريجني

ســمــــو رئــيــــس الــــوزراء

ــة  ــد الـــتــنــمـيـــ قـــائــ
البشريـــة البحرينيـــة



3 تغطية خاصة

إشــادًة بأوريجــني على جهودهــا الرائدة يف مجال 
إدارة وتـنـظـيـــم الـفـعـــاليات محـلـيــًـا ودولـيــًـا ..

سـمـو رئـيــس الــوزراء يـلـتـقـي بـوفــد رفـيـــع الـمـسـتــوى مـن قــــادة 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الــبــحــريــنــيــة

امللكــي  الســمو  صاحــب  اســتقبل 
رئيــس الــوزراء وفــًدا مــن أعضــاء 
للتدريــب  البحريــن  جمعيــة 
البشــرية  املــوارد  وتنميــة 
إبراهيــم  الدكتــور  يتقدمهــم 
الرئيــس  الدوســري،  خليفــة  بــن 
رئيــس  للجمعيــة،  الفخــري 
الدولــي  االحتــاد  إدارة  مجلــس 
ملنظمــات التدريــب وتنميــة املــوارد 
البشــرية، والدكتــور أحمــد البنــاء 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  أوريجــن 

للتدريــب. أوريجــن  مركــز 
 

علــى  ســموه  الوفــد  أطلــع  وقــد 
مخرجــات أعمــال املؤمتــر العاملــي  
48 لتنميــة املــوارد البشــرية حتــت 
البشــرية  املــوارد  "تنميــة  عنــوان 
يف ظــل التحــول الرقمــي" والــذي 
نظمتــه أوريجــن يف الفتــرة مــن 
يف   2019 يونيــو    26  -  24
ســراييفو.  البوســنية  العاصمــة 
ورفيــع  كبيــر  وفــد  شــارك  حيــث 
املســؤولن  كبــار  مــن  املســتوى 
واحملترفــن يف مجــال  واخلبــراء 
مــن  وتنميتهــا  البشــرية  املــوارد 
شــكل  والــذي  اجلمعيــة  أعضــاء 
هــذا  يف  املشــارك  األكبــر  الوفــد 
الوفــود  إلــى  باإلضافــة  املؤمتــر، 

أكثــر  مــن  قدمــت  التــي  األخــرى 
العالــم. حــول  دولــة   32 مــن 

وخــالل اللقــاء، هنــأ ســموه إدارة 
للتدريــب  البحريــن  جمعيــة 
وعلــى  البشــرية  املــوارد  وتنميــة 
بــن  إبراهيــم  الدكتــور  رأســهم 
الرئيــس   - الدوســري  خليفــة 
رئيــس  للجمعيــة  الفخــري 
الدولــي  االحتــاد  إدارة  مجلــس 
ملنظمــات التدريــب وتنميــة املــوارد 
البشــرية وكافــة أعضــاء اجلمعيــة 
البحريــن  ململكــة  متثيلهــم  علــى 
ســموه   هنــأ  كمــا  متثيــل.  خيــر 
الدكتــور أحمــد البنــاء وأوريجــن 
املؤمتــر  أعمــال  جنــاح  علــى 
ومتيــزه. وقــد حقــق هــذا املؤمتــر 
صــدى كبيــر يف أوســاط املهتمــن 
املــوارد  وتنميــة  إدارة  مبجــال 
البشــرية، مبــا يعكــس مــدى قــدرة 
يتمتعــون  ومــا  البحريــن  أبنــاء 
علــى  وأمكانيــات  كفــاءة  مــن  بــه 
كافــة  يف  والتميــز  اإلجنــاز 

املجــاالت.

إن  احلضــور  جميــع  وأكــد 
الــزاد  هــو  لهــم  ســموه  اســتقبال 
أســمى  منــه  يســتقون  الــذي 
وأنهــم  واإلرادة  العــزم  معانــي 

اليــوم ليزفــوا  إلــى ســموه  جــاءوا 
الــذي  اإلجنــاز  عظيــم  إليــه 
مملكــة  متثيــل  يف  حققــوه 
املؤمتــرات  البحريــن يف مختلــف 
منظمــات  الحتــاد  الســنوية 
 ،IFTDO والتطويــر   التدريــب 
والتــي انعقــدت يف مختلــف دول 
العالــم، مــن ماليزيــا إلــى الفلبــن 
حتــى  وكنــدا  والبرازيــل  والهنــد 
شــهدتها  التــي  احملطــات  آخــر 
ســراييفو  البوســنية  العاصمــة 

املاضــي. الشــهر 
 

وُتعــد رعايــة ســمو رئيــس الــوزراء 
واملعرفــة  للعلــم  املســتمرة 
وسياســته يف االهتمــام بالعنصــر 
البشــري باعتبــاره أســاس التنميــة 
الشــاملة هــو ماُيعــزز يف النفــوس 
ونحــن  الوطــن،  حــب  معنــى 
جهــود  حصيلــة  جننــي  اليــوم 
التنميــة  مســيرة  دعــم  يف  ســموه 
البالــغ  األثــر  ونترصــد  البشــرية 
والنجــاح  الفخــر  قصــص  مــن 
واالعتــزاز التــي باتــت مؤرخــة يف 
مقدمــة كافــة املآثــر التــي يحتــذى 
بهــا يف االحتــاد الدولــي ملنظمــات 
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انطـالق الـمؤمتـر الـعـالـمـي 48 التـحـاد مـنـظـمـات 
التدريب والتطوير يف العاصمة البوسنية سراييفو

مـشـاركـــة واسعة ملـــتـخـصــصـيــن ومــســـؤولـيــن فـــي الـمــــوارد 
الـبـــشـريــــة من أكــثـــر مــن 32 دولة حول العالم

الوفد البحريني من أكبر الوفود الـمشاركة يف الـمؤمتر

انترناشــيونال   أوريجــن  نظمــت 
الحتــاد   48 العاملــي  املؤمتــر 
والتطويــر  التدريــب  منظمــات 
املــوارد  "تنميــة  عنــوان  حتــت 
التحــول  عصــر  يف  البشــرية 
مــن  الفتــرة  يف  وذلــك  الرقمــي" 
بفنــدق   2019 يونيــو   26  -  24
البوســنة   - ســراييفو  هيلــز، 

. ســك لهر ا و

وقــد شــارك يف هــذا املؤمتــر الــذي 
البوســنة  يف  واســع  صــدى  لقــي 
مــن  أكثــر  البلقــان  دول  وبقيــة 
دولــة   32 مــن  مشــارك   300
ململكــة  كان  وقــد  العالــم.  حــول 
يف  خاًصــا  حضــوًرا  البحريــن 
الوفــد  كان  حيــث  املؤمتــر؛  هــذا 
وفــد  أكبــر  ميثــل  البحرينــي 
الــذي  احلضــور  بعــدد  مشــارك 
مــن  ومشــاركة  مشــارك   60 فــاق 
واملستشــارين  واملــدراء  املســؤولن 
البشــرية  املــوارد  يف  املتخصصــن 

يف  املؤسســات  مختلــف  مــن 
القطاعــن   مــن  البحريــن 

والعــام. اخلــاص 

األول  يومــه  يف  املؤمتــر  تضمــن 
ثــالث   )2019 يونيــو   24(
افتتــاح  تلــي  ورش عمــل متزامنــة 
املعــرض املصاحــب، األولــى بعنوان 
" التحــول نحــو الرقمنــة يف عالــم 
عبــداهلل  د.  وقدمهــا  األعمــال" 
التنفيــذي  املديــر   - احلامــد 
والثانيــة  إنترميــد،  لشــركة 
قدمهــا اخلبيــر الدولــي د. ســونيل 
غوبتــا - مديــر التعلــم التنفيــذي 
لالستشــارات  آيديــاز  لشــركة 
"التفكيــر  بعنــوان  اإلداريــة 
الثالثــة  وأمــا  التصميمــي"، 
 - الكوتشــينج  "شــعلة  فبعنــوان 
يف  واإلبــداع  الكوتشــينج  تطبيــق 
الكوتــش  وقدمتهــا  العمــل"  بيئــة 
واملدربــة البحرينيــة ســميرة بابــا.

وتعــددت أوراق العمــل واجللســات 

تغطية خاصة

خــالل  ُنفــذت  التــي  النقاشــية 
مــن  والثالــث  الثانــي  اليومــن 
يونيــو   26  -  25( املؤمتــر 
 25 مــن  أكثــر  مبشــاركة   )2019
بــأوراق  دولًيــا  وخبيــًرا  متحدًثــا 
مختلــف  مــن  متنوعــة  عمــل 
الهنــد،  كالبرتغــال،  العالــم،  دول 
نيوزيلنــدا، أمريــكا، تركيــا، أملانيــا، 
الســويد،  إيطاليــا،  البحريــن، 
والدولــة  اإلمــارات،  ماليزيــا، 
والهرســك. البوســنة  املضيفــة 

الدولــي  االحتــاد  مؤمتــر  وُيعــد 
ملنظمــات التدريــب والتطويــر مــن 
أكبــر وأهــم احملافــل العامليــة التــي 
جتمــع اخلبــراء واملتخصصــن يف 
مختلــف  مــن  البشــرية  التنميــة 
أنحــاء العالــم حتــت ســقف واحــد، 
البحريــن  مملكــة  اســتضافت  إذ 
حتــت   2016 عــام  يف  املؤمتــر 
صاحــب  لــدن  مــن  كرميــة  رعايــة 
الســمو امللكــي األميــر خليفــة بــن 

ســلمان آل خليفــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء، يف حــن انعقــدت أعمــال 
يف   47 نســخته  يف  املؤمتــر  هــذا 

.2018 يف  دبــي  مدينــة 

رئيــس  يقــوم  أن  العــادة  وجتــري 
احلاليــة  املضيفــة  الدولــة  مؤمتــر 
للدولــة  املؤمتــر  لرئيــس  بنقلهــا 
يف  يليــه  الــذي  للعــام  املضيفــة 
حيــث  املؤمتــر،  أعمــال  ختــام 
 49 نســخته  يف  املؤمتــر  ســُيعقد 
.2020 القــادم  العــام  الهنــد  يف 



5 تغطية خاصة

منتجع سراييفو يستقبل الوفود املشاركة يف مؤمتر احتاد 
منظمـات التدريب والتطـويـر 48 فـي حفل عشاء خـاص

عـمـدة سـرايـيـفـو يـسـتـقـبـل الـوفـود الـمــشــاركــة فـي 
مـؤتـمــر IFTDO  بـقــاعــة الـمـديـنــة فـي سـرايــيــفــو

علــى هامــش أعمــال املؤمتــر واملعــرض 
التدريــب  منظمــات  الحتــاد   48
املســتثمر  اســتقبل  والتطويــر، 
الكويتي السيد جاسم علي الكندري 
منتجــع  مشــروع  ومؤســس  مالــك 
والهرســك  البوســنة  يف  ســراييفو 
الوفــود املشــاركة يف املؤمتــر يف حفــل 
عشــاء خــاص ُأقيــم يف قلــب املنتجــع 

الرائــع.
وقـــد تقـــدم الكنـــدري بدعـــوة خاصـــة 
الدولـــي  االحتـــاد  إدارة  ملجلـــس 
والتطويـــر  التدريـــب  ملنظمـــات 
الدكتـــور  يترأســـه  والـــذي   IFTDO
الدوســـري،  خليفـــة  ابراهيمـــن 
االحتـــاد،  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الرئيـــس الفخـــري جلمعيـــة البحريـــن 

علــى هامــش أعمــال املؤمتــر العاملمــي 
التدريــب  منظمــات  الحتــاد   48
َتَقــدم  أيًضــا،   ،IFTDO والتطويــر 
ســكاكة  عبــداهلل  ســراييفو  عمــدة 
بدعــوة خاصــة لعشــاء فاخــر يف قاعــة 
املدينــة بســراييفو لكبــار الشــخصيات 

املؤمتــر. يف  املشــاركة 
خــالل حفــل العشــاء، رحــب العمــدة 
ســكاكة بجميــع الضيــوف يف كلمتــه 
تاريــخ  عــن  كمــا حتــدث  الترحيبيــة، 
يف  بنائهــا  بــدأ  التــي  املدينــة  قاعــة 
األولــى  للمــرة  وافُتتحــت   1892
 25 ويف   .1896 أبريــل   20 يف 
احلصــار  إبــان   –  1992 أغســطس 
الصــرب  قــام   – ســراييفو  علــى 

البشـــرية،  املـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
كمـــا دعـــا فيهـــا أيًضـــا الدكتـــور أحمـــد 
البنـــاء رئيـــس اللجنـــة العليـــا املنظمـــة 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  للمؤمتـــر 
)الشـــركة  انترنشـــيونال  أوريجـــن 

للمؤمتـــر(. املنظمـــة 
عــدد  العشــاء  حفــل  يف  شــارك  وقــد 
بينهــا  مــن  املختلفــة.  الوفــود  مــن 
الوفــد البحرينــي الــذي ســجل أكبــر 
إلــى  املشــاركن، باإلضافــة  عــدد مــن 
دولــة   32 مــن  أتــت  أخــرى  وفــود 
حــول العالــم، كوفــد ســلطنة عمــان، 
اململكــة  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
مصــر  الســعودية،جمهورية  العربيــة 
تركيــا،  نيجيريــا،  الهنــد،  العربيــة، 
ألبانيــا،  صربيــا،  مونتينيغــرو، 

إحراقــه  خــالل  مــن  املبنــى  بتدميــر 
مخطوطــة،   700 مايفــوق  وُفقــد 
مطبوعــات وكتــب بوســنية نــادرة تعــود 

عشــر. التاســع  للقــرن 
عــدة  ترميــم  مبراحــل  القاعــة  مــرت 
إعــادة  حتــى   1996 العــام  مــن 
يف   2014 مايــو   9 يف  افتتاحهــا 
كبــار  حضــره  رائــع  موســيقي  حفــٍل 
املســؤولن والشــخصيات الهامة. وقد 
كلفــت عمليــة إعــادة بنائهــا بالكامــل 

يــورو. مليــون   13 مايقــارب 
وتقديــر  شــكر  كلمــة  ذلــك  تلــى 
ابراهيــم  الدكتــور  ســعادة  مــن 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الدوســري، 
التدريــب  الدولــي ملنظمــات  االحتــاد 

بلجيــكا، دول مختلفــة مــن البلقــان 
الدولــة  وفــد  وبالطبــع  وأوروبــا 

والهرســك. البوســنة  املضيفــة 
فقــرات  العشــاء  حفــل  تخلــل  وقــد 
فيهــا  شــارك  للحضــور  ممتعــة 
املتحــدث الدولــي يف الــذكاء العاطفي 
وبطــل أوروبــا يف فــن اخلطابــة 2017 
قــدم  الــذي  كابيــت  ريــكاردو  الســيد 
رائعــة  حتفيزيــة  اســتهاللية  جلســة 
حتويلنــا  أهميــة  عــن  فيهــا  حتــدث 
التحديــات لفــرص ومواقــف ناجحــة 
بــداًل مــن محاولــة التصــدي لهــا أو 

أصــاًل. حصولهــا  اســتباق 
كمــا شــاركت الوفــود املختلفــة بإنشــاد 
األغانــي الوطنيــة املعروفــة لــكل بلــد، 
هــذه  لــدى  الفخــر  مشــاعر  أثــار  مــا 

عــن  بالنيابــة   IFTDO والتطويــر 
جميــع احلضــور وممثــاًل عــن الوفــد 
كمــا  البحريــن.  ومملكــة  البحرينــي 
البنــاء،  الدكتــور أحمــد  أيًضــا  تقــدم 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
واالمتنــان  الشــكر  أوريجــن بجزيــل 

خيــر  لبلدانهــا  متثيلهــا  يف  الوفــود 
متثيــل يف مثــل هــذه احملافل الدولية. 
الوفــد  الفقــرة  هــذه  يف  متيــز  وقــد 
البحرينــي والبوســني لكثــرة ممثليــه 
الــذي  الهنــدي؛  للوفــد  باإلضافــة 
وبالرغــم مــن قلــة عــدد مشــاركيه إال 
أنــه اســتطاع أن يضحــك اجلميــع.

الرائــع  العشــاء  حفــل  واختتــم 
بكلمــة شــكر وتقديــر للســيد جاســم 
اســتضافته،  حســن  علــى  الكنــدري 
تقــدم فيهــا كٍل مــن ســعادة الدكتــور 
مجلــس  رئيــس  الدوســري  ابراهيــم 
إدارة االحتــاد والدكتــور أحمــد البنــاء 
املنظمــة  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
احلضــور  بعدهــا  تنــاول  للمؤمتــر، 

العشــاء.   وجبــة 

لســعادة العمــدة علــى حســن ضيافتــه 
املؤمتــر. ملمثلــي 

واختتم ســعادة العمدة حفل العشــاء 
حــول  جلولــة  الضيــوف  بدعــوة 
مرافــق القاعــة وأخــذ صــورة جماعيــة 

القاعــة. بهــو  للحضــور يف 
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اآللـــي  التعلـــم  يســـاعد  أن  ميكـــن 
يف حتســـن وتخصيـــص كل جانـــب 
مـــن جوانـــب جتربـــة العميـــل، بـــدًءا 
مـــن تصفـــح املنتجـــات ذات الصلـــة 
بنجـــاح انتهـــاًءا بتقـــدمي حلظـــات 
فارقـــة رئيســـية علـــى طـــول رحلـــة 

العميـــل.

تســـتخدم  املثـــال،  ســـبيل  علـــى 
شـــركة Airbnb التعلـــم اآللـــي يف 
بالعميـــل،  املتعلقـــة  عملياتهـــا  كل 
التلقائـــي  اإلكمـــال  ذلـــك  يف  مبـــا 
الشـــركة  موقـــع  يف  للبحـــث 
 ،Airbnb.com الرســـمي 
التســـعير،  نصائـــح  التوصيـــات، 
اكتشـــاف  التســـويق،  عمليـــات 
الدفـــع،  عمليـــات  االحتيـــال، 
التصنيـــف  العمـــالء،  خدمـــة 

وغيرهـــا. التلقائـــي، 

 100 مـــن  أكثـــر  الشـــركة  متتلـــك 
التـــي  اآللـــي  التعلـــم  يف  منـــوذج 

تعمـــل علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي، 
متكـــرر  بشـــكل  تســـتضيف  كمـــا 
ضيوفهـــا  مـــع  بحثيـــة  جلســـات 
نظامهـــا  حتســـن  مواقـــع  ملعرفـــة 
فعلتـــه  مـــا  وهـــو  األساســـي، 
عروضهـــا،  أحـــدث  مـــن  بواحـــدة 
وهـــي   ،(Airbnb )جتـــارب  وهـــي 
التـــي  األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 
مضيفـــون  وقادهـــا  صممهـــا 
محليـــون. علـــى عكـــس مـــا يحـــدث 
املنـــازل، حيـــث  عـــن  البحـــث  عنـــد 
عـــادًة يف موقـــع  يدخـــل الضيـــوف 
جغـــرايف يف شـــريط البحـــث عنـــد 
 ،Airbnb جتـــارب  عـــن  البحـــث 
أن  املوقـــع  زوار  يرغـــب  حيـــث 
يكونـــوا قادريـــن علـــى البحـــث عـــن 
ســـبيل  )علـــى  محـــددة  أنشـــطة 
املوســـيقية"  "احلفـــالت   ، املثـــال 
البحـــث  وكذلـــك  "تصفـــح"(  أو 
محـــددة  جتـــارب  أســـماء  عـــن 
 Wolf"  ، املثـــال  ســـبيل  )علـــى 

.)"Encounter

هـــذه  العميـــل  حاجـــة  حفـــزت 
الشـــركة لبـــدء مشـــروع تعلـــم اآللـــة 

عـــن  البحـــث  إلـــى متكـــن  يهـــدف 
شـــريط  يف  الرئيســـية  الكلمـــات 

. لبحـــث ا
حلـــل  ســـعت  أخـــرى  منظمـــة 
التعلـــم  مـــع  العمـــالء  مشـــكالت 
تشـــخيص  شـــركة  وهـــي  اآللـــي، 
طبـــي لهـــا عائـــدات بقيمـــة مليـــار 
دوالر. كانـــت الشـــركة تعانـــي مـــن 
ملوقعهـــا  مرتفعـــة  هجـــر  معـــدل 

نـــي و لكتر ال ا
جدولـــة  املرضـــى  حـــاول  عندمـــا 
باســـتخدام  املعمليـــة  االختبـــارات 
بعـــد  اإللكترونـــي.  موقعهـــا 
إجـــراء القليـــل مـــن التحقيقـــات، 
املرضـــى  أن  الشـــركة  أدركـــت 
اإلنترنـــت،  عبـــر  العمليـــة  بـــدأوا 
يتمكنـــوا  لـــم  ذلـــك،  بعـــد  لكـــن 
فـــك رمـــوز الكتابـــة اليدويـــة  مـــن 
ألطباءهـــم أو أســـماء االختبـــارات 
وقامـــوا  توقفـــوا  حيـــث  املعقـــدة، 
بإمتـــام كل شـــيء عبـــر الهاتـــف مـــع 
موظـــف اخلدمـــة بـــداًل مـــن املوقـــع 

اإللكترونـــي.
باســـتخدام بيانـــات مـــن العامـــن 
ــركة  ــورت الشـ املاضيـــن فقـــط ، طـ

اكتشـــف  اآللـــي  للتعلـــم  منوذًجـــا 
كبيـــًرا  ارتباًطـــا  خاللـــه  مـــن 
معينـــة.  ظـــروف  اختبـــارات  بـــن 
هـــذه  بإمـــكان  كان   ، ذلـــك  بعـــد 
يقتـــرح  تطبيـــق  إنشـــاء  الشـــركة 
الصلـــة  ذات  االختبـــارات  تلقائًيـــا 
الكتابـــة  يف  املرضـــى  يبـــدأ  حيـــث 
ونتيجـــة  األول.  االختبـــار  يف 
لذلـــك، زادت الشـــركة مـــن جدولـــة 

.%25 بنســـبة  اإلنترنـــت 

2. إشراك العمالء 
بطرق جديدة

علـــى  الشـــركات  بعـــض  تعرفـــت 
البيانـــات  اســـتخدام  كيفيـــة 
بفاعليـــة أكبـــر لتحديـــد احملتـــوى 
مالءمـــة  األكثـــر  املنتجـــات  أو 
يلهـــم  ممـــا  بهمـــا،  والتوصيـــة 
أدركـــت  الشـــراء.  علـــى  العمـــالء 
 ،Procter & Gamble شـــركة 
املنتجـــات  تصنـــع  التـــي 
الكثيـــر  هنـــاك  أن  االســـتهالكية، 
مـــن منتجـــات البشـــرة يف الســـوق 
يواجـــه  عندمـــا  وأنـــه  اليـــوم 
اتخـــاذ  إلـــى  احلاجـــة  العمـــالء 

اختيار المحررين

الـتـعـلـــم اآللـــي: الـجـيـــل الـقـــادم فـي 
خـلـــق تـجـربـــة الـعـمـيـــل

االصطناعـــي  الـــذكاء   .1
اآللـــي والتعلـــم 

تطبيق التعلم اآللي يف شركة بروكتر وجامبل
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املتحدثـــن - يف رحلـــة  أحـــد  مـــن 
علـــى  أيًضـــا  اعتدنـــا  العميـــل، 
ميـــزات معينـــة، مثـــل التخصيـــص 
املدعـــوم بالتعلـــم اآللـــي. ســـيتوقع 
علـــى  احلصـــول  املســـتخدمون 
موقـــع  كل  علـــى  امليـــزات  هـــذه 
التـــي  الشـــركات  يزورونـــه.  ويـــب 
علـــى  قـــادرة  غيـــر  مواقـــع  لديهـــا 
امليـــزات  مـــن  األنـــواع  هـــذه  توفيـــر 
التـــي تعتمـــد علـــى التعلـــم اآللـــي 
املتخلفـــة  الشـــركات  مـــن  ســـتكون 

البقيـــة. عـــن 

 Oil of Olay توصـــي مبنتجـــات
األنســـب.

 
3. خدمة العمالء بشكل 

أفضل
 Uber أوبـــر  شـــركة  تســـتخدم 
الشـــاملة يف  اآللـــة  تعلـــم  أنشـــطة 
خدمـــة العمـــالء. كل يـــوم تتعامـــل 
مـــن  اآلالف  مئـــات  مـــع   Uber
أكثـــر  عبـــر  العمـــالء  دعـــم  تذاكـــر 
400 مدينـــة حـــول العالـــم.  مـــن 
ممكـــن،  وقـــت  أســـرع  يف  حللهـــا 
التذاكـــر  مســـاعد  يســـتخدم 
 ،COTA أو  للعميـــل،  التابـــع 
اللغـــة  ومعاجلـــة  اآللـــي  التعلـــم 
الطبيعيـــة ملســـاعدة ممثلـــي دعـــم 
ســـرعتهم  علـــى حتســـن  العمـــالء 
ــل  ــارب أفضـ ــن أجـــل جتـ ــم مـ ودقتهـ
للعمـــالء. باعتبارهـــا واحـــدة مـــن 
التعلـــم  مشـــاريع  وأجنـــح  أكبـــر 
تشـــارك   ،Uber يف  اآللـــي 

COTA يف املســـاعدة يف حـــل أكثـــر 
التذاكـــر  جميـــع  مـــن   %90 مـــن 
تســـريع  مـــن  اآلن  حتـــى  ومتكنـــت 
بنســـبة  املشـــكالت  حـــل  أوقـــات 

.% 9

4. فرص املستقبل
التعلـــم  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
يف  اســـتخدامه  مت  قـــد  اآللـــي 
املختبـــرات واألوســـاط األكادمييـــة 
يـــزال  ال  أنـــه  إال  عقـــود،  لعـــدة 
الشـــركات  وأصبحـــت  مهـــده،  يف 
العثـــور  علـــى  فقـــط  قـــادرة  اآلن 
يف  احلقيقيـــة  التطبيقـــات  علـــى 
العمـــالء.  جتربـــة  مثـــل  مجـــاالت 

ستتحســـن تقنيـــة جمـــع البيانـــات 
وتنظيمهـــا ثـــم تطبيقهـــا، وكذلـــك 
معاجلتهـــا.  حـــول  املمارســـات 
طـــرح  علـــى  اعتدنـــا  كمـــا  متاًمـــا 
األســـئلة واحلصـــول علـــى إجابـــات 

قـــرار، فإنهـــم إمـــا يتوجهـــون إلـــى 
ويقومـــون  املســـتخدم،  تقييمـــات 
املنتـــج،  يعمـــل  قـــد  مـــا  بتخمـــن 
مـــن  زائـــد  عـــبء  يواجهـــون  أو 
اخليـــارات، كخيـــار تأجيـــل اتخـــاذ 
أو   - الحـــق  وقـــت  إلـــى  القـــرار 
الشـــراء اآلن. أرادت الشـــركة مـــن 
العمـــالء اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة 
يتعلـــق  عندمـــا  إحلاًحـــا  وأكثـــر 
 Oil of Olay بعالمـــة  األمـــر 
تقنيـــة  طـــورت  لـــذا  للجلـــد، 
تعلـــم  علـــى  القائمـــة   VizIDTM
اآللـــة، والتـــي قامـــت مبســـح أكثـــر 
إلنشـــاء  وجًهـــا   50000 مـــن 

 .Olay Skin Advisor
حتديـــد  علـــى  العمـــالء  لتســـهيل 
 Oil of Olay بشـــرة  منتجـــات 
ــة  ــرة اخلاصـ ــواع البشـ ــبة ألنـ املناسـ
بتحليـــل  األداة  تقـــوم  بهـــم. 
العمـــالء  إلعـــالم  شـــخصية  صـــور 
ثـــم  بشـــرتهم.  بعمـــر  احملتملـــن 

اختيار المحررين

التعلــم اآللي 
يســتطيع أن 
ومينح  يطور 

هوية شــخصية 
لــكل جانب من 

جتربة  جوانب 
لعميل ا

“

“

كيـــف تســـلك طريق جمع املعلومـــات اخلاصة بالزبون
رســـم تفصيلـــي لتحليـــالت رحلـــة للعميـــل

النتيجـــة النهائيـــة لرحلـــة العميـــلحتليـــل تفضيـــالت الزبائـــنتفاعـــالت الزبائـــن

لالطـــالع علـــى اخلبـــر الرئيســـي باللغـــة 
اإلجنليزيـــة الرجـــاء مســـح QR التالـــي



8

العمــل  عــن  الباحثــن  ألصحــاب 
مميزاتهــم. مــع  تتناســب 

وأردف البنـــاء إلـــى أن املبـــادرة ستســـمر 
أنهـــا ستســـتغرق  أي   2025 حتـــى 
مـــع  الشـــركة  ســـتمضيها  ســـنوات   6
بدعـــم  االســـتراجتين  الشـــركاء 
ومستشـــار  مديـــر   100 وتأهيـــل 
وموظـــف مـــوارد بشـــرية ليكـــون مؤهـــاًل 

وتطويـــره. املنصـــب  لشـــغل 

ويضيـــف: "ومـــن هـــذا املنطلـــق قامـــت 
مـــن  بالتعـــاون  أوريجـــن  مجموعـــة 
وهـــو مركـــز  الرئيـــس  ذراعهـــا  خـــالل 
دراســـة  بعمـــل  للتدريـــب  أوريجـــن 
ومت  املوضـــوع،  هـــذا  حـــول  مكثفـــه 
حتديـــد 8 كفايـــات هامـــة جـــدًا يجـــب 
أن يتمتـــع بهـــا هـــذا القائـــد ) قائـــد 
مهـــارات  وهـــي:   ) البشـــرية  املـــوارد 
القـــدرة  التـــام:  والتحكـــم  القيـــادة 
والعمليـــات  املبـــادرات  توجيـــه  علـــى 
داخـــل املؤسســـة واملســـاهمة الفعالـــة 
فيهـــا، واملهـــارات األخالقيـــة: القـــدرة 
علـــى دمـــج القيـــم األساســـية والنزاهـــة 
املمارســـات  جميـــع  يف  واملســـاءلة 
داخـــل  والتجاريـــة  التنظيميـــة 
العمـــل:  فطنـــة  ومهـــارات  املؤسســـة، 
القـــدرة علـــى فهـــم وتطبيـــق املعلومـــات 
التـــي ميكـــن مـــن خاللهـــا املســـاهمة 
االســـتراتيجية  اخلطـــة  حتقيـــق  يف 
للمؤسســـة، ومهـــارات إدارة العالقـــات: 
القـــدرة علـــى إدارة التواصـــل الفعـــال 
خدمـــة  لتقـــدمي  املؤسســـة  داخـــل 
متميـــزة ودعـــم رؤيـــة ومهمـــة املؤسســـة، 
القـــدرة  االستشـــارية:  واملهـــارات 
ملســـتفيدي  التوجيـــه  تقـــدمي  علـــى 
املؤسســـة، ومهـــارات التقييـــم النقـــدي: 

أوريجني للتدريب ُيطلق املبادرة الوطنية  قادة "املـوارد البشريـة"
"2025 الـبـــشرية بحلــول  ــموارد  لـ ا ــي  100 مديــر ومستشــار بحرينــي فـ "تدريــب وتأهيــل 

مركز أوريجين للتدريب

للتدريـــب  أوريجـــن  مركـــز  أطلـــق 
املـــوارد  "قـــادة  الوطنيـــة  املبـــادرة 
حـــول  تتمحـــور  والتـــي  البشـــرية" 
بحرينـــي   100 وتأهيـــل  تدريـــب 
وتنميـــة  إدارة  يف  املتخصصـــن  مـــن 
يف  العاملـــن  البشـــرية  املـــوارد 
مختلـــف املؤسســـات يف البحريـــن مـــن 

واخلـــاص. العـــام  القطاعـــن 

املبـــادرة  هـــذه  عـــن  الكشـــف  وقـــد مت 
يف  نوعهـــا  مـــن  األولـــى  ُتعـــد  التـــي 
البحريـــن يف املؤمتـــر الصحفـــي الـــذي 
للتدريـــب  أوريجـــن  مركـــز  عقـــده 
 - البنـــاء  أحمـــد  الدكتـــور  بحضـــور 
ــز أوريجـــن  رئيـــس مجلـــس إدارة مركـ
املديـــر   - بويســـون  بـــراد  للتدريـــب، 
األمريكيـــة  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
 SHRM البشـــرية  املـــوارد  لتنميـــة 
يف الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
رئيـــس  عطيـــة  أحمـــد  أمريـــكا،  مـــن 
جمعيـــة البحريـــن للتدريـــب وتنميـــة 
لصفـــاء  باإلضافـــة  البشـــرية  املـــوارد 
العالقـــات  أول  مديـــر   - عبدالغنـــي 
مجموعـــة  يف  واإلعـــالم  العامـــة 

أوريجـــن.

املؤمتـــر  خـــالل  البنـــاء،  وأشـــار 
الصحفـــي، أن املبـــادرة تهـــدف إلـــى رفـــع 
مســـتوى املســـؤولن واملـــدراء ليـــوازي 
يف  العامليـــة  واملقاييـــس  املواصفـــات 
ــز  ــرية. حيـــث تركـ ــوارد البشـ ــال املـ مجـ
هـــذه املبـــادرة علـــى تنميـــة مجموعـــة 
ــارات التـــي يجـــب  ــات واملهـ مـــن الكفايـ
ــل يف  ــا أي شـــخص يعمـ ــع بهـ أن يتمتـ
العالـــم  دولـــة يف  أي  املهنـــة يف  هـــذه 
ورفعهـــا ملســـتوى املهـــارات والكفايـــات 
التـــي  واالســـتراتيجية  التنفيذيـــة 

يتمتـــع بهـــا كبـــار املـــدراء واملســـؤولن 
يف  يعملـــون  الذيـــن  واخلبـــراء 
كبـــرى الشـــركات العامليـــة الناجحـــة، 
رولـــز  كادبـــوري،  قوقـــل،  شـــركة  مثـــل 
فيليبـــس،  توشـــيبا،  نيســـان،  رايـــس، 
كوكاكـــوال، وغيرهـــا مـــن هـــذه الشـــركات 
املبـــادرة  هـــذه  وُتنفـــذ  العمالقـــه. 
للتدريـــب  أوريجـــن  مركـــز  بقيـــادة 
أوريجـــن،  مجموعـــة  مـــن  وبدعـــم 
للمـــوارد  األمريكيـــة  واجلمعيـــة 
وجمعيـــة   ،)SHRM( البشـــرية  
املـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
إلـــى  باإلضافـــة   BSTD البشـــرية 
دعـــم كبيـــر مـــن وزارة العمـــل والتنميـــة 

االجتماعيـــة.

أحمـــد  الدكتـــور  قـــال  ذلـــك،  وحـــول 
العمـــل  ســـوق  "إن  البنـــاء:  محمـــد 
مملكـــة  ويف  واخلليجـــي  العاملـــي 
مســـتقرًا،  ســـوقًا  ليـــس  البحريـــن 
املعلومـــات  تكنولوجيـــا  فبدخـــول 
االصطناعـــي  والـــذكاء  والرقمنـــة 
هـــذه  فرضـــت  األشـــياء،  وإنترنـــت 
علـــى  مختلفـــة  حتديـــات  التغيـــرات 
العـــام  القطـــاع  يف  ســـواًء  املؤسســـات 
وحتولهـــا  لهـــا  تلتفـــت  أن  عليهـــا 
ــى أن 35%  ــار إلـ ــاح، وأشـ لفـــرص جنـ
ســـتختفي  املوظـــف  مهـــارات  مـــن 
خـــالل املســـتقبل القـــادم بعـــد أن يحـــل 

االصطناعـــي". الـــذكاء  محلهـــا 

كمــا أوضــح البنــاء أن املبــادرة جــاءت 
بدعــم مــن صنــدوق العمــل متكــن و 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
دعــم  ضمــن  املبــادرة  إدراج  مؤكــدًا 
ســتتطرق  حيــث  والرواتــب  األجــور 
الشــركة يف املســتقبل ملبــادرة مبســطة 

القـــدرة علـــى تفســـير املعلومـــات التـــي 
علـــى أساســـها يتـــم اتخـــاذ القـــرارات 
وتوصيـــات العمـــل، ومهـــارات التنـــوع 
علـــى  القـــدرة  والعاملـــي:  الثقـــايف 
تقديـــر وجهـــات نظـــر جميـــع األطـــراف 
ومهـــارات  خلفياتهـــا،  ومراعـــاة 
علـــى  القـــدرة  الفعـــال:  التواصـــل 
مـــع  فعـــال  بشـــكل  املعلومـــات  تبـــادل 
املســـتفيدين، ومهـــارات خبـــرة املـــوارد 
البشـــرية )معرفـــة املـــوارد البشـــرية(: 
معرفـــة مبـــادئ وممارســـات و وظائـــف 
البشـــرية. للمـــوارد  الفعالـــة  اإلدارة 

كمـــا قـــال أحمـــد عطيـــة رئيـــس جمعية 
املـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
الصحفـــي  املؤمتـــر  خـــالل  البشـــرية 
تكـــون  بـــأن  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
املبـــادرة  هـــذه  مـــن  جـــزءًا  اجلمعيـــة 
التنمويـــة  اخلطـــة  تدعـــم  والتـــي 
واملـــدراء  اخلبـــراء  مـــن  ألعضائهـــا 
واملســـؤولن واملتخصصـــن يف مجـــال 
املـــوارد البشـــرية والذيـــن يبلـــغ عددهـــم 

عضـــو.  1600 مـــن  أكثـــر 

ويذكـــر أنـــه مت التنســـيق مـــع الشـــركاء 
االســـتراتيجين وبلـــورة برنامـــج هـــام 
يســـتطيع تأهيـــل املواطـــن البحرينـــي 
للوصـــول إلـــى العامليـــة يف إدارة تنميـــة 
قـــام  قـــد  وعليـــه  البشـــرية.  املـــوارد 
مركـــز أوريجـــن للتدريـــب بالتعاقـــد 
للتدريـــب  مـــع اجلمعيـــة األمريكيـــة 
  SHRM البشـــرية  املـــوارد  وتنميـــة 
يف  عامليـــًا  األولـــى  اجلهـــة  كونهـــا 
تقـــدمي برامـــج تدريبيـــة ذات مؤهـــالت 
تدريـــب  عاليـــة ومرموقـــة يف مجـــال 

وتنميـــة وتأهيـــل الكـــوادر البشـــرية.
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والســالمة  الصحــة  دعــم  اجتــاه  يف 
يف العمــل ونظــام التشــغيل الســلس 
تصــب  األهــداف  هــذه  كل  إيجابًيــا. 
يف مصلحــة رفــع مســتوى اإلنتاجيــة 
لــدى املوظــف واملؤسســة، وتؤكــد علــى 
واملهنيــة  املثاليــة  الصحــة  أهميــة 
حــدوث  مــن  للتقليــل  العمــل  يف 
تواجــه  التــي  املشــاكل  احتماليــة 

واملؤسســة. املوظــف 

"االبـتــكـــــار الـمــؤسـســي" مــحــــور الــمــؤتـمـــر 
الــخـلــيــجـــي الـتـاســــع لـإلنـتـاجـيـــة بـصــاللـــة

الـمـؤتـمـر الـخلــيـجـي الـثـامــن لــلــصــحــة 
الـمـثـالـيـة والـمـهنـيـة فـي سـلـطـنـة عـمـان

األصايل

الثامـــن  "املؤمتـــر اخلليجـــي  انطلـــق 
ــة"   ــة والســـالمة املهنيـ ــة املثاليـ للصحـ
حتـــت رعايـــة ســـعادة الدكتـــور ســـعيد 
بـــن حمـــد الربيعـــي احملتـــرم أمـــن عـــام 
مجلـــس التعليـــم - ســـلطنة عمـــان، 
والـــذي ُتنظمـــه األصايـــل للمؤمتـــرات 
 10  -  9 مـــن  الفتـــرة  يف  وذلـــك 
غرانـــد  بفنـــدق   2019 يوليـــو 

ملينيـــوم - مســـقط.

وتضمــن املؤمتــر خــالل يومــي انعقاده 
جلسات عملية ونظرية مكثفة، ففي 
اليوم األول للمؤمتر مت التركيز على 
حتقيــق الســعادة يف بيئــة العمــل. أمــا 
يف اليوم الثاني، فتم تســليط الضوء 
علــى حتقيــق الرفــاه االقتصــادي مــن 
خــالل الصحــة املثاليــة واملهنيــة مــع 
التركيــز علــى التجــارب العامليــة مــن 

أمريــكا وأوروبــا وآســيا. 

وتخلــل املؤمتــر مجموعــة مــن ورش 
متحدثــون  نفذهــا  التــي  العمــل 
املجــاالت  مختلــف  مــن  دوليــون 
والتخصصــات التــي ُتعنــى بالصحــة 
مــن  املهنيــة  والســالمة  املثاليــة 
البحريــن،  اإلمــارات،  الكويــت، 
الســلطنة  ومــن  اليونــان  بريطانيــا، 

. يًضــا أ

ويهــدف هــذا املؤمتــر إلــى خلــق بيئــة 
للموظــف  تســمح  مثاليــة  صحيــة 
األهــداف  وحتقيــق  باالزدهــار 
املؤسســية للنجــاح املهنــي واملؤسســي.

حيــث ركــز املؤمتــر علــى تعزيــز صحــة 
العمــل،  علــى  والقــدرة  املوظفــن 
حتســن بيئــة العمــل واحلــرص علــى 
أن تصبــح مواتيــة لقوانــن الصحــة 
العمــل  تنميــة منظمــات  والســالمة، 
تعمــل  التــي  الصحيــة  والثقافــات 

هامــش  وعلــى  أنــه  بالذكــر  اجلديــر 
مجموعــة  قدمــت  املؤمتــر،  أعمــال 
مستشــفيات بــدر الســماء فحوصــات 
مجاًنــا  للمشــاركن  طبيــة مختلفــة 
والوقايــة  الرعايــة  مفاهيــم  لتعزيــز 
الصحــي  النظــام  واتبــاع  الصحيــة 
مت  كمــا  احليــاة،  يف  املتكامــل 
الطبيــة  االستشــارات  بعــض  توفيــر 
فحصهــم. مت  الذيــن  للمشــاركن 

اخُتتمـــت أعمـــال املؤمتـــر اخلليجـــي 
الكـــوادر  إنتاجيـــة  لتطويـــر  التاســـع 
مبنتجـــع  ُأقيـــم  الـــذي  البشـــرية 
علـــى  صاللـــة  بواليـــة  ميلينيـــوم 
حتـــت  متتاليـــن  يومـــن  مـــدى 
عنـــوان )االبتـــكار املؤسســـي وتوظيـــف 
اإلنتاجيـــة(  لتعزيـــز  التكنولوجيـــا 
األصايـــل  شـــركة  مـــن  بتنظيـــم 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  للمؤمتـــرات  
شـــارك  وقـــد  املدنيـــة.  اخلدمـــة 
مـــن  مشـــاركًا   230 مايقـــارب  فيـــه 

يف  واخلـــاص  العـــام  القطاعـــن 
عمـــان. ســـلطنة 

وتضمنــت أعمــال املؤمتــر العديــد مــن 
أوراق وحلقــات العمــل التخصصيــة 
واجللســات احلوارية التفاعلية التي 
تهــدف إلــى نشــر وحتقيــق االبتــكار 

املؤسســي وتعزيــز اإلنتاجيــة.

وشــهد اليــوم  األول للمؤمتــر تقــدمي 
عــدد مــن أوراق العمــل التــي تنوعــت 
اإلنتاجيــة  الكفــاءات  رفــع  حــول 

يف  التميــز  جتربــة  واالبتــكار، 
خارطــة  تطويــر  اإلنتاجيــة،  رفــع 
إلنتاجيــة  والعمليــات  اإلجــراءات 
واالبتــكار  اإلبــداع  أهميــة  متميــزة، 
يف بيئــة العمــل، باإلضافــة إلــى أثــر 
األداء  جــودة  رفــع  يف  الوقــت  إدارة 

الوظيفــي.

حواريــة  بجلســة  املؤمتــر  واخُتتــم 
املؤسســي  االبتــكار  أهميــة  ناقشــت 
تعزيــز  يف  التكنولوجيــا  وتوظيــف 

اإلنتاجيــة، ترأســها الدكتــور أحمــد 
البنــاء، الرئيــس التنفيذي ملجموعة 
مــن  كل  فيهــا  وشــارك  أوريجــن 
املهندس صالح بن محمد الشنفري 
مــن ســلطنة عمــان،  األســتاذ أحمــد 
عبــداهلل احلامــد  والدكتــور  بوهــزاع 
أحمــد  والدكتــور  البحريــن،  مــن 
بوزبــر واألســتاذ عــارف العوضــي مــن 
الدكتــورة  إلــى  باإلضافــة  الكويــت، 
الــدارودي والدكتــورة ياســمن  نهــى 
البلوشــي مــن ســلطنة عمــان أيًضــا.
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  IFTDO أوريجني تكرم أصغر مشارك يف مؤمتر
البنـــاء،  أحمـــد  الدكتـــور  التقـــى 
ملجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ــل  ــد خليـ ــل محمـ أوريجـــن بالطفـ
طالـــب  وهـــو  عاًمـــا،   15 احلمـــد، 
رافـــق  وقـــد  الثانويـــة.  املرحلـــة  يف 
خليـــل  الســـيد  والـــده  محمـــد 
أعضـــاء جمعيـــة  أحـــد   – احلمـــد 
وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
يف  رافقـــه   – البشـــرية  املـــوارد 
والهرســـك  البوســـنة  إلـــى  رحلتـــه 
العاملـــي  املؤمتـــر  يف  للمشـــاركة 
التدريـــب  منظمـــات  الحتـــاد   48
بقيـــة  مـــع   IFTDO والتطويـــر 

الكرميـــة. عائلتـــه  أفـــراد 
وقــد أبــدى الطفــل محمــد نشــاًطا 
مميــًزا خــالل مشــاركته وحضــوره 
املؤمتــر،  لفعاليــات  والــده  مــع 
التقدميــي  عرضــه  حــاز  حيــث 
علــى  الرقمنــة  "تطبيــق  لفكــرة 
خــالل  الشــخصي"  املشــروع 

علــى  املؤمتــر  عمــل  ورش  إحــدى 
جميــع  بإشــادة  فكــرة  أفضــل 
محمــد  مثــل  وقــد  احلضــور. 
يف  املبدعــن  البحريــن  أطفــال 
ذلــك  ودل  متثيــل،  خيــر  املؤمتــر 
التــي  واإلمكانيــات  املهــارات  علــى 
ميلكهــا اجليــل املســتقبلي ململكــة 
للفخــر  يدعــون  الذيــن  البحريــن 

واالعتــزاز.

الدكتــور  كــرم  املناســبة  وبهــذه 
محمــد  الطفــل  البنــاء  أحمــد 
عائلتــه  أفــراد  بحضــور  مبكتبــه 
الكرميــة وشــجعه علــى االســتمرار 
ومشــاركته  واملعرفــة  العلــم  بنهــل 
والفعاليــات  يف مختلــف احملافــل 
ليصقــل  والدوليــة  احملليــة 
شــأن  بهــا  ســيرفع  التــي  مهاراتــه 
مفخــرًة  ويكــون  عالًيــا  البحريــن 

وبلــده. لعائلتــه 

انطالق أعمال "ملتقى الذكاء العاطفي" مبشاركة 
بارزة من مسؤولي وموظفي القطاعني العام واخلاص

افتتــح ســعادة وزيــر العمــل والتنميــة 
بــن  جميــل  الســيد  االجتماعيــة 
محمــد علــي حميــدان املوقــر ملتقــى 
عنــوان:  حتــت  العاطفــي  الــذكاء 
)الذكاء العاطفي لتقليل ضغوطات 
العمــل ورفــع اإلنتاجيــة( بحضــور د. 
أحمــد البنــاء - الرئيــس التنفيــذي 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  للمجموعــة، 
االحتــاد الدولــي ملنظمــات التدريــب 
وتنميــة املــوارد البشــرية، د. إبراهيــم 
جانــب  إلــى  الدوســري،  خليفــة  بــن 
واملتخصصــن  املســؤولن  مــن  عــدد 
املــوارد  وتنميــة  التدريــب  مجــال  يف 
املشــاركن مــن  البشــرية، وعــدد مــن 

واخلريجــن. اجلامعــات  طلبــة 
الـــذي  امللتقـــى،  هـــذا  إقامـــة  وتأتـــي 
يف  الدولـــي  اخلبيـــر  فيـــه  يحاضـــر 
أوروبـــا يف  وبطـــل  العاطفـــي  الـــذكاء 
لعـــام  "توسماســـترز"  اخلطابـــة  فـــن 

كابيـــت  ريـــكاردو  الســـيد  م،   2017
إطـــار االســـتفادة  البرتغـــال، يف  مـــن 
دراســـة  يف  العامليـــة  اخلبـــرات  مـــن 
مختلـــف األبعـــاد واملفاهيـــم احلديثـــة 
البشـــرية  املـــوارد  تنميـــة  مجـــال  يف 
ورفـــع إنتاجيتهـــا مـــن خـــالل تطبيـــق 

العاطفـــي. الـــذكاء  مهـــارات 
الـــذكاء  أهميـــة  امللتقـــى،  ويناقـــش   
علـــى  املباشـــر  وتأثيـــره  العاطفـــي 
النجـــاح املهنـــي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
القـــرارات،  اتخـــاذ  الوقـــت،  بـــإدارة 
حتمـــل املســـؤولية، الثقـــة، التواصـــل 
املعوقـــات،  يتنـــاول  كمـــا  الفعـــال. 
التـــي  واحليـــاة  العمـــل  وضغوطـــات 
تواجـــه املوظفـــن، وكيفيـــة حلهـــا، مـــع 
الـــذكاء  ملفاهيـــم  عمليـــة  تطبيقـــات 
وتنميـــة  التوتـــر،  وإدارة  العاطفـــي، 
داخـــل  مـــن  العمـــالء  مهـــارة خدمـــة 
وخـــارج املؤسســـة لتحقيـــق بيئـــة عمـــل 

ومرنـــة. صحيـــة 
وقــد مت خــالل حفــل االفتتــاح تكرمي 
كابيــت  ريــكاردو  الرئيســي  املتحــدث 
بابــا  ســميرة  البحرينيــة  واملدربــة 
الورشــة  تقــدمي  يف  تشــاركه  التــي 
التدريبيــة خــالل يومــن متتاليــن 
بعــد انعقــاد امللتقــى، كمــا مت أيًضــا 
تكــرمي الصحافــة واإلعــالم والرعــاة 

االســتراتيجيون.

بتكــرمي  االفتتــاح  حفــل  واختتــم 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  ســعادة 
االجتماعيــة، علــى رعايتــه امللتقــى، 
أنشــطة  لدعمــه  تقديــًرا  وكذلــك 
خصوصــا  التدريــب،  ومجــاالت 

البشــرية. املــوارد  تنميــة  مجــال 
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ــز يف  ــادس للتمي ــنوي الس ــى الس امللتق
ــالء ــن والعم ــة الزبائ خدم

البوسنة  والهرسك
: 2٤ أكتوبر 201٩ التاريخ 

: فندق ومنتجع هيلز - سراييفو   املكان 

مملكة البحرين
: 2٧ أكتوبر 201٩ التاريخ 

: فندق كراون بالزا - املنامة املكان 

اململكة العربية السعودية
: 2٩ أكتوبر 201٩ التاريخ 

: فندق كراون بالزا - الرياض املكان 

املؤمتــر الســنوي الســادس للتميــز يف 
خدمــة الزبائــن والعمــالء

سلطنة عمان
: ٣0 أكتوبر 201٩ التاريخ 

: فندق فريزر سويتس - مسقط   املكان 

العالقــات  يف  االحترافيــة  الشــهادة   -
 CIPR اخلامــس  املســتوى  العامــة 

- برنامج اللغة اإلجنليزية للقانون

CMA شهادة محاسب إداري معتمد -

- دبلوما إدارة مشاريع السياحة 
IATA  والسفر

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

الشهادة الدولية يف املشتريات وسلسلة العمليات

أضواء

أوريجـــن  مجموعـــة  عقـــدت 
ســـنوي  النصـــف  اجتماعهـــا 
مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور 
واملســـؤولن  واملـــدراء  اإلدارة 
وذلـــك  املوظفـــن،  وجميـــع 
املتواصلـــة  جهودهـــا  إطـــار  يف 
لتحســـن مســـتوى األداء العـــام، 
وإنتاجيـــة املوظفـــن، وتســـليط 
الضـــوء علـــى جميـــع اإلجنـــازات 
التـــي مت حتقيقهـــا منـــذ بدايـــة 

.2019 العـــام 
تزويــد  االجتمــاع  خــالل  ومت 
باملســتجدات  احلضــور  جميــع 
التــي  الرئيســية  والتطــورات 
حصلــت خــالل األشــهر املاضيــة، 
كمــا مت خــالل االجتمــاع تلقــي 

آراء املوظفــن حــول مســتجدات 
وتأثيــره  الرباعــي  التحليــل 
علــى أهــداف املجموعــة وغيرهــا 
األخــرى. الهامــة  النقــاط  مــن 

التــي  االجتماعــات  هــذه  وتعــد 
ســنوي  نصــف  بشــكل  ُتعقــد 
جــزًءا مــن سلســلة االجتماعــات 
الدوريــة؛ والتــي تهــدف لتوفيــر 
كافــة املعلومــات الهامــة جلميــع 
وكافــة  أوريجــن  منســوبي 
مكاتبهــا حــول العالــم ومعرفــة 
وكيفيــة  العــام  املؤسســة  وضــع 
للجميــع  يتيــح  ممــا  تطويــره؛ 
املشــاركة بآرائهــم واقتراحاتهــم 

قدًمــا. للمضــي 

 TOLES Foundation
Preparation & Exam
(Foundation Level)

International Certificate
from TOLES Legal - UK

برنامج اللغة اإلجنليزية يف القانون  
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His Excellency Dr. Khalid 
bin Salim al Saidi, Secretary 
General of the State Council, 
Sultanate of Oman, patronized 
the opening ceremony of the 7th 
Leadership Conference entitled 
“Future Leaders… How to Lead 
a Diversified Culture” organized 
by Al Assayel for Conferences 
– an arm of Origin International 
operating in the Sultanate of 
Oman. The conference was held 
in cooperation with the Ministry 
of Civil Service.

The conference targeted CEOs, 
General Managers, Senior 
Managers, Supervisors and 
future leaders from various 
organizations in the public 
and private sectors, as well as 
entrepreneurs and individuals 
interested in enhancing their 
knowledge in leadership and 
effective communication skills.

In his opening speech, Mr. 
Marwan bin Mohammed Al 
Matrooshi, General Manager 
of Al Assayel for Conferences, 
pointed out that the leader has 
the ability to devise the vision, 
formulate the goal and the 
strategy, achieve cooperation 
and motivation in the workplace, 
and make the subordinates 
interested and self-motivated to 
work.

The conference included a 
number of sessions, most of 
which were presented by the 
international speaker and expert 
Arthur Carmazzi - Italy, who 
highlighted the characteristics of 
future leaders in a multicultural 
environment, the fundamentals 
of collective psychology, and 
the management of the most 
important differences and cultural 
diversity in the workplace.

In addition, the conference 
included a panel discussion 
which shared lessons from 
successful leaders coming from 
different organizational cultures, 
including Dr. Ghalib Saif Al Hosni 
Chief People Officer of the Human 
Resource Unit in Omantel, 
Chairman of Oman Society for 

Human Resource Management, 
and Dr. Abdullatif Al Balooshi, 
Executive Consultant specialized 
in research methods and study 
skills from the Sultanate of 
Oman, and Dr. Ahmed Al Banna, 
CEO Origin Group.

Al Assayel Hosts the 7th Annual 
Leadership Conference in Muscat

The 9th GCC Productivity 
Conference, which was held at 
Millennium Resort, Salalah on 26 
27  – August 2019, concluded 
in two consecutive days under 
the title (Corporate Innovation 
and Technology to Enhance 
Productivity), organized by Al 
Assayel for Conferences in 
cooperation with the Ministry of 
Civil Service in the Sultanate of 
Oman.
The conference witnessed the 
participation of Approximately 

230 participants from the public 
and private sectors in Oman.
The conference included several 
working papers, specialized 
workshops and interactive panel 
discussion aimed at achieving 
the primary objective of the 
conference: How corporate 
innovation and applying 
latest technology can achieve 
productivity enhancement.
2 concurrent workshops has 
been delivered on the 1st day 
of the conference, 26th August 

2019. One was delivered by Dr 
Abdula Al Hamid, Managing 
Partner at Intermid Group – 
Bahrain and it underlined the 
Digitalization in the Business 
World.

The second workshop 
introduced the application of 
the (Lean Six Sigma) concept to 
enhance productivity, which was 
conducted by Mr. Arif Al Awadhi, 
an expert and a consultant 
in quality management and 

Productivity from Kuwait.
The final day of the conference 
viewed a number of working 
papers on the impact of time 
management in enhancing the 
quality of employees’ productivity, 
the importance of creativity and 
innovation in the workplace, in 
addition to the panel discussion 
which highlighted the latest 
practices in corporate innovation 
and creativity linked with the 
productivity level.

Corporate Innovation is the Emphasis of the 
9th GCC Productivity Conference in Salalah



His Royal Highness the Prime 
Minister received a delegation of 
Bahrain Society for Training and 
Development, led by Dr. Ibrahim 
bin Khalifa Al Dosari - Honorary 
President of the Society and the 
Chairman of the International 
Federation of Training and 
Development Organizations 
(IFTDO), along with Dr. Ahmed Al 
Banna CEO of Origin Group, and 
a group of the society members.

The delegation briefed his 
highness about the 48th IFTDO 
World Conference and Exhibition 
under the title “HRD in the Digital 
Transformation Era” which was 
held on 26-24 June 2019 at 
Hotel Hills – Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina.

A large and high-level delegation 
of Bahrain Society for Trining and 
Development (BSTD) members, 
varying from senior officials, 
experts and professionals in 
the field of human resource 
development participated at 
the 48th IFTDO Conference.  

They proudly made Bahrain 
delegation the largest with more 
than 60 participants, in addition 
to other delegations from more 
than 32 countries around the 
world.

During the meeting, His Highness 
congratulated Dr. Ahmed Al 
Banna and Origin Europe on the 
success and of the conference. 
He also congratulated the 
members of Bahrain Society 
for Training and Development 
(BSTD) for their representation 
of the Kingdom of Bahrain. 
The delegation reflected the 
competence and the aptitude of 
the people of Bahrain to achieve 
and excel in all aspects.

All of the meeting attendees 
asserted that the reception of 
His Royal Highness to them is 
the most important means of 
determination. They all affirmed 
that this visit is to share with 
His Royal Highness the great 
achievement they have done 
in representing the Kingdom 

of Bahrain in all recent IFTDO 
annual conferences from 
Malaysia to the Philippines, 
India, Brazil and Canada to the 
last stations held in the Bosnian 
capital Sarajevo.

The continuous support of 
His Royal Highness the Prime 
Minister to the knowledge 
transfer and the attention he 
pays to the human element being 
the basis of comprehensive 
development, is the way he 

expresses his love to the 
homeland Bahrain.

The success Origin International 
made at the 48th IFTDO 
Conference reaped the goal 
of His Royal Highness in 
supporting the march of human 
development. All Bahrainis are 
observing the impact of his 
efforts to uplift Bahrain and its 
participation in the international 
events.

SPECIAL COVERAGE 3

Origin CEO Meets His Royal 
Highness Prime Minister
Recognizing Origin for being a national 
organization pioneered in events management 
locally and internationally.



For the first time in the 
International Federation of 
Training and Development 
Organizations (IFTDO) history, 
The Bosnian capital – Sarajevo 
– hosted the 48th IFTDO World 
Conference and Exhibition 
under the patronage of H.E. 
The Prime Minister of Bosnia 
and Herzegovina, Fadil Novalić, 
on 24-  26 June 2019 at Hills 
Hotel - Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina focusing on the 
Human Resource Development 
in the digital transformation era.
Organized and managed by 
Origin International, the leading 
company in events management 
and human capital development 
based in the Kingdom of Bahrain.
The host country, Bosnia and 
Herzegovina has been chosen 
because of its promising 
opportunities for human 
resources development and 
its strategic location amid the 
Balkan countries that allow it to 
be the hub of human resource 
development.

The conference attracted more 
than 270 participants from 32 
countries around the world, 
which was widely echoed in 
Bosnia and Herzegovina and the 

rest of the Balkans. The Kingdom 
of Bahrain had a special presence 
at this conference, where the 
Bahraini delegation had the 
largest number of attendees 
with more than 60 participants of 
officials, managers, consultants, 
and professionals specialized in 
human resources from various 
institutions in Bahrain from the 
private and public sectors.

The conference was kicked 
off Following the welcoming 
remarks by the IFTDO President, 
Ms. Sanja Moicvic. with 3 
pre – conference concurrent 
workshops on the 24th June 
2019.

The first workshop titled 
“Cultivating Coaching and 
Innovation at Workplace” was 
delivered by the Coach and 
Trainer, Ms. Sameera Ali Baba. 
Ms. Sameera explained coaching 
a creative process that inspires 
the attendees to maximize 
their personal and professional 
potential and clearly defined 
what coaching is and what 
coaching is often mistaken as. 
The workshop comprehensively 
explains difference between 
group and team coaching and 

various tools and techniques to 
ignite innovation. The session 
was interactive and engaged 
the audience with the innovation 
and maturity score. 

The second Workshop was 
delivered by Dr. Sunil Gupta, 
Executive Learning Manager, 
Ideas Management Consulting, 
titled "Design Thinking". Dr. Sunil 
converses the define segment, 
it’s well said that a problem well 
defined is half solved and Dr. 
Sunil talks about the significance 
of right definition and strategies 
to do it. The workshop defined 
the need to ideate as it's not 
tied in with thinking of the 'right' 
thought, it's tied in with producing 
the broadest scope of potential 
outcomes. In the conclusion the 
workshop discussed the need of 
prototypes and tests as Testing 
is an opportunity to learn about 
your solution and your user.
 
Dr. Abdullah Al-Hamid, 
Executive Director of Intermid 
Group, concluded the first 
day of the conference with his 
interactive workshop titled "The 
shift towards digitization in the 
business world" Dr. Al Hamid 
vividly explained the L.E.A.D 

approach used at Intermid and 
the Process of Idea generation, 
Leading to understanding to 
tackle challenges.
 
With the presence of the Prime 
Minister’s representative, The 
IFTDO Chairman Dr. Ibrahim 
bin Khalifa Al Dossari, IFTDO 
board members and a number 
of dignitaries, the official opening 
ceremony of the conference on 
24th June evening started with 
a speech of the IFTDO President 
Ms. Sanja Moicvic. Followed by 
The IFTDO Chairman Speech 
Dr. Ibrahim bin Khalifa Al 
Dossari who introduced all the 
board members attending. The 
ceremony was concluded with 
the recognition of the event’s 
strategic partners, sponsors, 
supporters, and press and 
media.
 
The speakers’ papers and the 
panels of discussion that took 
place during the second and 
third day of the conference 
(25th – 26th June 2019) focused 
on various topics highlighting 
the impact of the digitalization, 
automation, HR technologies, 
Artificial Intelligence on the 
human resource development. 

SPECIAL COVERAGE4

Sarajevo Hosts the 48th IFTDO 
World Conference and Exhibition
“With the participation of prominent HR professionals, Officials, Managers from 32 
countries around the world”



More than 25 speakers and 
international experts from 
different countries of the world 
participated at the conference, 
coming from Portugal, India, 
New Zealand, America, Turkey, 
Germany, Bahrain, Italy, Sweden, 
Malaysia, UAE, and host country 
Bosnia and Herzegovina.
 
The conference was concluded 
on 26th June with the 
announcement of the next IFTDO 
conference in its 49th version 
in 2020 and the host country 
will be India. The past IFTDO 
President Ms. Sanja Moicvic 
presented the badge and the 
flag to the coming President Mr. 
Karthikeyan Ranganathan from 
India.
 
Aside from the conference, H. 
E. Mr. Abdula Skaka Mayor 
of Sarajevo invited The IFTDO 

Chairman Dr. Ibrahim bin 
Khalifa Al Dossari, The IFTDO 
President Ms. Snja Moicvic, 
Dr. Ahmed Al Banna Chairman 
of Origin (Event Manager 
of the conference), IFTDO 
board members, conference 
speakers and panelists and 
a number of dignitaries for a 
special dinner at the City Hall 
in the capital of Bosnia. IFTDO 
Chairman presented a token of 
appreciation to his Excellency for 
his hospitality. After the dinner, 
the Mayor invited his guests to 
tour around the most historical 
place in the heart of the Bosnian 
capital Sarajevo.

The annual conference of 
the International Federation 
of Training and Development 
Organizations (IFTDO) is one of 
the largest and most important 
international gatherings of 

experts and specialists in human 
resource development from 
around the world under one roof.
The Kingdom of Bahrain hosted 
the 45th IFTDO  conference in 

2016 under the patronage of His 
Royal Highness Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa the Prime 
Minister of Bahrain. 

UPDATES 5

Sarajevo Mayor Welcomes the 48th IFTDO 
Conference Delegates at the City Hall
On the sidelines of the 48th 
IFTDO World Conference and 
Exhibition, H. E. Mr. Abdula 
Skaka, Mayor of Sarajevo 
received a prominent delegation 
of those who participated at the 
conference of the IFTDO for a 
special dinner. 
Guests invited were those of 
the IFTDO Board Members, VIP 
Guests of Speakers, Moderators 
and member of the conference’s 
steering committee at the (City 
Hall) in Sarajevo.

At the dinner, Mayor Sakaka 
welcomed all his guests and 
gave an introduction about the 

venue (City Hall) which was 
completed in 1892, and was 
formally opened 20 April 1896, 
and handed over to the City 
Authority, which occupied the 
property until 1949, when it was 
handed over to the National and 
University Library of Bosnia and 
Herzegovina.

During the siege of Sarajevo, 
Serbs caused the complete 
destruction of the library; about 
700 manuscripts and incunabula 
and a unique collection of 
Bosnian serial publications were 
lost. The hall was reopened on 
9th May 2014.

Dr. Ibrahim Al-Dosari, Chairman 
of IFTDO, expressed his thanks 
and appreciation on behalf of all 
attendees and a representing 
the Bahraini delegation and 
Kingdom of Bahrain. 
Dr. Ahmed Al Banna, CEO of 

Origin Group, also thanked H.E. 
for his hospitality.

The Mayor concluded the dinner 
by inviting guests to tour the hall 
facilities and take a group photo 
of the audience in the lobby.



developed its machine-learning-
based VizIDTM technology, 
which scanned more than 
50,000 faces to build the Olay 
Skin Advisor. To make it easier for 
customers to determine which 
Oil of Olay skin products are 
right for their skin types, the tool 
analyzes selfies to tell potential 
customers how old their skin is. 
It then recommends the most 
appropriate Oil of Olay products 
to help reduce the apparent
 

Ride-sharing company Uber 
employs extensive machine 
learning activities in customer 
service. Every day, Uber deals 
with hundreds of thousands 
of customer support tickets 
across more than 400 cities 
worldwide. To resolve them as 
quickly as possible, its Customer 
Obsession Ticket Assistant, or 
COTA, uses machine learning 
and natural language processing 
to help customer support 
representatives improve their 
speed and accuracy for better 
customer experiences. As one 
of Uber’s largest and most 

MACHINE LEARNING: THE NEXT 
GENERATION OF CUSTOMER EXPERIENCE

A True Focus on the Customer

Machine learning can help 
improve and even personalize 
every aspect of a customer’s 
experience—from successfully 
surfacing relevant products 
to offering key moments of 
delight along the way. Airbnb, 
for one, uses machine learning 
everywhere its business touches 
the customer, including Airbnb.
com’s search autocomplete, 
recommendations, pricing tips, 
marketing, fraud detection, 
payments, customer service, 
auto-categorization, and amenity 
predictions. The company has 
more than 100 machine learning 
models running on its website.
 
The company frequently hosts 
research sessions with Airbnb 
guests to learn where it can 
improve its platform, which is 
what it did with one of its newer 
offerings, Airbnb Experiences, a 
collection of activities designed 
and led by local hosts. Unlike 
when searching for homes, 
where guests typically enter 
a geographic location in the 

search bar, when searching 
for Airbnb Experiences, guests 
want to be able to search for 
specific activities (for example, 
“concerts” or “surfing”) as well as 
to search for specific experience 
names (for example, “Wolf 
Encounter”). This customer 
need motivated the company to 
start a machine learning project 
aimed at enabling keyword 
search in the search bar.
 
Another organization that 
accurately pinpointed and sought 
to resolve customer difficulties 
with machine learning was a 
medical diagnostic company 
with 1$ billion in revenue. The 
company was experiencing a 
high abandonment rate when 
patients tried to schedule 
lab tests using its website. 
After doing a little digging, the 
company realized that patients 
were starting the process online, 
but then, unable to decipher 
either their doctors’ handwriting 
or the complicated test names, 
they’d stop and do everything 
over the phone with a live agent 
instead.
Using data from only the 
past two years, the company 
developed a machine learning 

model that discovered a high 
correlation between tests for 
certain conditions. It was then 
able to build an application that 
automatically suggests related 
tests as patients begin typing 
in their first test. As a result, 
the company increased online 
scheduling by %25.
 

Some companies have figured 
out how to elegantly use data to 
better identify and recommend 
the most appropriate content or 
products, inspiring customers to 
buy. Consumer products maker 
Procter & Gamble recognized 
that there are so many skin 
products on the market today 
that when customers are faced 
with having to make a decision, 
they either turn to user reviews, 
make a guess at what product 
might work, or, faced with an 
overload of choices, put off 
making a decision until later—
or never. The company wanted 
customers to make well-
informed and more immediate 
decisions when it came to its 
Oil of Olay skin brand, so it 
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successful machine learning 
projects, COTA is involved in 
helping resolve more than %90 
of all tickets and has so far been 
able to speed up issue-resolution 
times by %9
 

While machine learning has 
been used in labs and academia 
for several decades, it’s still 
in its infancy, and companies 
are only now able to find the 
real applications in areas 
like customer experience. 
Technology for collecting, 
cleaning, and organizing data 
and then applying it to models 
will only get better—as will the 
practices around processing it.
Just like we get used to 
asking questions and getting 
answers from a speaker—in 
the customer journey, we also 
get used to certain features, 
like personalization powered by 
machine learning. Users will be 
expecting to have those features 
on every website they visit. 

Companies with websites that 
are not able to provide those 
types of machine learning–
powered features will fall behind.

Much has been made of the 
need for data scientists to run 
successful machine learning 
strategies. While it’s true that a 
barrier to successful machine 
learning implementation can 
be lack of talent due to a 
shortage of data scientists in 
the marketplace, there’s an 
opportunity for using existing 
employees in new ways. Due to 
the wider availability of resources 
and technology, like Google 
AutoML, that make machine 
learning easier and don’t require 
data scientists, “the barrier to 
entry to machine learning has 
become much lower,” Uber’s 
Bell says. Many experts agree 
that turning existing employees 
across organizations into 
machine learning specialists 
can help advance machine 

learning accomplishments in a 
practical business context. Such 
employees serve as a conduit 
between those who create 
the models and the domain 
experts who can help identify 
opportunities for improving 
the customer journey. Other 
companies are able to launch 
successful machine learning 
initiatives by hiring consultants 
to fill gaps or even freelance 
data scientists to build their first 
few machine learning models. 
Hiring recent data science 
graduates also works toward 
building business knowledge 
of the latest machine learning 
tools and techniques. And if an 
organization does have its own 
data scientists, they shouldn’t be 
siloed in the IT department. Each 
business function should have 
them working alongside domain 
experts— in marketing, sales, 
human resources, and anywhere 
else—because domain experts 
will understand the customer 
journey and can engage with 
data science at every stage of 
the cycle.
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Origin Training Centre launched 
the national HR initiative "Mwarid 
Bashariya", which focuses on 
the training and qualification of 
100 Bahraini professionals in the 
management and development 
of human resources working in 
various institutions in Bahrain 
from the public and private 
sectors.
 
The initiative, which is the first of 
its kind in Bahrain, was unveiled 
at the press conference held by 
the Origin Training Centre in the 
presence of Dr. Ahmed Al Banna, 
Chairman of Origin Training 
Centre, Brad Boyson, Executive 
Director of the American 
Society for Human Resources 
Management (SHRM) in the 
Middle East and North Africa. 
Ahmed Attiya, President of the 
Bahrain Society for Training and 
Human Resources Development 
(BSTD), and Ms. Safa Abdul 
Ghani, Head of Public Relations 
and Media, Origin Group.
During the press conference, 
Al Banna pointed out that the 
initiative aims to raise the level of 
officials and managers to match 
the international standards in the 
field of human resources. This 
initiative focuses on developing 
a set of competencies and skills 
that must be carried by anyone 
working in this profession in any 
country in the world and raise 
the level of skills and executive 
and strategic competencies 
possessed by senior managers, 
officials and experts who work 
in major successful global 

companies, such as Google , 
Cadbury, Rolls Rice, Nissan, 
Toshiba, Philips, Coca-Cola, and 
other such giants. The initiative is 
being led by the Origin Training 
Centre and supported by Origin 
Group, the American Society for 
Human Resources Management 
(SHRM), the Bahrain Society for 
Training and Human Resources 
Development (BSTD) and 
significant support from the 
Ministry of Labor and Social 
Development.
 
“The global and GCC labor 
market and the Kingdom 
of Bahrain are not a stable 
market. With the introduction 
of information technology, 
digitization, artificial intelligence 
and the Internet of Things, these 
changes have posed different 
challenges for organizations, 
both in the public sector, to turn 
to opportunities for success. He 
pointed out that %35 of the skills 
of the employee will disappear 
during the next future after being 
replaced by artificial intelligence.
 
Al Banna explained that the 
initiative came with the support 
of Tamkeen Labor Fund and 
the Ministry of Labor and Social 
Development, stressing the 
inclusion of the initiative in the 
support of wages and salaries 
where the company will address 
in the future a simplified initiative 
for employers looking for work 
commensurate with their 
advantages.
 He added that the initiative will 

continue until 2025, which will 
take six years the company will 
spend with strategic partners 
to support and qualify 100 
managers, consultants and 
human resources officer to be 
qualified to fill the position and 
development.
 
He added: “In this spirit, the 
Oregon Group, through its main 
arm, the Origin Training Centre, 
conducted an intensive study on 
this subject, and identified eight 
very important competencies 
that should be enjoyed by this 
leader (the leader of human 
resources): leadership skills and 
full control: ability To guide and 
contribute effectively to initiatives 
and processes within the 
organization, ethical skills: the 
ability to integrate core values, 
integrity and accountability into 
all organizational and business 
practices within the organization, 
and business acumen skills: 
the ability to understand and 
apply information through which 
they can contribute to the 
achievement of the Master Plan 
Enterprise Strategy, Relationship 
Management Skills: Ability to 
manage effective communication 
within the organization to provide 
outstanding service and support 
the vision and mission of the 
organization, Advisory skills: 
Ability to provide guidance to 
the organization's beneficiaries, 
Critical assessment skills: Ability 
to interpret information on which 
decisions and recommendations 
are made, business skills Cultural 

and global diversity: the ability to 
appreciate the perspectives of 
all parties and their background, 
effective communication skills: 
the ability to effectively exchange 
information with beneficiaries, 
and human resource experience 
skills (knowledge of human 
resources): knowledge of 
principles, practices and practice 
Effective management of human 
resources.
 
Ahmed Attiya, President of 
Bahrain Society for Training and 
Human Resources Development 
(BSTD), said during the press 
conference that he is proud to 
be part of this initiative, which 
supports the development 
plan of its members of experts, 
managers, officials and 
specialists in the field of human 
resources, which number more 
than 1600 members.
 
It is noteworthy that coordination 
with strategic partners and the 
development of an important 
program that can qualify Bahraini 
citizens to reach globalization 
in the management of human 
resources development. 
Accordingly, Origin Training 
Centre has contracted with 
the American Society for 
Training and Human Resources 
Management (SHRM) as the first 
global provider of highly qualified 
training programs in the field 
of training, development and 
qualification of human resources.

Origin Training Centre Launches the 
National HR Initiative "Mwarid Bashariya"
“To Train and Qualify 100 Bahraini HR Professionals by 2025"
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The Annual 8th GCC Well-
being and Occupational Health 
Conference was held under the 
patronage of H.E. Dr. Saeed bin 
Hamad Al Rubaie, Secretary 
General of the Education 
Council - Sultanate of Oman. 
Organized by Al Asayel for 
Conferences. The conference 
took a place from 9th – 10th July 
2019 at Grand Millennium Hotel 
- Muscat.
The conference focused on the 
theme “Achieving happiness 

at workplace” on the first day, 
while on the second day the 
conference shed the light on 
the “Healthy Economic through 
Wellbeing.

The conference included 
number of concurrent 
workshops delivered by 
international speakers and 
experts from diverse fields and 
sectors dealing with Wellbeing 
and occupational health and 
safety from Kuwait, UAE, Oman, 

UK, Greece and Bahrain.
The conference aims to create 
an ideal healthy environment 
that allows employees to thrive, 
maintain a Work-Life Balance 
and achieve the organization’s 
goals. Enhancing the health of 
employees and the quality of 
the work environment ensuring 
it’s conducive to health and 
safety laws, and spreading the 
culture of wellness and healthy 
organizations, will eventually 
raise the level of productivity 

of the employee and the 
organization overall.
On the sidelines of the 
conference, Badr Al Samaa 
Group of Hospitals and 
Polyclinics provided various 
complimentary medical 
examinations for the participants 
and medical consultations; 
to promote the concepts of 
attaining a good health care 
and prevention and follow the 
integrated health system in life.

The Annual 8th GCC Well-being and 
Occupational Health Conference
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Origin Group Chief Executive 
Officer, Dr. Ahmed Al Banna 
kicked-off the first session of 
the semi-annual meeting for 
the mid-year 2019 at Origin 
Group premises in the presence 
of Board Members, Executive 
Management team, and Origin 
employees.

During the opening session, 
Al Banna unveiled Origin’s 
Expectations for 2019 followed 
by reviewing the achievements 
been done starting from January 
2019. The employees have been 
divided in 4 groups were each 
group highlighted a part of the 
SWOT analysis to end up with a 

clear picture from different point 
of views.
 
This meeting is part of a series 
of meetings held periodically to 
provide all important information 
to all employees of Origin to 
know the overall status of the 
organization and work on the 

areas of improvement, allowing 
everyone to share their views 
and suggestions to meet the 
organization’s goals.
 

Origin’s Annual Meeting
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Origin Group Launches the 
Emotional Intelligence Forum

Origin Acknowledges the Youngest 
Participant at the IFTDO Conference

Under the patronage of H. E. 
Mr. Jamil bin Mohammed Ali 
Humaidan, Minister of Labor and 
Social Development – Kingdom 
of Bahrain, Origin organized the 
Emotional Intelligence Forum 
under the title: (Productivity and 
Stress Management through 
Emotional Intelligence) on 7th 
July 2019 at the Gulf Hotel in 
Manama, Bahrain.

The conference was officially 
opened with the presence of 
H. E. the Minister, Dr. Ahmed 
Mohamed Al Banna the CEO 
of Origin Group, Dr. Ibrahim 
bin Khalifa Al Dosari Chairman 
of the International Federation 
of Training and Development 
Organizations (IFTDO), along 
with a number of officials, 
experts and professionals in 
HR and HRD field, delegates 
coming from private and public 
sector and a group of university 
graduates.
The forum, was mainly delivered 

by the international expert 
in emotional intelligence and 
the European champion in 
public speaking "Tosmasters" 
in 2017, Mr. Ricardo Cabete 
from Portugal. He discussed 
during the forum sessions 
the importance of emotional 
intelligence and its direct impact 
on developing the professional 
skills, especially with regard to 
time management, decision-
making, responsibility, trust and 
effective communication.

Ricardo also highlighted different 
topics during the conference, 
such as stress tolerance, 
developing sale skills and 
customer communication, and 
how to apply the emotional 
intelligence techniques.
The seminar was followed by an 
intensive 2 day training course in 
Emotional Intelligence delivered 
by Ricardo Cabete, co-trained 
by the Coach Sameera Baba.

Dr. Ahmed Al Banna, CEO of 
Origin Group, met Mohammed 
Khalil Al Hamad, 15, a high school 
student at his office in Origin. 
Mohammed accompanied his 
father, Mr. Khalil Al Hamad - a 
member of Bahrain Society 
for Training and Development 
- on his trip to Bosnia and 
Herzegovina to participate at the 
48th IFTDO World Conference 
and Exhibition with the rest of 
the family members.

During his participation in 
the conference, he was very 
active and his presentation 
of “Applying Digitalization in 
Personal Projects” during one 
of the conference workshops 
won the best idea and has been 

praised by all attendees.
Mohammed represented all 
the children of Bahrain at the 
conference, he demonstrated 
the skills and capabilities of the 
future generation of the Kingdom 
of Bahrain.

On this occasion, Dr. Ahmed Al 
Banna recognized Mohammed 
at his office in the presence 
of his family members and 
encouraged him to continue 
with grasping knowledge and 
participating in various local and 
international events to hone his 
skills that will elevate the name 
of his homeland and make his 
family and Bahrain proud of him.



Who is he? Jack Ma is the 
professional name of Ma 
Yun, 54, the co-founder and 
executive chairman of Alibaba 
Group. Alibaba, a Chinese 
online marketplace, is the 
world's fifth largest internet 
company by revenue. Ma 
started his career as an English 
teacher before launching a 
company that built websites. 
Famously he applied to 
Harvard Business School and 
was rejected ten times.

Leadership style: Charismatic, 
ethical, flamboyant and 
tenacious, Ma believes in 
socially responsible leadership 
and in empowering future 

Todoist gives you the confidence that everything’s organized 
and accounted for, so you can make progress on the things 
that are important to you.

Link Todoist with the apps you already use and make it your 
central, organized hub for getting things done.
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Upcoming Event

Bosnia and Herzegovina
24th October 2019
Hotel Hills | Sarajevo 

Kingdom of Bahrain
27th October 2019
Crowne Plaza Hotel | Manama

Kingdom of Saudi Arabia
29th October 2019
Crowne Plaza | Riyadh

Sultanate of Oman
30th October 2019
Fraser Suits Hotel | Muscat 

The 6th Annual Customer 
Service Forum

The 6th Annual Customer 
Service Conference
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A Leader Decoded
Jack Ma

generations. In 2015, 
he revealed that Alibaba 
had reserved %0.3 of the 
company's total revenue 
for the past six years 
towards encouraging young 
people to find solutions to 
climate change and other 
environmental issues. Ma 
will step down as Alibaba's 
chairman in September 2019 
to pursue philanthropy. He 
said that the responsible thing 
for him and the company was 
to “let younger, more talented 
people take over in leadership 
roles”.

Greatest triumph: In 2014, 
Alibaba achieved the largest 
initial public offering in history 
when it listed on the New 
York Stock change, raising 
25$ billion. Ma is now ranked 
China's third richest man, with 
a net worth of 38.6$ billion. 

Leadership philosophy in a 
nutshell: “If you don't give up, 
you still have a chance. Giving 
up is the greatest failure."

Origin Tech أوريجني تك

VISION
To continuously add value to businesses across the 
GCC region by blending Expertise with Innovation

MISSION
We strive to deliver the optimum quality that caters 
for our client's aspirations

VALUES
Trust . Integrity . Credibility
Innovation . Transparency 
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 One of SHRM classes at Origin with Mr. Brad Boyson
Executive Director for SHRM MEA

The 48th IFTDO World Conference and Exhibition

 OTC delivers a session for the job seekers at the Ministry of
Labor main hall

Recognizing Ms. Kritika Bhatia for finishing her internship at 
Origin successfully

A group exercise during the emotional intelligence forum

Recognizing Ms. Shahad AL Mubarak for finishing her 
internship at Origin successfully

A snapshot of Oman Quality Management Conference

Photo Gallery

IFTDO delegation visiting the old market in Sarajevo


