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أضــواء2

مســابقة "فــن اخلـطابـــــة " ملنســـوبات أوريجني
يف  الهــام  ودورهــا  باملــرأة  احتفــاًء 
حــٍد  علــى  واملجتمــع  العمــل  بيئــة 
مجموعــة  إدارة  نظمــت  ســواء، 
أوريجــن بالتنســيق مــع إدارة نــادي 
أوريجــن للتوستماســترز مســابقة 
املنصــات  علــى  اخلطابــة  فــن  يف 
جلميــع  والرقميــة  االفتراضيــة 
مت  وقــد  املجموعــة.  منتســبات 
أيــام املســابقة علــى مــدى  تقســيم 
خاللهــا  مــن  شــاركت  أيــام،  ثالثــة 
جميــع منتســبات أوريجــن الالتــي 
مختلــف  علــى  الضــوء  ســلطن 
يف  طرحنهــا  التــي  املواضيــع 

عروضهــم.
افتراضًيــا  املســابقة  ُنفــذت  وقــد 
علــى منصــة زووم لالجتماعات ومت 
تطبيق كافة قوانن التوستماسترز 
يف فــن اخلطابــة مــن حيــث االلتــزام 
حركــة  اللغويــة،  الدقــة  بالوقــت، 
اجلســد، وضــوح الصــوت، وغيرهــا 
مــن القوانــن التــي يجــب مراعاتهــا 

أثنــاء اخلطابــة.

الدكتــور  كــرم  املســابقة  ختــام  ويف 
أحمــد البنــاء، الرئيــس التنفيــذي 
دون  املشــاركات  كافــة  للمجموعــة 
هــذه  أن  علــى  مؤكــًدا  اســتثناء، 
منهــا  الغــرض  يكــن  لــم  املســابقة 
متقدمــة،  مبراكــز  الفائــزات  إبــراز 
فــوًزا  ُتعــد  ذاتهــا  بحــد  فاملشــاركة 
لــكل نســاء أوريجــن، ونــوه الدكتــور 
البنــاء علــى أن تعزيــز دور املــرأة يف 
يكمــن  املجتمــع  ويف  العمــل  بيئــة 
يف تشــجيعها وحتفيزهــا للمضــي 

النجــاح. وحتقيــق  قدًمــا 



3 تغطية خاصة

اختتام أعمال املؤمتر العاملي الحتاد 
منظمات التدريب بتنظيم من "أوريجني" 

مبشاركة 6٢ دولة حول العالم
اخُتتمــت أعمــال املؤمتــر العاملــي 
التدريــب  منظمــات  الحتــاد 
والــذي   IFTDO والتطويــر 
أوريجــن  مجموعــة  نظمتــه 
تنظيــم  يف  الرائــدة  الشــركة 
والفعاليــات  املؤمتــرات  وإدارة 
منصاتهــا  عبــر   – البحريــن  يف 
األربعــاء،  يــوم  االفتراضيــة 
 2020 نوفمبــر   25 املوافــق 
تشــكيل  )إعــادة  عنــوان  حتــت 
مســتقبل تنميــة املــوارد البشــرية 
والتغيــرات  التحديــات  ظــل  يف 

رعة(. ملتســا ا

مــن  أكثــر  املؤمتــر  يف  وشــارك 
املنصــة  عبــر  مشــارك   700
ومــن  للمؤمتــر  االفتراضيــة 
خــالل البــث املباشــر عبــر قناتــي 
وقــد  والفيســبوك.  اليوتيــوب 
حــول  دولــة   62 املشــاركون  مثــل 
العالــم. كمــا زخــر املؤمتــر بتنــوع 
ثقــايف ومهنــي عاملــي، مــن خــالل 
ومديــر  متحــدث   14 مشــاركة 
حلقــة نقاشــية ميثلــون مختلــف 
هــؤالء  وأهــم  العالــم.  دول 
العاملــي  املفكــر  املتحدثــن، 
 – أورلتــش  ديــف  البروفيســور 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
املفكــر  تصنيفــه  مت  والــذي 
تأثيــًرا يف مجــال  واألكثــر  األول 
عامليــًا،  األول  البشــرية   املــوارد 
جونــي  املفكــر  أيًضــا  يشــاركه 
املــوارد  جمعيــة  رئيــس  تايلــر 
 SHRM األمريكيــة  البشــرية 
الدكتــور  واملفكــر  أمريــكا،  مــن 
منهجيــة  مطــور  فيليبــس  جــاك 
مــن  االســتثمار  علــى  "العائــد 
مــن  ألكثــر  ومؤلــف  التدريــب" 
املــوارد  مجــال  يف  كتــاب   100
باإلضافــة  وتنميتهــا.  البشــرية 
املتحدثــن  مــن  نخبــة  إلــى 
واملفكريــن واملختصــن يف مجــال 
املباشــرة  املــوارد  وتطويــر  تنميــة 

كأذربيجــان،  عــدة،  دول  مــن 
األردن،  البحريــن،  الســعودية، 
لبنــان،  أملانيــا،  الهنــد،  كنــدا، 
أيرلنــدا، نيجيريــا، وغيرهــا مــن 

الــدول.

بتوصيــات  املؤمتــر  خــرج  وقــد 
يف  شــارك  عــدة  ختاميــة 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  وضعهــا 
ملنظمــات  الدولــي  االحتــاد 
واللجنــة  والتطويــر،  التدريــب 
واملتحدثــون  للمؤمتــر،  املنظمــة 
احللقــة  يف  واملشــاركون 

منهــا: النقاشــية، 
جميــع  تعمــل  أن  ضــرورة   ●
يف  والشــركات  املؤسســات 
واخلــاص،  العــام  القطاعــن 
اخلدمــات،  شــركات  خصوًصــا 
الســريع  التغييــر  علــى 
التوجــه  خــالل  مــن  والفاعــل، 
بعــد  عــن  العمــل  تعزيــز  إلــى 
يف  التعديــالت  كافــة  وإجــراء 
القوانــن واألنظمــة والسياســات 
الداخليــة  اإلداريــة  واإلجــراءات 
يف كل مؤسســة وعالقتهــا بباقــي 

الدولــة. أجهــزة 

اجلميــع  ينظــر  أن  يجــب   ●
ننجــز  لــن  ســوف  بأننــا  بواقعيــة 
األســاليب  بنفــس  أعمالنــا 
والطــرق التــي كنــا نعتمدهــا قبــل 
اجلائحــة، بــل بطريقــة ابتكاريــة 
تعتمــد علــى عاملــن أساســين، 
التكنولوجــي  التطــور  وهمــا 
الهائــل، واملــوارد البشــرية الذكيــة 
وليــس  الفــذة  املواهــب  ذات 
الذيــن  االعتياديــن  املوظفــن 
ميارســون عملهــم بشــكل روتينــي 

متوســط. مبســتوى 

املؤسســات  جميــع  تقــوم  أن   ●
بالعمــل  املمكنــة  وبالســرعة 
الواحــدة،  الدولــة  نطــاق  خــارج 

ألن احلواجــز قــد ألغيــت متاًمــا، 
عبــر  العمــل  حجــم  زاد  فقــد 
جميــع  يف  االفتراضيــة  املنصــات 
أو  شــروط  أيــة  دون  العالــم  دول 

قيــود.

● التركيــز الشــديد علــى التنميــة 
البشــرية وبنــاء الكفايــات املهنيــة 
علــى  والتركيــز  موظــف،  لــكل 
التخصصــات  مــن  مجموعــة 
عــن  كثيــًرا  االبتعــاد  مــع  الهامــة 
الروتينيــة،  اإلداريــة  الوظائــف 
خدمــة  ووظائــف  كالســكرتارية 
املطلــوب  وماشــابه.  الزبائــن 
موظفــن متخصصــن يجيــدون 
االفتراضــي  البيــع  يف  ويبدعــون 
عبــر القــارات، والتســويق الرقمــي 
االفتراضيــة،  املنصــات  عبــر 
وموظفــي التكنولوجيــا املتقدمــة 
الذكيــة،  األجهــزة  باســتخدام 
تطويــر  يف  واملتخصصــن 
املنتجــات والتصاميــم اإلبداعيــة، 
يســتطيعون  الذيــن  والقياديــن 
أن ينقلــوا املؤسســة مــن مســتوى 
وبالتالــي  ســنوًيا،  متقــدم  آلخــر 
حتافــظ  أن  املؤسســة  تســتطيع 

واســتمراريتها. وجودهــا  علــى 

املســتمر  التدريــب  ضــرورة   ●
البشــرية،  للكــوادر  واملتواصــل 
اآلن  التدريــب  أصبــح  حيــث 
ضــرورة  البرامــج  أحــدث  علــى 
املؤسســات  ســتنهار  وإال  قصــوى، 

إذا اعتمــدت علــى تراكــم خبــرات 
التجديــد. دون  قدميــة 

املتحدثــن  توصيــات  ركــزت  كمــا 
ال  املوظفــن  عــدد  تقليــل  بــأن 
يعنــي زيــادة حجــم البطالــة، بــل 
املوظفــن  تدريــب  إعــادة  يتــم  أن 
عنهــم  االســتغناء  ســيتم  الذيــن 
وظائــف  يف  بدمجهــم  والقيــام 
وقدراتهــم.  إمكانياتهــم  تناســب 

.)Reskilling(

املتحدثــون  أجمــع  وقــد 
واملشــاركون يف احللقــة النقاشــية 
علــى  التركيــز  ضــرورة  علــى 
يف  ألهميتــه  البشــري  العنصــر 
واســتدامتها،  املؤسســات  جنــاح 
التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 

املتســارعة. والظــروف 
مــرة  ألول  أنــه  بالذكــر  اجلديــر 
الســنوي  مؤمتــره  االحتــاد  ُينفــذ 
منــذ تأسيســه عبــر أحــد املنصــات 
للظــروف  نظــًرا  االفتراضيــة؛ 
الصحيــة الراهنــة جــراء جائحــة 
وقــد   .COVID-19 كورونــا 
شــرف  البحريــن  مملكــة  نالــت 
العاملــي  احلــدث  هــذا  اســتضافة 
مجموعــة  خــالل  مــن  الهــام 
اختيارهــا  مت  والتــي  أوريجــن، 
مــن ِقبــل االحتــاد لتنظيــم وإدارة 
عبــر  واســتضافته  املؤمتــر  هــذا 

االفتراضيــة. منصاتهــا 
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الدكتــور أحمــد البنــاء ُينتخب رئيًســا لالحتاد 
 ”IFTDO“الدولــي ملنظمــات التدريــب والتطوير

ويرفع اســم البحريــن عاملًيا

البنــاء  أحمــد  الدكتــور  انُتخــب 
التنفيــذي ملجموعــة  الرئيــس    -
لالحتــاد  رئيًســا  أوريجــن، 
التدريــب  ملنظمــات  الدولــي 
وذلــك   ،IFTDO والتطويــر 
حتــى   2021 ينايــر  مــن  للفتــرة 
بذلــك  ممثــاًل   ،2022 ديســمبر 
متثيــل،  خيــر  البحريــن  بلــده 

وعاملًيــا.  إقليمًيــا 

وقــد مت انتخــاب الدكتــور أحمــد 
اجلمعيــة  ِقبــل  مــن  البنــاء 
إثــر  وذلــك  لالحتــاد،  العموميــة 
يــوم  انعقــد  الــذي  االجتمــاع 
اجلمعيــة  أعضــاء  وضــم  أمــس، 
ميثلــون  الذيــن  العموميــة 
حوالــي 50 دولــة باإلضافــة إلــى 
اإلدارة  مجلــس  مــن  عضــًوا   22

. لــي حلا ا

أن االحتــاد  إلــى  وجتــدر اإلشــارة 
يف   1972 العــام  يف  تشــكل 
وهــو  سويســرا،   – جنيــف 
ربحيــة  غيــر  عامليــة  منظمــة 
واملهــارات  املعرفــة  بنقــل  ُتعنــى 
تنميــة  لتعزيــز  والتكنولوجيــا؛ 
واالهتمــام  البشــرية  الكــوادر 
باملواهــب الشــبابية وبرامــج املــرأة 
قيادًيــا ومهاراتًيــا، باإلضافــة إلــى 
الوظيفــي  األداء  مســتوى  رفــع 
التنميــة  وحتقيــق  واإلنتاجيــة، 

املســتدامة لرفــد اقتصــاد الــدول 
بالعنصــر  االهتمــام  خــالل  مــن 

 . ي لبشــر ا

الدولــي ملنظمــات  وُيعــد االحتــاد 
 IFTDO والتطويــر  التدريــب 
الدوليــة  املنظمــات  أكثــر  مــن 
واجلنســيات،  للثقافــات  تعــدًدا 
مجلــس  خــالل  مــن  ذلــك  ويبــُرز 
ميثــل  الذيــن  املتنــوع  إدارتــه 
العالــم،  دول  مختلــف  أعضــاءه 
املتحــدة  الواليــات  ومنهــا 
أيرلنــدا،  بريطانيــا،  األمريكيــة، 
العربيــة  اإلمــارات  ماليزيــا، 
البحريــن،  مملكــة  املتحــدة، 
الهنــد،  والهرســك،  البوســنة 
األردن، جمهوريــة مصــر  تايــوان، 
اجلنوبيــة  أفريقيــا  العربيــة، 

الــدول. مــن  وغيرهــا 

شــبكة  االحتــاد  أعضــاء  ويشــكل 
اخلبــراء  مــن  عاملًيــا  واســعة 
وتنميــة  إدارة  يف  واملختصــن 
مختلــف  مــن  البشــرية  املــوارد 
العــام  القطاعــن  يف  املؤسســات 
اجلامعــات  الشــركات،  واخلــاص، 
وغيرهــا. حيــث يبلــغ عددهــم أكثر 
 )500,000( مليــون  نصــف  مــن 
عضــو ميثلــون أكثــر مــن 50 دولــة 

العالــم.  حــول 

الدكتــور  أن  إلــى  وباإلشــارِة 
َعِمــل  قــد  البنــاء  محمــد  أحمــد 
نفــط  شــركة  لــدى  تخرجــه  بعــد 
أثــرى  ثــم  )بابكــو(  البحريــن 
الكثيــر  وأضــاف  املهنيــة  خبرتــه 
ملؤسســات مختلفــة عِمــل فيهــا يف 
شــركة  ومنهــا  اخلــاص،  القطــاع 
خدمــات مطــار البحريــن )بــاس(، 
األملنيــوم  لدرفلــة  اخلليــج  شــركة 
العربيــة  واملجموعــة  )جارمكــو(، 
للتأمــن )أريــج(. وكان إلســهامه 
البشــرية  التنميــة  مجــال  يف 
القطــاع  يف  نصيًبــا  والتدريــب 

العــام، حيــث شــغل منصــب وكيــل 
تخطيــط  لشــؤون  مســاعد  وزارة 
العمــل  وزارة  يف  التدريــب 
ودخــل  االجتماعيــة.  والتنميــة 
الدكتــور البنــاء بعــد ذلــك قطــاع 
الطيــران إثــر توليــه منصــب نائــب 
للمــوارد  التنفيــذي  الرئيــس 
طيــران  شــركة  يف  البشــرية 

 . خلليــج ا

منصــب  حالًيــا  البنــاء  ويشــغل 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
دوليــة  شــركة  وهــي  أوريجــن، 
الفعاليــات  تنظيــم  يف  رائــدة 
كبــار  واســتضافة  واملؤمتــرات 
واملؤثريــن  واملتحدثــن  املفكريــن 
يف  الرئيســي  مقرهــا  عاملًيــا، 
يف  األخــرى  وفروعهــا  البحريــن 
واإلمــارات،  الســعودية،  عمــان، 
باإلضافــة ألكثــر مــن 10 مكاتــب 
كمــا  العالــم.  حــول  للشــركاء 
مجلــس  رئيــس  منصــب  يشــغل 
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  إدارة 
"ممتــاز"  درجــة  علــى  احلاصــل 
التعلــىم  جــودة  هيئــة  ِقبــل  مــن 

البحريــن. يف  والتدريــب 

أمــا مــن الناحيــة األكادمييــة فقــد 
البنــاء  أحمــد  الدكتــور  تخــرج 
العــام  يف  الريــاض  جامعــة  مــن 
1980م بدرجــة البكالوريــوس يف 
إدارة االعمــال، وهــو حاصــل علــى 

جامعــة  مــن  املاجســتير  شــهادة 
وماجســتير  ببريطانيــا،  هــال 
السويســرية  اجلامعــة  مــن  آخــر 
مــن  الدكتــوراة  ودرجــة  بزيــورخ، 
يف  ركــز  حيــث  اجلامعــة.  نفــس 
التدريــب  قطــاع  علــى  رســالته 
والتنميــة البشــرية يف البحريــن.

الدكتــور  أن  بالذكــر  واجلديــر 
الكثيــر  حقــق  قــد  البنــاء  أحمــد 
مختلــف  علــى  اإلجنــازات  مــن 
األصعــدة وماحصــده مــن جوائــز 
حياتــه  طيلــة  وعامليــة  محليــة 
املهنيــة، ومنهــا علــى ســبيل املثــال 
بــن  عيســى  الشــيخ  وســام  منحــه 
الدرجــة  مــن  خليفــة  آل  ســلمان 
الرابعــة مــن قبــل حضــرة صاحــب 
اجلاللــة امللــك حمــد بــن عيســى 
املفــدى  البــالد  آل خليفــة عاهــل 
خصوًصــا  ورعــاه،  اهلل  حفظــه 
كان  عندمــا  املتميــز  أدائــه  يف 
الوطنــي  للمشــروع  عــام  مديــر 
للتوظيــف يف الفتــرة مــن 2003 

.2005 حتــى 

الدكتور أحمد البناء
الرئيــس التنفيذي ملجموعة أوريجني
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مســؤوليتها  مهــام  أحــد  ضمــن 
تنميــة  يف  ومهمتهــا  االجتماعيــة 
وتطويــر الكــوادر البشــرية البحرينيــة 
األمثــل.  املوظــف  البحرينــي  وجعــل 
قامــت جلنــة التدريــب املهنــي لطلبــة 
اجلامعــات والتــي تترأســها األســتاذة 
صفــاء عبدالغنــي، مســؤول العالقــات 
املتدربــات  بتكــرمي  واإلعــالم  العامــة 
يف برنامــج التدريــب املهنــي لطــالب 
 –  2020 الدراســي  للعــام  اجلامعــة 

.2021

الطالبــة  مــن  كاًل  تكــرمي  مت  وقــد 
يف  طالبــة  وهــي  الســالم،  جواهــر 
تخصــص بكالوريــوس إدارة األعمــال 
والتســويق باجلامعــة األهليــة، وبدأت 
تدريبهــا يف املجموعــة يف الفتــرة مــن 
21 فبرايــر 2021م ولغايــة 17 أبريــل 
البنــاء  لطيفــة  والطالبــة  2021م. 
محاســبة  بكالوريــوس  وتخصصهــا 
بجامعــة البحريــن، وقــد كانــت فتــرة 
تدريبهــا مــن 1 مــارس 2021م إلــى 2 

2021م. مايــو 

الدكتــور  املتدربتــان  بتكــرمي  وقــام 
التنفيــذي  الرئيــس  البنــاء،  أحمــد 
ملجموعــة أوريجــن، والــذي أعــرب عــن 

شــكره وتقديــره النضبــاط املتدربتــان 
العمــل،  يف  وتفانيهمــا  احلضــور،  يف 
الواحــد  الفريــق  بــروح  وحتليهمــا 

التدريــب. فتــرة  خــالل 

مــن جانبهــا، نوهــت األســتاذة صفــاء 
جلنــة  علــى  املشــرفة  عبدالغنــي، 
لطــالب اجلامعــات  املهنــي  التدريــب 
ضــرورة  إلــى  أوريجــن  يف مجموعــة 
لطلبــة  الفــرص  هــذه  مثــل  إتاحــة 
املمارســة  متنــح  والتــي  اجلامعــات، 
علــى  املهنــي  والتدريــب  العمليــة 
يكســبهم  مــا  للطلبــة؛  العمــل  رأس 
التــي  الهامــة  والكفايــات  املهــارات 
يتطلبهــا ســوق العمــل ويبحــث عنهــا 
كل صاحــب عمــل يف فريقــه. وبهــذه 
صفــاء  األســتاذة  صرحــت  املناســبة، 
لــم  أننــا  قائلــة: )رغــم اجلائحــة، إال 
ُنغِلــق أبــواب التدريــب املهنــي لطلبــة 
االعتبــار  بعــن  آخذيــن  اجلامعــات، 
انتشــار  ملنــع  الوقائيــة  االحتــرازات 
وذلــك ألهميــة حصــول  الفايــروس. 
الطلبــة علــى تدريبهــم املهنــي القائــم 
رأس  علــى  العملــي  التطبيــق  علــى 
املهــارات  ُيكِســبهم  والــذي  العمــل، 
الكافيــة للنجــاح يف حياتهــم املهنيــة 

. ) مســتقباًل

جلنــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
اجلامعــات  لطلبــة  املهنــي  التدريــب 
عــام  منــذ  وقعــت  قــد  املجموعــة  يف 
2014م عــدة اتفاقيــات مــع جامعــات 
مختلفــة يف مملكــة البحريــن لتوفيــر 
التدريب املهني لطلبتها، ومنها كلية 

جامعــة  البحريــن،  بجامعــة  اآلداب 
اجلامعــة  البحريــن،  بوليتيكنيــك 
امللكيــة للبنــات، واجلامعــة األهليــة، 
يف  املعــارف  جامعــة  إلــى  باإلضافــة 

مؤخــًرا. لبنــان 

تكرمي املتدربني ضمن برنامج التدريب املهني 
لطلـبـة الـجامـعـات فـي مجمـوعـة أوريـجـني 

ألول مــرة على مسـتــوى الشــرق األوســـط
أوريجني للتدريب يطلق الشهادة املعتمدة دولًيا "مدرب دولي محترف"

أعلــن مركــز أوريجــن للتدريــب عــن 
دولًيــا  املعتمــدة  الشــهادة  إطــالق 
 "CIPT" دولــي محتــرف  مــدرب   -
الشــرق  مســتوى  علــى  مــرة  ألول 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  األوســط، 
االحتــاد الدولــي ملنظمــات التدريــب 

."IFTDO" والتطويــر 

ويقدم البرنامج، املدرب األيرلندي 
وهــو  ماكدونــاه"  "كريــس  الدولــي 
معهــد  قبــل  مــن  معتمــد  مــدرب 

األيرلنــدي.   اجلــودة 

اإلعــداد  مرحلــة  تتميــز  كمــا 
"مــدرب  شــهادة  لنيــل  والتدريــب 
دولــي محتــرف" - "CIPT" بتنــوع 
مصــادر التعلــم، إذ تتضمــن دراســة 
 50 ملــدة  شــخصية  أو  افتراضيــة 
ســاعة،   20 لـــ  ذاتــي  وتعلــم  ســاعة، 

العملــي. التطبيــق  جانــب  إلــى 
لنيــل  التدريبــي  احملتــوى  ويتميــز 
املشــاركن  بتدريــب  الشــهادة، 
وتطويــر إمكانياتهــم مبــا يهيئهــم 
لتخطــي كافــة الظــروف التدريبيــة، 
املســتويات  مــع  والتعامــل 
للمتدربــن،   املختلفــة  الشــخصية 

علــى  تدريبهــم  خــالل  مــن  وذلــك 
مميــز،  تدريبــي  محتــوى  تصميــم 
لتحقيــق أفضــل النتائج املمكنة يف 

التدريــب. مســار 

النهائــي،  التقييــم  اجتيــاز  ومــع 
يحصــل املشــارك علــى دليــل املــدرب 
املعــد خصيصــًا لــه، واملقــدم لــه مــن 
ملنظمــات  الدولــي  االحتــاد  قبــل 
 "IFTDO" والتطويــر  التدريــب 
الشــخصية،  بصورتــه  مرفًقــا 
امللكيــة  حقــوق  حلمايــة  وذلــك 

للدليــل. الفكريــة 
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كورونــا  فايــروس  جائحــة  ــرت  أثَّ
قطاعــات  مــن  كثيــر  علــى  املســتجد 
تأثــرت  قطاعــات  وهنــاك  األعمــال، 
ســلًبا بشــكل مباشــر عامليــًا وإقليميــا 
إلــى  وصلــت  قــد  وبنســبة  ومحليــا 
ومنهــا  األزمــة،  هــذه  جــراء   100٪
الطيــران  قطــاع  املثــال  ســبيل  علــى 
والتعلــىم  واملؤمتــرات  والفندقــة 
باإلضافــة  احلالقــة  وصالونــات 
وكافــة  املهنــي  التدريــب  قطــاع  إلــى 

. ته سســا مؤ

 وبات أحد احللول لكثير من معاهد 
ومنهــا  العالــم  يف  التدريــب  ومراكــز 
البحريــن هــو التدريــب عــن بعــد، أو 
مــا يســمى بالتدريــب االفتراضــي أو 
الرقمــي مــن خــالل منصــات التعلــىم 

والتدريــب االفتراضيــة.

أحمــد  الدكتــور  مــع  حديــٍث  ويف 
البنــاء، الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  أوريجــن، 
حيــث  للتدريــب،  أوريجــن  مركــز 
قــال حــول هــذا املوضــوع؛ كونــه أحــد 
املهنــي  التدريــب  يف  املتخصصــن 
والتنمية البشــرية: )هذه ليســت املرة 
األولــى التــي ميــر بهــا العالــم بأزمــٍة 
كثيــرة  أزمــات  ذلــك  ســبق  بــل  مــا،  
ومتنوعــة ســواء بيولوجيــة أو ماليــة 
أو تقنيــة، مثــل األزمــة املاليــة يف آســيا 
عــام 1997م واألزمــة املاليــة العامليــة 
بعــض  قامــت  ولذلــك  2008م، 

هــذه  بتجــاوز  العامليــة  املؤسســات 
األزمــات مــن خــالل التفكيــر الســليم 

املعاجلــة. يف  والدقيــق 

وأشــار إلــى حجــم األزمــة وتداعياتهــا 
ــا علــى مختلــف  ــا واقتصادًي بيولوجًي

دول العالــم، ولكــن مــن جهــة أخــرى 
ذكــر بــأن محــور هــذه األزمــة أو حتــى 
األزمات الســابقة هو اإلنســان  لذلك 
البــد أال نغفــل بــأن جنعــل اإلنســان 
)تخطــئ  البنــاء:  وأضــاف  املركــز،  يف 
تصفيــر  يف  املؤسســات  مــن  الكثيــر 
ميزانيــة التدريــب. نعــم نتفــق جميًعا 
بضــرورة خفــض وتقليــص املصاريــف 
ألكبــر حــد ممكــن ولكــن ليــس علــى 
يقــول  البشــرية.  التنميــة  حســاب 
والــذي  بيتــرز  تــوم  العاملــي  املفكــر 
يف  أوريجــن  مجموعــة  اســتضافته 
وقــت  يف  إنــه  2014م  عــام  البحريــن 
أن  املؤسســات  علــى  يجــب  األزمــات  
تصقل مهارات موظفيها بشــكل أكبر 
وتضاعف ميزانية التدريب والتنمية 
البشــرية بهــدف شــد هممهــم وإخــراج 
يتأتــى  وهــذا ال  اإلبداعيــة  طاقتهــم 
املســتمر  والتعلــىم  بالتدريــب  إال 
تفعلــه  مــا  احلســبان  األخــذ يف  مــع 
الكثيــر مــن املؤسســات مــن إجــراءات 
احترازيــة لضمــان ســالمة موظفيهــا 
يف الوقــت الراهــن. وشــدد قائــاًل بــأن 
اآلن هــو الوقــت األمثــل للتركيــز علــى 
تطويــر  وضمــان  املوظفــن  تدريــب 
التــي  التغيــرات  ملجــاراة  مهاراتهــم؛ 
طــرأت بوتيــرة متســارعة منــذ انتشــار 
  COVID-19فايــروس كورونــا املســتجد

.2019 ديســمبر  منــذ 

وأورد الدكتــور البنــاء مثــااًل هنــا حيــث 
قــال: )بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
بــرزت أزمــات اقتصاديــه علــى الكثيــر 
مــن املؤسســات ويف العــام 1947 بــدء 
ظهــور مفهــوم الهندســة القيميــة يف 
 General - شــركة جنيــرال إلكتريــك
االزمــة  حجــم  علــى  بنــاًء   Electric

وباقــي  املؤسســة  هــذه  واجهــة  التــي 

الفكــر  بــرز  العاملــي حيــث  االقتصــاد 
البشــري مــن خــالل أحــد املهندســن 
والــذي  الشــركة  يف  الكهربائيــن 
استطاع أن يوفر املالين من األموال 
لهــذه الشــركة مــن خــالل طرح مفهوم 
أصبــح  والــذي  القيميــة  الهندســة 
اليــوم علــم يطبــق يف كل دول العالــم. 

مركــز  أن  أحمــد  الدكتــور  نــوه  وقــد 
أبــرز  مــن  هــو  للتدريــب،  أوريجــن 
مــن  االمتيــاز  علــى  احلائــزة  املراكــز 
قبل )هيئة جودة التعلىم والتدريب( 
يف البحريــن، وكان مــن أوائــل املراكــز 
بعــد  عــن  التدريــب  اعتمــدت  التــي 
مــن خــالل مــا قدمتــه مــن جلســات 
نفذهــا  افتراضيــة مباشــرة،  حواريــة 
أكثــر املدربــن واملتخصصــن تأثيــًرا 
مختلقــه. متخصصــة  مجــاالت  يف 

معلقــا  البنــاء  الدكتــور  أضــاف  كمــا 
علــى  احلاليــة  األزمــة  أثــر  حــول 
إدارة  اتخذتــه  ومــا  املهنــي  التدريــب 
قــال:  األزمــة،  هــذه  لتخطــي  املركــز 
)التدريــب الرقمــي واالفتراضــي كان 
طبقنــاه  وقــد  األزمــة،  قبــل  متاًحــا 
قبــل أكثــر مــن عــام مــن خــالل أنظمــة 
خــالل  ومــن   LMS التعلــىم  إدارة 
منصــات رقميــة أخــرى حلل التمارين 
اخلتاميــة؛  املشــاريع  أو  والواجبــات 
لتعــزز التدريــب االعتيــادي. كما قمنا 
االمتحانــات  بتحويــل جميــع  أيًضــا 
الورقيــة وامتحانــات حتديــد املســتوى 
إلــى امتحانــات إلكترونيــة تســاعدنا 

املتدربــن(.  تطــور  تتبــع  يف 

مؤسســات  )تأثــرت  قائــاًل:  وتابــع 
التدريــب والتعلــىم يف البحريــن مــن 
انتشــار  ملنــع  أنشــطتها  وقــف  خــالل 
ســالمة  علــى  واحلفــاظ  الفايــروس 
أبنائنــا مــن متدربــن وطــالب. لكننــا 
االســتمرار  عــن  نتوقــف  أن  نشــأ  لــم 
والنهــوض  رســالتنا  حتقيــق  يف 
يف  البحرينيــة  البشــرية  بالكــوادر 
لذلــك  نتيجــة  الظــروف.  أحلــك 
شــكلنا فريــق الدفــاع األمامــي، حللنــا 
املنصــات االفتراضيــة للتدريب والتي 
تخــدم هدفنــا واخترنــا األفضــل، ثــم 
أطلقنــا )حــوار أوريجــن األســبوعي(، 
جلســات  سلســلة  عــن  عبــارة  وهــو 
يقدمهــا  مباشــرة  افتراضيــة  بــث 

بشــكل أســبوعي عــدد مــن محدثينــا 
واملتخصصــن  الدوليــن  ومدربينــا 
يف مجــاالت عــدة. حيــث اســتضفنا يف 
أحــد املــرات اخلبيــر يف مجال امتالك 
عقلية التغيير، سيريل كورتليفن – 
الدولــي يف مجــال  بلجيــكا، اخلبيــر 
بيتــر  االفتراضيــة(،  العمــل  )فــرق 
الدولــي  واملــدرب  أملانيــا،   – إيفانــوف 
هوبــر  بيتــر  والســفر،  الســياحة  يف 
فــان  ســتيفن  الدكتــور  بريطانيــا،   –
– بلجيــكا، املتخصــص يف  بيليغيــم 
جتربة العميل يف عصر التكنولوجيا 
املتقدمــة، كمــا اســتضفنا اخلبيــر يف 
كابيــت،  ريــكاردو  العاطفــي  الــذكاء 
يف  متخصــص  وهــو  البرتغــال،   –
الــذكاء العاطفــي خصوًصــا يف وقــت 
األزمــات، صالــح حســن املتخصــص 
يف احلوكمــة املؤسســية مــن البحريــن 

وغيرهــم(.

وأضــاف الدكتــور البنــاء قائــاًل )يوجــد 
اإلداريــة  املمارســات  مــن  نوعــن 
وهــذه املمارســة تعتمــد علــى عقليــة 
نتراجــع  أن  إمــا  فهــي  املســؤولن 
نتقهقر وننكمش ونقلص مصاريفنا 
الفــرص  كل  تقليــص  علىنــا  وهنــا 
التحديــات  نواجــه  أن  أو  أمامنــا 
ســؤاله  ويف  فــرص.  إلــى  وحتويلهــا 
عــن وضــع معاهــد ومراكــز التدريــب 
لهــم  توصياتــه  وعــن  البحريــن  يف 
علــى  بالتركيــز  علىهــم  أفــاد  حيــث 
أداء العمــل بطــرق ابتكاريــة جديــدة 
ويف نفــس الوقــت أوصــى باإلندمــاج 
6 معاهــد  إلــى   5 مثــاًل أن يقــوم كل 
لتخفيــف  بينهــم  فيمــا  باإلندمــاج 
وضغــط املصاريــف، ويف نفــس الوقــت 
خلــق قاعــدة قويــة وفعالــة مــن خــالل 

بينهــم. فيمــا  االحتــاد 

الــذي  املســتقبلي  العمــل  ســوق  إن   
تتقدمــه  والــذي  الكثيــر  عنــه  قرأنــا 
لنــا  جلبتــه  احلديثــة  التكنولوجيــا 
لنــا  أبوابــه  وفتحــت  اجلائحــة  هــذه 
بشــكل إلزامــي، شــئنا أم أبينــا وجــب 
مهنًيــا  لألفضــل،  نتغيــر  أن  علىنــا 

. وشــخصًيا

تغطية خاصة
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أوريجــني واجلمعيــة األهليــة لدعم التعليــم والتدريب
توقعان  مذكرة تفاهم لتنفيذ ملتقى أولياء أمور طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

ضمــن املســؤولية االجتماعيــة التــي 
مجموعــة  عاتقهــا  علــى  حتملهــا 
شــرائح  كافــة  جتــاه  أوريجــن 
وباخلصــوص  البحرينــي،  املجتمــع 
دعمهــا  إطــار  ويف  البشــرية،  كــوادره 
اململكــة.  يف  والتدريــب  للتعليــم 
وقعــت املجموعــة مذكــرة تفاهــم مــع 
التعليــم  لدعــم  األهليــة  اجلمعيــة 
وتنفيــذ   إلدارة  وذلــك  والتدريــب، 
ذوي  طلبــة  أمــور  أوليــاء  ملتقــى 
واملزمــع  اخلاصــة  االحتياجــات 

.2021 القــادم  أكتوبــر  تنفيــذه 

مذكــرة  توقيــع  مراســم  حضــر  وقــد 
أحمــد  الدكتــور  مــن  كاًل  التفاهــم، 
التنفيــذي  الرئيــس   – البنــاء 
ملجموعــة أوريجــن، األســتاذة صفــاء 
العالقــات  أول  مديــر   – عبدالغنــي 
مبجموعــة  واإلعــالم  العامــة 
أوريجن، األســتاذ ســيد حمزة شــرف 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس   –

والتدريــب،  التعليــم  لدعــم  األهليــة 
األســتاذ صالــح عبدالرضــا - رئيــس 
اللجنــة العلميــة للملتقى، واألســتاذ 
نبيــل الســلمان رئيــس جلنــة اإلرشــاد 

األكادميــي.

األول  امللتقــى  هــذا  ويســتهدف 
واخلليــج  اململكــة  يف  نوعــه  مــن 
مــن  الطلبــة  أمــور  أوليــاء  العربــي 
ممــن  اخلاصــة،  االحتياجــات  ذوي 
تتــراوح أعمارهــم مــن 4 أعــوام وحتــى 
الطلبــة  فئــات  وتشــمل  عاًمــا.   20
اخلاصــة  االحتياجــات  ذوي  مــن 
داون،  متالزمــة  التعلــم،  صعوبــات 
التخلــف العقلــي البســيط، التوحــد، 
اإلعاقــات  اجلســدية،  اإلعاقــات 
البصريــة،  اإلعاقــات  الســمعية، 
وفــرط  االنتبــاه  تشــتت  اضطــراب 

التعلــم. وبــطء  احلركــة، 

لتوفيــر  امللتقــى  هــذا  ويهــدف 

والتربويــة  القانونيــة  االستشــارات 
الطلبــة  أمــور  ألوليــاء  والتعليميــة 
اخلاصــة،  االحتياجــات  ذوي  مــن 
املناســبة  بالبرامــج  وتوعيتهــم 
التــي  املعنيــة  واملــدارس  واملراكــز 

أبنائهــم. احتياجــات  تناســب 
امللتقــى  هــذا  ســيجمع  كمــا 
املتخصصــن مــن كل فئــات التربيــة 
اخلاصــة حتــت ســقف واحــد؛ وذلــك 
املهنــي  واإلرشــاد  املشــورة  لتقــدمي 
ألوليــاء األمــور، كمــا ســيوفر حضــور 
واملراكــز  اجلمعيــات  مــن  عــدد  أكبــر 
واجلهــات  والــوزارات  التأهيليــة 
تقــدم  والتــي  البحريــن  يف  املعنيــة 
الفئــات. بهــذه  مختصــة  خدمــات 

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســُيصاحب 
فيــه  ستشــارك  معرًضــا  امللتقــى 
واملؤسســات  املراكــز،  املــدارس، 
املتخصصــة  والتعلىميــة  التربويــة 
االحتياجــات  ذوي  مــن  بالطلبــة 
العــام  القطاعــن  مــن  اخلاصــة 
معــرض  إلــى  باإلضافــة  واخلــاص، 
آخــر مصاحــب للكتــب يضــم املراجــع 
الفئــات،  بهــذه  املرتبطــة  العلميــة 
التدريبيــة  الــورش  إلــى  باإلضافــة 

املتخصصــة يف املجــاالت التعليميــة 
االحتياجــات  لــذوي  والتربويــة 

  . اخلاصــة

وقــد وقــع اختيــار اجلمعيــة األهليــة 
لدعــم التعليــم والتدريــب ملجموعــة 
أوريجــن لتقــوم بــإدارة وتنفيــذ هــذا 
يف  أوريجــن  متيــز  نظيــر  امللتقــى؛ 
الفعاليــات  وإدارة  تنظيــم  مجــال 
وخارجهــا.  البحريــن  واملؤمتــرات يف 
يف  تصــب  الطرفــان  رؤى  أن  كمــا 
ذات الهــدف، وهــو االرتقــاء بالكــوادر 
الوطنيــة وتنميتهــا، وخلــق مزيــٍد من 
الوعي واملســاعدة ملختلف فئات ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة وإدماجهــم يف 
املجتمــع لتحقيــق االســتدامة ودعــم 

اململكــة. اقتصــاد 

اجلمعيــة  أن  بالذكــر  اجلديــر 
والتدريــب  التعليــم  لدعــم  األهليــة 
وهــي  2003م،  عــام  تأسســت 
التعليــم  ببرامــج  للنهــوض  تهــدف 
يف  واملســاهمة  املتنوعــة،  والتدريــب 
الوطنيــة،  البشــرية  الكــوادر  تأهيــل 
وإرشــادها مهنًيــا قبــل اندماجهــا يف 

الوظيفيــة. احليــاة 

صورة لتوقيع االتفاقية
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ما هـــو مستقـــبل األعمال يف خضـم سـبـاق 
األمتتة، الرقمنــة، التكنولوجيا املتقدمة، 

والــــذكـــاء االصـطـناعـــي؟

تشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

الناجمــة  اإلغــالق  عمليــات  أدت 
والركــود   -19 كوفيــد  جائحــة  عــن 
 2020 لعــام  بهــا  املرتبــط  العاملــي 
مؤكــدة  غيــر  توقعــات  ظهــور  إلــى 
وتســريع  العمــل  لســوق  للغايــة 
يهــدف  العمــل.  مســتقبل  وصــول 
لعــام  الوظائــف  مســتقبل  تقريــر 
علــى  الضــوء  تســليط  إلــى   2020

● مــن املتوقــع أن تظــل وتيــرة تبنــي 
التكنولوجيــا بــال هــوادة وقــد تتســارع 
اعتمــاد  يظــل  املجــاالت.  بعــض  يف 
والبيانــات  الســحابية  احلوســبة 
الضخمــة والتجــارة اإللكترونيــة مــن 
األولويــات القصــوى لقــادة األعمــال، 
يف أعقــاب االجتــاه الــذي مت حتديــده 
ذلــك،  ومــع  الســابقة.  الســنوات  يف 
يف  كبيــر  ارتفــاع  أيًضــا  هنــاك  كان 
والروبوتــات  بالتشــفير  االهتمــام 
غيــر البشــرية والــذكاء االصطناعــي.

االضطرابــات  ومنهــا  عــدة،  نقــاط 
املرتبطــة بالوبــاء حتــى اآلن يف عــام 
2020، التوقعــات املتوقعــة العتمــاد 
واملهــارات  والوظائــف  التكنولوجيــا 
يف الســنوات اخلمــس املقبلــة. علــى 
اليقــن  عــدم  درجــة  مــن  الرغــم 
التقريــر  يســتخدم  حالًيــا،  العاليــة 
النوعــي  الــذكاء  مــن  فريــًدا  مزيًجــا 

إلــى جنــب  تعمــل األمتتــة، جنًبــا   ●
علــى   ،COVID-19 ركــود  مــع 
"االضطــراب  ســيناريو  إنشــاء 
باإلضافــة  للموظفــن.  املــزدوج" 
الناجــم  احلالــي  االضطــراب  إلــى 
عــن عمليــات اإلغــالق التــي يســببها 
االقتصــادي،  واالنكمــاش  الوبــاء 
مــن  التكنولوجــي  االعتمــاد  فــإن 
املهــام  ســيغير  الشــركات  قبــل 
عــام  بحلــول  واملهــارات  والوظائــف 
2025. وتشــير %43 يف املائــة مــن 

املعرفــة  قاعــدة  لتوســيع  والكمــي 
حــول مســتقبل الوظائــف واملهــارات. 
 - األعمــال  قــادة  آراء  يجمــع  فهــو 
الرؤســاء التنفيذيــن وكبار مســؤولي 
مســؤولي  وكبــار  االســتراتيجية 
اخلطــوط  علــى   - البشــرية  املــوارد 
األماميــة لعمليــة صنــع القــرار فيمــا 
مــع  البشــري  املــال  بــرأس  يتعلــق 

االســتطالع  شــملها  التــي  الشــركات 
القــوى  لتقليــل  مســتعدة  أنهــا  إلــى 
تكامــل  بســبب  لديهــا  العاملــة 
يخططــون   41% التكنولوجيــا، 
للمقاولــن  اســتخدامهم  لتوســيع 
 34% و  تخصصيــة،  ألعمــال 
يخططــون لتوســيع قوتهــم العاملــة 
بســبب تكامــل التكنولوجيــا. بحلــول 
الــذي  الوقــت  ســيكون   ،2025 عــام 
املهــام  يف  واآلالت  البشــر  يقضيــه 
نســبة  تتوقــع  متســاوًيا.  احلاليــة 

أحــدث البيانــات مــن املصــادر العامــة 
أوضــح  صــورة  إلنشــاء  واخلاصــة 
لــكل مــن الوضــع احلالــي و النظــرة 
املســتقبلية للوظائــف واملهــارات. كمــا 
متعمقــة  معلومــات  التقريــر  يقــدم 
عــن 15 قطاًعــا صناعًيــا و 26 دولــة 

وناشــئة. متقدمــة 

إجــراء  أيًضــا  الشــركات  مــن  كبيــرة 
وسالســل  املواقــع،  علــى  تغييــرات 
وحجــم  بهــا،  اخلاصــة  القيمــة 
القــوة العاملــة لديهــا بســبب عوامــل 
الســنوات  يف  التكنولوجيــا  تتجــاوز 

املقبلــة. اخلمــس 
● علــى الرغــم مــن أن عــدد الوظائــف 
بعــدد  جتاوزهــا  ســيتم  امُلنتهيــة 
إنشــاؤها،  مت  التــي  الغــد"  "وظائــف 
علــى عكــس الســنوات الســابقة، فــإن 

فــرص  خلــق 

اختيار المحررين

املصدر: تقرير وظائف املستقبل 2020 - منتدى االقتصاد العاملي

مناقشة لتقرير منتدى االقتصاد العاملي بعنوان )مستقبل الوظائف(
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يتســارع  بينمــا  يتباطــأ  العمــل 
يتوقــع  الوظائــف.  مــن  عــدد  إنهــاء 
عــام  بحلــول  أنــه  العمــل  أصحــاب 
2025، ســتنخفض األدوار الزائــدة 
مــن  متزايــد  بشــكل  احلاجــة  عــن 
إلــى  العاملــة  القــوة  مــن   15.4%
املهــن  وأن  تراجــع(،   6.4%(  9%
إلــى   7.8% مــن  ســتنمو  الناشــئة 
%13.5 )منــو %5.7( مــن إجمالــي 
بنــاًء  الشــركة.  يف  املوظفــن  قاعــدة 
علــى هــذه األرقــام، نقــدر أنــه بحلــول 
عــام 2025، قــد يتــم اســتبدال 85 
مليــون وظيفــة بالتحــول يف تقســيم 
العمل بن البشــر واآلالت، بينما قد 
أكثــر  97 مليــون دور جديــد  يظهــر 
تكيًفــا مــع التقســيم اجلديــد للعمــل 
واخلوارزميــات. اآلالت  البشــر،  بــن 

● تستمر فجوات املهارات يف االرتفاع 
حيــث تتغيــر املهــارات املطلوبــة عبــر 
اخلمــس  الســنوات  يف  الوظائــف 
املقبلــة. تشــمل أفضــل املهــارات التــي 
تــزداد  أنهــا  العمــل  أصحــاب  يــرى 
عــام  تســبق  التــي  الفتــرة  يف  بــروًزا 
التفكيــر  مثــل  مجموعــات   2025
إلــى  باإلضافــة  والتحليــل  النقــدي 
اإلدارة  يف  واملهــارات  املشــكالت  حــل 
النشــط  التعلــم  مثــل  الذاتيــة 
يف  اإلجهــاد.  وحتمــل  واملرونــة 
املتوســط، تقــدر الشــركات أن حوالــي 
ســيحتاجون  العمــال  مــن   40%
إلــى إعــادة تأهيــل ملــدة ســتة أشــهر أو 
أقــل، وأفــاد %94 مــن قــادة األعمــال 
أنهــم يتوقعــون أن يكتســب املوظفــون 
وهــو  الوظيفــة،  مهــارات جديــدة يف 
.2018 %65 يف  عــن  ارتفــاع حــاد 

العمــل  مســتقبل  وصــل  لقــد   ●
القــوى  مــن  كبيــرة  بالفعــل لغالبيــة 
تعيــن  مت  اإلنترنــت.  عبــر  العاملــة 
علــى  العمــل  أصحــاب  مــن   84%
رقمنــة عمليــات العمــل بســرعة، مبــا 
العمــل  الكبيــر يف  التوســع  ذلــك  يف 
عــن بعــد - مــع إمكانيــة نقــل 44% 
عــن  للعمــل  العاملــة  قوتهــم  مــن 
املتعلقــة  املخــاوف  ملعاجلــة  ُبعــد. 
يتوقــع  والرفاهيــة،  باإلنتاجيــة 
حوالــي ثلــث جميــع أصحــاب العمــل 
أيًضــا اتخــاذ خطــوات خللــق شــعور 
والتواصــل  للمجتمــع  باالنتمــاء 
واالنتمــاء بــن املوظفــن مــن خــالل 
األدوات الرقميــة، ومعاجلــة حتديــات 
التحــول.  يفرضهــا  التــي  الرفاهيــة 

بعــد. عــن  للعمــل 

االســتباقية،  اجلهــود  غيــاب  يف   ●
يشــغلها  التــي  الوظائــف  تأثــرت 
املنخفضــة  األجــور  ذوو  العمــال 
ســنًا  األصغــر  والعمــال  والنســاء 
بشــكل أكبــر يف املرحلــة األولــى مــن 
مبقارنــة  االقتصــادي.  االنكمــاش 
لعــام  العامليــة  املاليــة  األزمــة  تأثيــر 
2008 علــى األفــراد ذوي املســتويات 
بتأثيــر  املنخفضــة  التعلىميــة 
التأثيــر  فــإن   ،COVID-19 أزمــة 
أكبــر بكثيــر وأكثــر احتماليــة  اليــوم 

القائمــة. التفاوتــات  لتعميــق 

● التعلــم والتدريــب عبــر اإلنترنــت 
يبــدو  ولكــن  االزديــاد  يف  آخــذان 
مختلًفــا بالنســبة للعاملــن وأولئــك 
العاطلــن عــن العمــل. كانــت هنــاك 
زيــادة مبقــدار أربعــة أضعــاف يف عــدد 
األفــراد الذيــن يبحثــون عــن فــرص 
خــالل  مــن  اإلنترنــت  عبــر  للتعلــم 
وزيــادة مبقــدار  مبادرتهــم اخلاصــة، 
خمســة أضعــاف يف توفيــر أصحــاب 
العمــل لفــرص التعلــم عبــر اإلنترنت 
تســعة  تســجيل  وزيــادة  لعمالهــم 
أضعــاف للمتعلمــن الذيــن ميكنهــم 
الوصــول إلــى اإلنترنــت التعلــم مــن 
يركــز  احلكوميــة.  البرامــج  خــالل 
أولئــك الذيــن يعملــون بشــكل أكبــر 
الشــخصي،  التطويــر  دورات  علــى 
بنســبة  منــًوا  شــهدت  والتــي 
ركــز  الســكان.  هــؤالء  بــن   88%
أكبــر  بشــكل  العمــل  عــن  العاطلــون 
مثــل  الرقميــة  املهــارات  تعلــم  علــى 
الكمبيوتــر  وعلــوم  البيانــات  حتليــل 

املعلومــات. وتكنولوجيــا 

الســانحة  الفرصــة  أصبحــت   ●
العمــال  مهــارات  صقــل  إلعــادة 
العمــل  ســوق  يف  أقصــر  وصقلهــا 
علــى  ينطبــق  وهــذا  املقيــد حديًثــا. 
العمــال الذيــن مــن املرجــح أن يظلــوا 
الذيــن  أولئــك  وكذلــك  أدوارهــم  يف 
يخاطــرون بفقــدان أدوارهــم بســبب 
املرتبطــة  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع 
توقــع  بإمكانهــم  يعــد  ولــم  بالركــود 
إعــادة التدريــب يف العمــل. بالنســبة 
لهــؤالء العمــال الذيــن مت تعيينهــم 
حصــة  فــإن  أدوارهــم،  يف  للبقــاء 
ســتتغير  التــي  األساســية  املهــارات 
هــي  املقبلــة  اخلمــس  الســنوات  يف 
%40، وســيحتاج %50 مــن جميــع 
املوظفــن إلــى إعــادة تشــكيل املهــارات 

االنكمــاش  مــن  الرغــم  علــى   ●
الغالبيــة  فــإن  االقتصــادي احلالــي، 

العمــل  أصحــاب  مــن  العظمــى 
املــال  رأس  اســتثمار  قيمــة  يدركــون 
البشــري. يتوقــع %66 يف املتوســط   

مــن أصحــاب العمــل الذيــن شــملهم 
عائــد  علــى  احلصــول  االســتطالع 
املهــارات  االســتثمار يف صقــل  علــى 
واحــد.  عــام  خــالل  الصقــل  وإعــادة 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا األفــق الزمنــي 
بالنســبة  للغايــة  طويــاًل  يكــون  قــد 
العمــل  أصحــاب  مــن  للعديــد 
االقتصاديــة  الصدمــة  ســياق  يف 
%17 ال  مــن  يقــرب  ومــا  احلاليــة، 
وجــود  مــن  متأكديــن  غيــر  يزالــون 
يف  اســتثماراتهم.  علــى  عائــد  أي 
العمــل  أصحــاب  يتوقــع  املتوســط، 
املهــارات  تأهيــل  إعــادة  تقــدمي 
وزيــادة املهــارات إلــى مــا يزيــد قليــاًل 
بحلــول  مــن موظفيهــم   70% عــن 
فــإن  ذلــك،  ومــع   .2025 عــام 
مشــاركة املوظفــن يف هــذه الــدورات 
يتبنــى  حيــث  متخلفــة،  التدريبيــة 
فــرص  املوظفــن  مــن  فقــط   42%
إعــادة تأهيــل املهــارات وزيــادة املهــارات 

العمــل. صاحــب  يدعمهــا  التــي 

● حتتــاج الشــركات إلــى االســتثمار 
املــال  لــرأس  أفضــل  مقاييــس  يف 
مــن  واالجتماعــي  البشــري 
البيئيــة  املقاييــس  اعتمــاد  خــالل 
 )ESG( واحلوكمــة  واالجتماعيــة 
ومطابقتهــا مــع مقاييــس متجــددة 
حملاســبة رأس املــال البشــري. يــدرك 
عدد كبير من قادة األعمال أن إعادة 
تشــكيل مهــارات املوظفــن، ال ســيما 
يف حتالفــات الصناعــة والتعــاون بــن 
تعتبــر  واخلــاص،  العــام  القطاعــن 
فعالــة مــن حيــث التكلفــة ولهــا أربــاح 
 - األجــل  طويلــة  إلــى  متوســطة 
ليــس فقــط ملؤسســتهم ولكــن أيًضــا 
لصالــح املجتمــع علــى نطــاق أوســع. 

توزيــع  إعــادة  يف  الشــركات  تأمــل 
العمــال  مــن   50% مــن  يقــرب  مــا 
الذيــن مت اســتبدالهم داخلًيــا بســبب 
والزيــادة،  التكنولوجيــة  األمتتــة 
بــداًل مــن التوســع يف تســريح العمــال 
علــى  القائمــة  العمالــة  ومدخــرات 
أساســية  كاســتراتيجية  األمتتــة 

العاملــة. للقــوى 

إلــى  العــام  القطــاع  يحتــاج   ●
تشــكيل  إلعــادة  أقــوى  دعــم  تقــدمي 
املهــارات واالرتقــاء باملهــارات للعمــال 
النازحــن.  أو  للخطــر  املعرضــن 
 21% أبلغــت  احلالــي،  الوقــت  يف 
قدرتهــا  عــن  الشــركات  مــن  فقــط 
علــى االســتفادة مــن األمــوال العامــة 
إعــادة  خــالل  مــن  موظفيهــا  لدعــم 
املهــارات.  وصقــل  املهــارات  تشــكيل 
خلــق  إلــى  العــام  القطــاع  ســيحتاج 
األســواق  يف  لالســتثمار  حوافــز 
ووظائــف الغــد ؛ توفيــر شــبكات أمــان 
خضــم  يف  النازحــن  للعمــال  أقــوى 
وللتعامــل  الوظيفيــة؛  التحــوالت 
التحســينات  مــع  حاســم  بشــكل 
أنظمــة  يف  انتظارهــا  طــال  التــي 
التعلــىم والتدريــب. باإلضافــة إلــى 
بالنســبة  املهــم  مــن  ســيكون  ذلــك، 
اآلثــار  يف  تنظــر  أن  للحكومــات 
العمــل  لســوق  األجــل  طويلــة 
املترتبــة علــى احلفــاظ علــى الدعــم 
 COVID-19 القــوي ملواجهــة أزمــة
االســتمرار  أو  منــه  االنســحاب  أو 
األجــور  لدعــم  تقدميــه  يف  جزئًيــا 
واحلفــاظ علــى الوظائــف يف معظــم 

املتقدمــة. االقتصــادات 

ما هو نصيب املرأة يف وظائف الغد؟

املصدر: التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني 2020، املنتدى االقتصادي العاملي

اختيار المحررين
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 SHRM  مركز أوريجني للتدريب يواصل تقدمي شهادات
مركز أوريجين للتدريب

يواصــل  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
االحترافيــة  الشــهادات  تقــدمي 
املعتمــدة مــن )اجلمعيــة األمريكيــة 
يف   )SHRM( البشــرية  للمــوارد 
ظــل الظــروف الراهنــة حــول العالــم 
املنصــات  عبــر  التدريــب  طريــق  عــن 

االفتراضيــة.

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  يقــدم 
معتمــد  "محتــرف  وهــي  برامــج   3
و"خبيــر  البشــرية"  املــوارد  إدارة  يف 
البشــرية"  املــوارد  إدارة  يف  معتمــد 
والتــي تركــزان علــى مهــارات القيــادة 
والتحكــم التــام: القــدرة علــى توجيــه 
املبــادرات والعمليــات داخــل املؤسســة 
واملهــارات  فيهــا،  الفعالــة  واملســاهمة 
دمــج  علــى  القــدرة  األخالقيــة: 
القيــم األساســية والنزاهــة واملســاءلة 
التنظيميــة  املمارســات  جميــع  يف 
والتجاريــة داخــل املؤسســة، ومهــارات 
فهــم  علــى  القــدرة  العمــل:  فطنــة 
ميكــن  التــي  املعلومــات  وتطبيــق 
حتقيــق  يف  املســاهمة  خاللهــا  مــن 
للمؤسســة،  االســتراتيجية  اخلطــة 
القــدرة  العالقــات:  إدارة  ومهــارات 
داخــل  الفعــال  التواصــل  إدارة  علــى 
متميــزة  خدمــة  لتقــدمي  املؤسســة 
املؤسســة،  ومهمــة  رؤيــة  ودعــم 
القــدرة  االستشــارية:  واملهــارات 
ملســتفيدي  التوجيــه  تقــدمي  علــى 
املؤسســة، ومهــارات التقييــم النقــدي: 
القــدرة علــى تفســير املعلومــات التــي 

القــرارات  اتخــاذ  يتــم  أساســها  علــى 
التنــوع  ومهــارات  العمــل،  وتوصيــات 
علــى  القــدرة  والعاملــي:  الثقــايف 
تقديــر وجهــات نظــر جميــع األطــراف 
ومهــارات  خلفياتهــا،  ومراعــاة 
علــى  القــدرة  الفعــال:  التواصــل 
مــع  فعــال  بشــكل  املعلومــات  تبــادل 
املــوارد  ومهــارات خبــرة  املســتفيدين، 
البشــرية(:  املــوارد  البشــرية )معرفــة 
معرفــة مبــادئ وممارســات ووظائــف 
البشــرية. للمــوارد  الفعالــة  اإلدارة 

الشــهادة  أن  بالذكــر  واجلديــر 
البشــرية  املــوارد  إدارة  يف  املتقدمــة 
تقــدم باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة 
املتدربــن  احتياجــات  لتلبيــة  وذلــك 
املهنيــة يف هــذا املجــال ســواء كان يف 
وقــد مت  اخلــاص.  أو  العــام  القطــاع 
إدارة  يف  املتقدمــة  الشــهادة  تصميــم 
مــن  فريــد  بشــكل  البشــرية  املــوارد 
نوعــه: حيــث أنــه ال توجــد متطلبــات 
مســبقة وميكــن للمتــدرب االلتحــاق 
بالبرنامــج يف أي وقــت. إضافــة إلــى 
ذلك فإن البرنامج املتكامل للشــهادة 
يشــتمل علــى مجموعــة واســعة مــن 
الوســائل التعلىميــة ومــن ضمنهــا: 
واألنشــطة  اجلماعيــة،  املناقشــات 
ودراســات  واجلماعيــة،  الفرديــة 
ووســائل  أدوات  وتطويــر  احلالــة، 
يف  االختبــارات  إلــى  إضافــة  للدعــم 
تعزيــز  أجــل  مــن  وحــدة  كل  نهايــة 

التعلــم.

وتركــز الشــهادة علــى 8 وحــدات وهــم 
كالتالــي:

1 - تخطيط القوى العاملة.
2 - تنمية املوارد البشرية.

3 - استقطاب املواهب والتعاقب
       الوظيفي.

4 - حتليالت رأس املال البشرية
5 - إجمالي املكافآت

6 - مشاركة املوظفن
7 - أخصائي املوارد البشرية

      كشريك أعمال.
8 - اإلدارة االستراتيجية للموارد

      البشرية.

ويف نهايــة كل وحــدة، ســيكون هنــاك 
اختبــار مكــون مــن 15 ســؤال متعــدد  
احملتــوى  إلــى  اســتنادا  اخليــارات 
هــذه  خــالل  تغطيتــه  مت  الــذي 
علــى  احلصــول  يتوجــب  الوحــدة. 
درجة بنسبة 73 % يف كل اختبار أو 
مــا ال يقــل عــن 11 اجابــة صحيحــة 
علــى  واحلصــول  للنجــاح   SHRM
شــهادة إمتــام الــدورة مــن أصــل 15 

. ل ا ســؤ

هــو مثالــي  الشــامل  البرنامــج  هــذا 
مجــال  يف  واألخصائيــن  للخبــراء 

: الذيــن  البشــرية  املــوارد 

مــن  املزيــد  لكســب  يســعون   ●
املهــارات العمليــة والــرؤى املطــورة يف 

جميــع املجــاالت الرئيســية للمــوارد 
البشــرية.

● األفــراد الذيــن يعملــون حاليــا يف 
يفتقــرون  والذيــن  البشــرية  املــوارد 
الرســمي يف  األكادميــي  املؤهــل  إلــى 
مجــال األعمــال التجاريــة أو املــوارد 

البشــرية. 

● األفراد الذين يفكرون يف االنتقال 
إلى دور إداري يف املوارد البشرية.

● األفــراد الذيــن اكتســبوا املؤهــالت 
مجــال  يف  املهنيــة   أو  األكادمييــة 
 5 مــن  أكثــر  منــذ  البشــرية  املــوارد 

ســنوات.
بفوائــد  يثقــون  الذيــن  األفــراد   ●
علــى   القائمــة  التعلــم  جتــارب 

الواقعيــة. والعمليــة  الكفــاءة 
املــوارد  مجــال  يف  العاملــون   ●
بيئــة   يفضلــون  والذيــن  البشــرية 
مــع  بالتزامــن  التجريبــي  التعلــم 
اختبــار قصيــر وأقــل تعقيــدا مبنــي 
علــى املعرفــة مــن أجــل التحقــق ممــا 

. تعلمــوه

املتدربــن مت  ســالمة  علــى  حفاظــا 
التعاقــد مــع منصتــن افتراضيتــن 
جميــع  لتغطــي  مالئمتــن 
احتياجــات املتدربــن والتفاعــل مــع 

اآلخريــن. واملتدربــن  املدربــن 
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التدريبيــة  البرامــج  مــن  كبيــر 
والتــي  واالفتراضيــة  الرقميــة 
االعتيــادي  التدريــب  حلــت محــل 
وأصبحــت  املغلقــة،   الغــرف  يف 
هــي  بعــد  عــن  التدريــب  ثقافــة 
وذلــك  اآلن  الســائدة  الثقافــة 
تزامنــا مــع إطــالق عــدد كبيــر مــن 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
افتراضيــة  تدريــب  منصــات  إلــى 
االجتماعــي  التواصــل  قنــاة  مثــل 
والتــي  لينكــدإن  االحترافيــة 
البرامــج  مــن  كبيــر  عــدد  تقــدم 
وســهل  مبســط  بشــكل  التدريبيــة 
وميكــن مــن خاللهــا أيًضــا قيــاس 
درجــات  ومنحــه  املتــدرب  كفــاءه 

. للتقييــم

مجموعــة  اهتمــام  منطلــق  ومــن 
مواصلــة  بأهميــة  أوريجــن 
أنــه  وحيــث  والتعلــم  التدريــب 
علــى مــر الســنوات املاضيــة كانــت 
أوائــل  مــن  أوريجــن  مجموعــة 

يف  التدريبيــة  البرامــج  مطــوري 
اخلليــج  ودول  البحريــن  مملكــة 
عــن طريــق أذرعهــا املختلفــة مثــل 
مملكــة  يف  للتدريــب  أوريجــن 
للتدريــب  األصايــل  البحريــن، 
عمــان،  ســلطنة   – واملؤمتــرات 
يف  انترناشــيونال  وأوريجــن 

الســعودية. العربيــه  اململكــة 

أوريجـــن  مجموعـــة  أطلقـــت 
أوريجـــن  االفتراضيـــة  املنصـــة 
بعـــد  عـــن  للتدريـــب  فيرجتـــوال 
برامجهـــا  تقـــدم  واصبحـــت 
علـــى  املتخصصـــة  التدريبيـــة 
يف  وراعـــت  افتراضيـــة  منصـــة 
تصميـــم املنصـــة ســـهولة التعامـــل 
ــبة للمتدربـــن حيـــث وفـــرت  بالنسـ
مبســـط  بشـــكل  العلميـــة  املـــادة 
فيديوهـــات  تقـــدمي  طريـــق  عـــن 
تعلىميـــة باإلضافـــة إلـــى ملفـــات 
اختبـــارات  متكاملـــة  شـــرح 
طريقهـــا  عـــن  ميكـــن  متعـــددة 
حتديـــد مـــدى اســـتفادة املتدربـــن 
وميكـــن  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن 
إنهـــاء  عنـــد  أيًضـــا  للمتـــدرب 
الـــدورة التدريبيـــة مـــن احلصـــول 
تثبـــت  شـــهادة  علـــى  ذاتـــي  بشـــكل 

التدريبـــي للبرنامـــج  إمتامـــه 
يف  أوريجـــن  مجموعـــة  وراعـــت 
اجلديـــدة  االفتراضيـــة  منصتهـــا 
تقنيـــات  إمتامـــه  علـــى  االعتمـــاد 
للوصـــول  الشـــخصيات  وحتليـــل 
ممكنـــة  اســـتفادة  أقصـــى  إلـــى 
للمتدربـــن  تقدميهـــا  ميكـــن 

. ء لعمـــال ا و
اجلديـــدة  املنصـــة  قـــوة  وتكمـــن 

التدريـــب  أن  البعـــض  يظـــن 
مســـتحدث  نهـــج  االفتراضـــي 
الشـــركات  بعـــض  تســـتخدمة 
ولكـــن  للتوفيـــر،  واملؤسســـات 
احلقيقـــة أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر

بعــض  عــن  التدريــب  بــدأ  حيــث 
 – قــرن  نصــف  مــن  أكثــر  منــذ 
الكمبيوتــر  أجهــزة  قبــل  حتــى 
بالشــكل املعــروف حاليــا، كان أول 
نظــام تدريــب عــن بعــد تســتخدمه 
نســبة  لقيــاس  الســكرتيرات 
مؤهــالت  هــن  وهــل  كفائتهــن 
ال،   أم  الكبــرى  بالشــركات  للعمــل 
ثــم تطــور بعــد أجهــزة الكمبيوتــر 
إلــى مــواد علميــة بســيطة الشــرح 
إرســالها  يتــم  الكتــب  وكانــت 
وكانــوا  املتدربــن  إلــى  بالبريــد 
يتواصلــون مــع املشــرفن علىهــم 
اإللكترونــي،  البريــد  طريــق  عــن 
الثانيـــة  األلفيـــة  بدايـــة  وعنـــد 
حدثـــت الثـــورة اجلديـــدة يف عالـــم 

بعـــد. عـــن  التدريـــب 

وســـائل  باحثـــون  طـــور  قـــد 
تدريـــب صناعيـــة لعـــدد كبيـــر مـــن 
وكانـــت  احلكوميـــة  املؤسســـات 
لقيـــاس  كبيـــر  بشـــكل  تهـــدف 
مســـتوى األداء وتطويـــر العاملـــن 
املـــواد  طـــرح  بـــدأ  و  املؤسســـات  يف 
علـــى  مبســـط  بشـــكل  العلميـــة 
شـــبكة اإلنترنـــت وأصبـــح الدخـــول 
املـــواد  تلـــك  إلـــى  والوصـــول 

ســـهال. أمـــرا  العلميـــة 

كورونــا  أزمــة  حــدوث  وبعــد 
اصبحنــا نــرى التدريــب عــن بعــد 
هــو أحــد أهــم أركان تنميــة الكــوادر 
 – احلالــي  الوقــت  يف  البشــرية 
املؤسســات  كل  أعتمــدت  حيــث 
عــدد  تطويــر  علــى  كبيــر  بشــكل 

وتعديـــل  إضافـــة  ميكـــن  بإنـــه 
مـــع  لتتناســـب  مختلفـــة  برامـــج 
واملؤسســـات  الشـــركات  متطلبـــات 
التـــي توجهـــت إلـــى التدريـــب عـــن 

. بعـــد

وبدأت مبجموعة من 
البرامج املتخصصة 

يف املجال البنكي 
واحملاسبي على سبيل 

املثال ال احلصر:
● إدارة مخاطـــر اإلئتمـــان املصـــريف 

والتحليـــل املالـــي املتقـــدم.

●  مقدمـــة يف متويـــل الشـــركات.

●  مكافحـــة غســـيل األمـــوال.
وغيرها 

البرامـــج  تصميـــم  ميكنهـــا  حيـــث 
املتخصصـــة  التدريبيـــة 
للمؤسســـات علـــى حســـب احلاجـــة 
املخرجـــات  أفضـــل  إلـــى  للوصـــول 
الطـــرق  بأســـهل  التعلىميـــة 

واملتاحـــة. املتوفـــرة 

املنصـــة  إطـــالق  يتـــم  ســـوف 
أغســـطس  شـــهر  يف  االفتراضيـــة 
البرامـــج  مـــن  أكبـــر  عـــدد  مـــع 
طريقهـــا  عـــن  والتـــي  التدريبيـــة 
علـــى  العمـــل  للمتـــدرب  ميكـــن 
عـــن  مســـتقبلية  تطويـــر  خطـــة 
طريـــق اختيـــار عـــدد مـــن البرامـــج 
يحتاجهـــا  التـــي  التدريبيـــة 

مختلفـــة. مهـــارات  لتطويـــر 
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بالتعاون مع وزارة العمل وضمن مسؤوليته االجتماعية
أوريجني للتدريب ُيطلق مبادرة التدريب االفتراضي 

للباحثني عن عمل
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  دشــن 
برامجه التدريبية املنتقاة للباحثن 
عــن عمــل والتــي ســُتطرح عبــر أفضــل 
وذلــك  عاملًيــا،  االفتراضيــة  املنصــات 
االجتماعيــة.  مســؤوليته  ضمــن 
حيــث ســيتم تنفيــذ باقــة متميــزة مــن 
لصقــل  املهمــة  التدريبيــة  البرامــج 
وإعــداد وتأهيــل الباحثــن عــن العمــل 
وتســهيل عمليــة إدماجهــم يف ســوق 

البحرينــي. العمــل 

التعــاون  اتفاقيــة  ذلــك ضمــن  يأتــي 
وزارة  بــن  متــت  التــي  املشــترك 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة ومركــز 
هــذا  ويهــدف  للتدريــب.  أوريجــن 
إلــى تدريــب الباحثــن عــن  التعــاون 
الــوزارة،  قوائــم  يف  املســجلن  عمــل 
مــن خــالل توظيــف منصــات التعلــىم 
عمليــة  يف  االفتراضــي  والتدريــب 
تســريع  أجــل  مــن  وذلــك  تدريبهــم، 
مبنشــآت  والتحاقهــم  توظيفهــم 
األهــداف  وفــق  اخلــاص  القطــاع 
واالســتراتيجيات املوضوعــة لتأهيــل 
احتيــاج  يلبــي  مبــا  وطنيــة  كفــاءات 
يتحمــل  أن  دون  العمــل،  أصحــاب 

مقابــل.  أي  عمــل  عــن  الباحــث 

وتوفــر هــذه املبــادرة عــدًدا مــن البرامج 
يف  واملطلوبــة  التفاعلــىة  التدريبيــة 
ســوق العمــل، والتــي ســتقدم بشــكل 
عــن  الباحثــن  مــن  لعــدد  مجانــي 
هــذه  جميــع  وســتعرض  العمــل، 
البرامــج مــن خــالل منصــة التدريــب 
مركــز  يف  املعتمــدة  االفتراضــي 
يتــم  أن  علــى  للتدريــب،  أوريجــن 
علــى  العمــل  عــن  الباحثــن  تدريــب 
اســتخدام هــذه املنصــة قبــل بدايــة كل 

تدريبــي. برنامــج 

وتتضمــن هــذه املبــادرة عشــرة  برامــج 
تطويــر  يف  متخصصــة  تدريبيــة 
املهــارات األساســية املطلوبــة لدخــول 
اللغــة  مهــارات  مثــل  العمــل  ســوق 
يف  األساســية  املهــارات  االجنليزيــة، 
الكمبيوتــر )املايكروســوفت)، املهــارات 
الوظيفيــة، كمــا ســيتم العمــل علــى 
الالزمــة  اإلداريــة  املهــارات  تطويــر 

املكتبــي. للعمــل 

الدكتــور  علــق  املناســبة،  وبهــذه 
إدارة  مجلــس  رئيــس  البنــاء،  أحمــد 
مركــز أوريجــن للتدريــب حــول هــذا 
التعــاون املشــترك قائــاًل: )إن التنميــة 

أبنائنــا  وتأهيــل  وتدريــب  البشــرية 
مــن الباحثــن عــن عمــل خصوًصــا، 
بــادر  لذلــك  هــي مســؤولية وطنيــة، 
ورؤيــة  اســتراتيجية  بدعــم  املركــز 
وزارة العمــل يف التركيــز علــى تدريــب 
توقــف  بحكــم  عمــل  عــن  الباحثــن 
عمليــة التدريــب إثــر جائحــة فيروس 

املســتجد(.  كورونــا 

وتابــع حديثــه قائــاًل: )نحــن نشــعر 
الوطــن  أبنــاء  بجميــع  بالفخــر 
يف  ومبادراتهــم  وإبداعهــم  بذكائهــم 
الســعي نحــو التدريــب بغيــة تطويــر 
بــكل  وكفاياتهــم  مهاراتهــم  وتنميــة 

وجــب  ولهــذا  عاملًيــا،  جديــد  ماهــو 
والدعــم  العــون  كل  تقــدمي  علىنــا 

املجــال( هــذا  يف  لهــم 

اجلديــر بالذكــر أن التدريــب الفعلــى 
لهــذه املبــادرة قــد بــدأ مطلــع األســبوع 
اجلــاري، حيــث مت تقييــم املتدربــن 
عند تسجيلهم، كما سيتم تقييمهم 
البرنامــج؛  انتهــاء  حــن  أيًضــا 
البرنامــج،  فعاليــة  مــدى  لقيــاس 
قيــاس األثــر والعائــد مــن التدريــب، 
والفائــدة املضافــة جلميــع املتدريــن، 
القــوة  نقــاط  لتحديــد  باإلضافــة  

التدريبيــة.  للعمليــة  والضعــف 
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تعاون مشتـرك بني أوريجني للتدريب وجمعـية مكاتـب السفر والسـياحة لـمنـح 
دبلـومـــا  IATA  فـي السفــر والسياحــــة عـبــر التدريـب االفتـراضــي 

التـــي  املرحلـــة  يف  عامـــُة  القطـــاع 
للجائحـــة. التصـــدي  تعقـــب 

دبلومـــا  برنامـــج  ويســـتهدف 
أساســـيات الســـفر والســـياحة كافـــة 
ومكاتـــب  شـــركات  يف  العاملـــن 
منظمـــي  والســـياحة،  الطيـــران 
موظفـــو  الســـياحية،  الرحـــالت 
والســـكرتارية،  االســـتقبال 
مبهـــام  القائمـــن  املوظفـــن 
للمســـؤولن  احلجـــوزات  عمـــل 
والرؤســـاء التنفيذيـــن، باإلضافـــة 

الســـياحين.  املرشـــدين  إلـــى 

تعلـــم  البرنامـــج  هـــذا  يف  ويتـــم 
والكفايـــات  األساســـية  املهـــارات 
بقطـــاع  املرتبطـــة  املطلوبـــة 
يســـلط  كمـــا  والســـفر،  الســـياحة 
هامـــة  مواضيـــع  علـــى  الضـــوء 
العوامـــل  كأثـــر  القطـــاع،  هـــذا  يف 
التخطيـــط  يف  اجلغرافيـــة 
الســـفر،  إجـــراءات  للســـفر، 
أساســـيات النقـــل اجلـــوي، النقـــل 
خدمـــات  يف  مقدمـــة  البـــري: 
الســـيارات  احلديديـــة،  الســـكك 
وخدمـــات  منتجـــات  واملقطـــورات، 
البحـــري  النقـــل  الفنـــادق، 

  . هـــا غير و

كمـــا يتطـــرق البرنامـــج ملجموعـــة 
وخدمـــات  املنتجـــات  مـــن  كاملـــة 
الســـفر والســـياحة التـــي ُتوفـــر مـــن 
ِقبـــل املتخصصـــن يف هـــذا املجـــال، 
وتأجيـــر  الفنـــادق  ذلـــك  يف  مبـــا 
البحريـــة،  والرحـــالت  الســـيارات 
احلديديـــة  الســـكك  ورحـــالت 

الســـياحية. واجلـــوالت 
الســياحة  قطــاع  تأثــر  وقــد 
كلــي  بشــكل  عاملًيــا  والســفر 
إثــر  اجلــاري؛  العــام  مطلــع 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  تفشــي 
حيــث   ،COVID-19 املســتجد 
تعطلــت أعمــال شــركات الطيــران، 
اجلماعيــة،  النقــل  وســائل 

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  وقــع 
الســفر  مكاتــب  وجمعيــة 
مذكــرة  البحرينيــة  والســياحة 
وكاالت  موظفــي  لتدريــب  تعــاون 
يف  والســياحة  الســفر  ومكاتــب 
طــرح  خــالل  مــن  البحريــن، 
شــهادة دبلومــا الســفر والســياحة 
النقــل  احتــاد  ِقبــل  مــن  املمنوحــة 
كنــدا.  -   IATA الدولــي  اجلــوي 

التعـــاون  مذكـــرة  وقـــع  وقـــد 
أمـــن،  جهـــاد  الســـيد  مـــن  كاًل 
الســـفر  مكاتـــب  جمعيـــة  رئيـــس 
والســـيد  البحرينيـــة،  والســـياحة 
تدريـــب  مديـــر  النجـــار،  مرتضـــى 
أوريجـــن  مبركـــز  املؤسســـات 
التعـــاون  هـــذا  ويصـــب  للتدريـــب. 
بـــن الطرفـــن يف مصلحـــة جميـــع 
هـــذا  يف  واملتخصصـــن  العاملـــن 
تدريبهـــم  خـــالل  مـــن  املجـــال؛ 
الســـياحة  دبلومـــا  شـــهادة  لنيـــل 
مهاراتهـــم  صقـــل  بغيـــة  والســـفر؛ 
جاهزيتهـــم  مـــدى  وضمـــان 
يتماشـــى  مبـــا  عملهـــم  ملزاولـــة 
ــاع،  ــذا القطـ ــع املســـتجدات يف هـ مـ
بالســـياحة  يتلعـــق  مبـــا  ســـواًء 
بنشـــاط  أو  بلـــد  لـــكل  الداخليـــة 

والســفر وحتــى  الســياحة  مكاتــب 
الشــركات  هــذه  وعــادت  الفنــادق. 
نشــاطها  لتســتأنف  والــوكاالت 
األخيــرة  األشــهر  يف  تدريجًيــا 
االحتــرازات  علــى  التشــديد  مــع 

. ئيــة قا لو ا
لهـــذا  التســـجيل  رســـوم  وســـتكون 
للجهـــة  جـــًدا  مناســـبة  البرنامـــج 
للعاملـــن  خصوًصـــا  املســـتهدفة، 
يف هـــذا املجـــال. وجتـــدر اإلشـــارة 
جمعيـــة  يف  األعضـــاء  أن  إلـــى 
والســـياحة  الســـفر  مكاتـــب 
علـــى  ســـيحصلون  البحرينيـــة 
تســـجيلهم  عنـــد  مميـــز  تخفيـــض 

البرنامـــج. هـــذا  يف  لاللتحـــاق 

بالتـعـــاون مـــع غـرفــــة الشـرقــيـة
أوريجـني إنتـرناشونـال تعـقــد برنامًجـا تـدريـبًيا بعنـوان "امتـلك عقلية التغـيـير"

الـذي قـدمـه املتحــدث العالـمـي سيرـيل كورتـليـفـني؟
نظير التعاون املشــترك بن أوريجن 
العربيــة  اململكــة   – إنترناشــونال 
الشــرقية،  وغرفــة   – الســعودية 
إنترناشــونال  أوريجــن  نظمــت 
التدريــب  مركــز  مــع  بالتعــاون 
مكثًفــا  تدريبًيــا  برنامًجــا  بالغرفــة 
حــول القيــادة اإلداريــة حتــت عنــوان 
يــوم  التغييــر"  عقليــة  "امتلــك 
والــذي   ،2020 مــارس   4 األربعــاء 
شــارك فيــه اخلبيــر واملتحــدث الدولي 
البلجيكــي ســيريل كورتليفــن مبقــر 

بالدمــام. الرئيســي  الغرفــة 
وســلط املتحــدث الضــوء علــى  عــدد 
من احملاور املتعلقة بالقيادة الفعالة 
وتبنــي  الراهنــة،  التحديــات  ظــل  يف 

عــدم  زمــن  يف  التغييــر  إدارة  عقليــة 
قــدم  كمــا  االقتصــادي،  االســتقرار 
قــراءة  مفّصلــة حــول كيفيــة تأثيــر 
مختلــف  يف  اآلخريــن  علــى  القــادة 
احلكوميــة،  والهيئــات  املؤسســات 
الرياديــة  املهــارات  إكســابهم  وآليــة 
دور  عــن  احلديــث  مــع  واإلبداعيــة، 
تبنــي  معوقــات  مواجهــة  يف  القائــد 
التغييــر وكيفيــة حتويــل التحديــات 

وجنــاح. لفــرص  والصعوبــات 
وقــام ســيريل يف هــذه الــدورة، بوصفــه 
متحدًثــا متخصًصــا حــاز علــى عــدة 
العقليــات  تعزيــز  مجــال  يف  جوائــز 
قــام  الناجحــن،  للقــادة  اإلبداعيــة 
هــذا  يف  هامــة  مســائل  عــدة  ببحــث 

املوظــف  )مقاومــة  مثــل  املجــال 
الفعــال، وجــذب  التواصــل  للتغييــر، 
أثنــاء  لعملــه  وحتفيــزه  املوظــف 
إلــى  باإلضافــة  التغييــر(،  عمليــة 
محاور أخرى مختلفة ســيتطرق لها 
البرنامــج. املتحــدث خــالل جلســات 
خبيــر  كورتليفــن  أن  ُيذكــر 
املوظفــن  حتفيــز  يف  متخصــص 
واألفــراد، وإلهامهــم ليطلقــوا العنــان 
أمنــاط  وكســر  الكاملــة  إلمكاناتهــم 
التفكيــر الثابــت والتقليــدي. وميلــك 
خبــرة وســيرة عمليــة تزيــد علــى 20 
ســنة  يف مجــال اإلبــداع واالبتــكار، إذ 
اســتطاع أن يؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن 
مــن  أكثــر  يف  املؤسســات  كبــرى  قــادة 

25 دولــة حــول العالــم، ومــن بينهــا 
"ناســا األمريكيــة،  فيليبــس، فايــزر، 
ديلويــت، بــي دي أو"، وغيرهــا.  كمــا 
ســاعد الكثيــر مــن املؤسســات لتحقــق 
مــن  االســتراتيجية،  أهدافهــا  أهــم 
يف  املوظفــن  جميــع  إشــراك  خــالل 
عمليــة التغييــر، واحلــد مــن التخــوف 
مــن املخاطــر اخلارجيــة للمؤسســة، 

اإلبــداع. عقليــة  وتبنــي 
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أوريجني للتدريب ُيكرم الفائزين مبسابقة التعلىق 
الصوتي األولى من نوعها يف الوطن العربي 

إدارة  مجلــس  رئيــس  اســتقبل 
والرئيــس  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
 - أوريجــن  ملجموعــة  التنفيــذي 
البنــاء  أحمــد  الدكتــور  البحريــن، 
أوريجــن  الفائزيــن مبســابقة مركــز 
للتدريــب للتعلــىق الصوتــي؛ وذلــك 
ليبــارك لهــم الفــوز ويقــوم بتكرميهــم 
لقــاء فوزهــم باملراكــز األولــى ضمــن 
التعلــىق  يف  الرقميــة  املســابقة 
مــن  األولــى  ُتعــد  والتــي  الصوتــي 
نوعهــا علــى مســتوى الوطــن العربــي.

شــهادة  البنــاء  الدكتــور  ســلم  وقــد 
مــن  شــناعة  طــارق  للســيد  تهنئــة 
البحريــن، وهــو الفائــز باملركــز األول 
ضمــن   6 رقــم  الصــوت  صاحــب 
املجموعــة األولــى التــي حــازت علــى 
أعلــى عــدد إعجــاب مــن قبــل املتابعــن 
لقنــاة إنســتغرام اخلاصــة باملركــز. أمــا 
بالنســبة للفائزيــن ضمــن املجموعــة 
الثانيــة التــي مت اختيارهــا مــن ِقبــل 
يف  للمســابقة  املنظمــة  اللجنــة 
أوريجــن، فقــد كــرم الدكتــور أحمــد 
البنــاء كاًل مــن، الســيد علــى اليوســف 
مــن البحريــن، الفائــز باملركــز األول 
والســيدة   ،6 رقــم  الصــوت  صاحــب 
مــروة العاشــور مــن البحريــن، الفائــزة 

باملركــز الثانــي صاحبــة الصــوت رقــم 
 .1 6

أمــا بالنســبة للفائــزة باملركــز الثانــي 
الســيدة  األولــى،  املجموعــة  ضمــن 
الشــقيق  لبنــان  مــن  الشــويف  هنــاء 
مت  فقــد   ،57 الصــوت  صاحبــة 
التواصــل معهــا عــن طريــق اللجنــة 
تقدمــت  والتــي  للمســابقة  املنظمــة 
األحــداث  عقــب  املواســاة  ببالــغ  لهــا 
األخيــرة التــي حصلــت يف لبنــان؛ إبان 
االنفجــار الهائــل الــذي بــدأ يف مرفــأ 
بيــروت وهــز أركان العاصمــة اللبنانية 

لهــا.  املجــاورة  والــدول 

مســابقة  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
للتعلــىق  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
الصوتــي التــي انطلقــت يف 2 يوليــو 
املاضــي عبــر قنــاة إنســتغرام اخلاصــة 
 700 باملركــز، شــارك فيهــا أكثــر مــن 
العربــي.  الوطــن  مــن  معلــق صوتــي 
وتهــدف املســابقة إلــى إبــراز الطاقــات 
يف  اخلصــوص  وجــه  علــى  الشــابة 
تزخــر  والتــي  العربيــة  الــدول  كافــة 
باملواهــب املختلفــة يف كافــة املجــاالت 

الصوتــي.  التعلــىق  ومنهــا 

مركز أوريجين للتدريب
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البناء: البرنامج الوطني للتوظيف 
مركز أوريجين للتدريب

د. أحـمـد الـبـنـاء
الرئيس التنفيذي ملجموعة أوريجني

البنــاء،  أحمــد  الدكتــور  أشــاد 
ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
الوطنــي  بالبرنامــج  أوريجــن، 
صاحــب  أطلقــه  الــذي  للتوظيــف 
الســمو امللكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة، ولــي العهــد رئيس 
مجلــس الــوزراء حفظــه اهلل ورعــاه. 
ويهــدف هــذا البرنامــج خللــق 25 
ألــف وظيفــة خــالل العــام احلالــي 
فرصــة  آالف   10 وتوفيــر   2021

ســنوًيا. تدريبيــة 
وعلــى ضــوء ذلــك، وكــون الدكتــور 
التــي  الشــخصيات  أحــد  البنــاء 
خــالل  مماثلــن  برنامجــن  أدارت 
الفتــرة مــن 2001 – 2004 كمديــر 
عــام للمشــروع الوطنــي للتوظيــف 
منصــب  توليــه  أثنــاء  آنــذاك، 
العمــل،  بــوزارة  املســاعد  الوكيــل 
علــق الدكتــور البنــاء قائــاًل: )ُنشــيُد 
امللكــي  الســمو  صاحــب  مببــادرة 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 
إطالقــه  خــالل  مــن  اهلل،  حفظــه 
الــذي  الوطنــي  البرنامــج  لهــذا 
العمــل  فــرص  تعزيــز  يف  ُيســهم 
للمواطنــن،  واملناســبة  النوعيــة 
البحرينــي اخليــار األمثــل  وجعــل 
تلــك  علــى  أشــُد  كمــا  للتوظيــف. 
لتذليــل  تعمــل  التــي  األيــادي 
التحديــات  وحتويــل  الصعــاب 
فــرص،  إلــى  الشــباب  التــي تواجــه 
البــالد  أبنــاء  توظيــف  وخصوًصــا 

بصفــة عامــة واجلامعيــن بصفــة 
خاصــة؛ ألنهــم ميتلكــون طموحــات 
مســتقبلية  آمــال  ولديهــم  كبيــرة 

العزيــز(. الوطــن  هــذا  لبنــاء 
الدكتــور  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــُدر 
أحــد  ُيعــد  البنــاء  أحمــد 
تنميــة  يف  البــارزة  الشــخصيات 
ودولًيــا،  محلًيــا  البشــرية،  الكــوادر 
وهــو أحــد املخضرمن الذين ُأشــيَد 
بهم يف إدارة مجموعة من مشــاريع 
اململكــة، خصوًصــا يف الفتــرة التــي 
عِمــل فيهــا وكيــاًل مســاعًدا بــوزارة 
 2000 عــام  بــن  فيمــا  العمــل 
علــى  أشــرف  حيــث   .2007 إلــى 
للتوظيــف  وطنيــن  مشــروعن 
للعمــل  وزيريــن  بقيــادة  والتدريــب 
أنــذاك. وقــد كان مــن أهــم املشــاريع 
التــي أدارهــا، هــو املشــروع الوطنــي 
جاللــة  دعمــه  والــذي  للتوظيــف 
آنــذاك  ورعــاه  اهلل  حفظــه  امللــك 
يف  يف  دينــار  مليــون   30 مببلــغ 

.2006  –  2004 مــن  الفتــرة 
مجلــس  يف  عضــًوا  البنــاء  وكان 
)متكــن(،  العمــل  صنــدوق  إدارة 
باإلضافــة لتمثيلــه الفريــق الــذي 
إلعــادة  ماكنــزي  شــركة  مــع  عمــل 
هيكلــة ســوق العمــل، والتــي انبثــق 
حتــت مظلتهــا املبــادرات الوطنيــة 
اخلمــس، متثلــت يف كليــة املعلمــن، 
بوليتكنيــك البحريــن، هيئــة جــودة 
التعلــىم والتدريب،صنــدوق العمــل 
ســوق  تنظيــم  وهيئــة  )متكــن(، 

العمــل.  
الدكتــور  وجــه  الســياق،  ذات  ويف 
الشــباب  إلــى  رســالة  البنــاء 
بــأن ال  مــن اجلنســن،  البحرينــي 
بــل  نفوســهم،  يف  اإلحبــاط  يــُدب 
علىهم أخذ زمام املبادرة والتحلي 
أيًضــا  حثهــم  كمــا  دائًمــا.  باألمــل 
ريــادة  نحــو  التوجــه  ضــرورة  علــى 
أنــه قــد ال تتوفــر  األعمــال، حيــث 
الوظيفــة املناســبة لــكل باحــث عــن 
عمــل، وســتكون ريــادة األعمــال هــي 
تفعــل  كمــا  امُلثلــى،  احللــول  أحــد 
مــن  ينتــج  وقــد  العالــم.  دول  كل 
بــارزون  ريــادة األعمــال رواد  خــالل 
يشــاركون العالــم قصــص جناحهم. 

عَقــب  األعمــال،  ريــادة  وعــن 
الدكتــور البنــاء قائــاًل: )وفًقــا ألحــد 
منتــدى  نشــرها  التــي  الدراســات 
ريــادة  حــول  العاملــي  االقتصــاد 
االقتصــادي يف  والنظــام  األعمــال 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
أفريقيــا، ُتشــير هــذه الدراســة إلــى 
 75 إلــى خلــق  املنطقــة حتتــاج  أن 
مليــون وظيفــة بحلــول عــام 2021 
عــن  مــن 40٪  أكثــر  ذلــك  وُيعــد   –
عــدد الوظائــف التــي مت خلقهــا يف 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
أفريقيــا عــام 2011. ومــن املمكــن 
أن يتــم ذلــك مــن خــالل تعزيــز بيئــة 
األعمــال التــي مُتكــن رواد األعمــال 
مــن بــدء شــركات جديــدة بســهولة 
النشــاط  وحتفيــز  االبتــكار  ونشــر 
هنــاك  عــام.  بشــكل  االقتصــادي 
حوالــي ٪13 مــن الســكان العاملــن 
ريــادة  نشــاط  يف  املنطقــة  يف 
األعمــال، وهــو أكثــر بكثيــر مــن رواد 
أو  املتحــدة  الواليــات  يف  األعمــال 

اليابــان(. أو  أملانيــا 
)لقــد  ُمعلًقــا:  حديثــه  وتابــع 
اختــارت احلكومــة املوقــرة التوقيــت 
البرنامــج،  هــذا  إلطــالق  املناســب 
عصيبــة   2020 ســنة  كانــت  حيــث 
علــى اجلميــع، ســواًء علــى الصعيــد 

وقــد  الصحــي.  أو  االقتصــادي 
الرشــيدة  حكومتنــا  جتربــة  بــرزت 
يف توليهــا ملهمتهــا املزدوجــة خــالل 
العــام املنصــرم، مــن خــالل طرحهــا 
وقيادتهــا  االقتصاديــة  للحــزم 
لبرنامــج مكافحــة فايــروس كورونــا 
فيــه  جتلــت  والــذي   COVID-19
الوطنــي  الطبــي  الفريــق  جهــود 

الفايــروس(. ملكافحــة 
حديثــه  أحمــد  الدكتــور  وختــم 
اخلــاص  للقطــاع  رســالة  بتوجيــه 
حتقــق  أن  )نأمــل  فيهــا:  قــال 
املبــادرات الوطنيــة أهدافهــا، وهــذا 
ال ميكــن أن يحــدث إال مــن خــالل 
تعــاون وتكاتــف اجلميــع، خصوًصــا 
مؤسســات القطــاع اخلــاص والتــي 
عــدد  أكبــر  توفيــر  علىهــا  يجــب 
ممكــن مــن الوظائــف للمواطنــن، 
كمــا  تدريبهــم  عمليــة  وتســهيل 
فعلــت ســابًقا الكثيــر مــن الشــركات 
شــركة  مثــل  البــالد،  يف  العريقــة 
بتلكــو،  شــركة  ألبــا،  شــركة  بابكــو، 
أوريجــن،  ومجموعــة  وغيرهــم. 
املجتمــع،  هــذا  مــن  جــزء  كونهــا 
جيــد  عــدد  لتوظيــف  مســتعدة 
مــن الباحثــن عــن عمــل يف كافــة 

تخصصاتهــا(. ولكافــة  فروعهــا 

ُأطلق يف الوقت املناسب وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ميتلك نظرة 
مستقبلية واقعية 
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UPDATES 2

"The Art of Public Speaking on Virtual Platforms" 
Competition for Origin's Female Members
In celebration of women and 
their important roleat work 
and the society as a whole, 
the management of Origin 
Group, in coordination with 
the management of Origin 
Toastmasters Club, organized 
a competition for the female 
members, titled "The Art of 
Public Speaking on Virtual 
Platforms". 

The competition was completed 
within three days, during which 
all Origin's female members 
participated. They shed the 
light on various topics in their 
presentations. 

The competition was performed 
virtually on the ZOOM meeting 
platform, and all Toastmasters 
meetings' terms and conditions 
were followed in terms of 
time commitment, linguistic 
accuracy, body gesture, clarity 
of voice, and other conditions 
that must be observed during 
public speaking.

Dr. Ahmed Al Banna, CEO 
of the group, honored all the 
participants without exception, 
stressing that this competition 
was not intended to highlight the 
winners, as participation in itself 
is a win for all women of origin.

He also emphasized that enabling 
and empowering women at work 
and in society lies in encouraging 
and motivating them to move 
forward and achieve success.



SPECIAL COVERAGE3

The annual conference of 
the International Federation 
of Training & Development 
Organizations (IFTDO) was 
concluded successfully with 
vast participation from various 
countries around the world. 
The conference was conducted 
virtually this time; due to the 
current circumstances. 

Origin Group organized the 
conference which was hosted 
via its virtual platforms on 
Wednesday, 25th November 
2020, themed: (Reshaping 
the future of HRD in a Fast-
Changing World). More than 
700 participants attended the 
conference through the ZOOM 
meeting platform and the 
IFTDO's YouTube Channel live 
stream. 

Participants have represented 62 
countries around the world. The 
conference was also featuring 
well-known professionals with 
diverse cultures and professions 
globally, which was exhibited by 
the participation of 14 speakers 
and panel chairs from different 
parts of the world. 

4 Keynote Speakers enlightened 
the conference with their 
knowledge and experience. 
Professor Dave Ulrich - US, the 
most influential international 
thought leader in HR, delivered 
a speech titled "Harnessing 
Unceartinty: Prospering in the 
unknowable new normal". 
Dr. Jack J. Phillips - US, 
Chairman of the ROI Institute, 
talked about designing virtual 
learning to deliver business 
impact. Mr. Johnny C. Taylor, 
Jr. - US, President & CEO 
of the Society for Human 
Resource Management (SHRM) 
talked about the readiness of 
organizations to lead a new 
way forward in the new world of 
work. And Dr. Vinayshil Gautam, 
Chairman, DK International 
Foundation - India focused on 

Data-Driven Strategies Through 
Research. 

Those keynote speakers met 
with a group of other international 
speakers, thinkers, and 
specialists in the field of human 
capital development and other 
related fields to the conference's 
subject from various countries, 
such as Azerbaijan, Saudi Arabia, 
Bahrain, Jordan, Canada, India, 
Germany, Lebanon, Ireland, 
Nigeria, and other countries.

 
The conference speakers, 
moderators, panel chairs, and the 
IFTDO executives participated all 
together to put the conference 
final recommendations, which 
were as follows:

 
● All institutions and companies 
in public and private sectors, 
especially service institutions, 
must react immidiately to the 
change, by being working 
remotely orientated and 
carry out all infringements in 
laws, regulations and policies 
and internal administrative 
procedures in each institution 
and its relationship to the rest of 
the goverenment's agencies.

 
● Everyone should be seen 
realistically that we will not 
accomplish we do the same 
methods and the methods that 
we used before the pandemic, 
but in an innovative way It 
depends on two main factors, 
the two are technological 
development phenomenal, 
smart human resource with 
inimitable talent and not the 
employees are the ones who 
They work out routinely average 
level.

 ● All institutions are established 
and as quickly as possible to 
work outside the scope of a 
single country, because the 
barriers have been removed 

completely, the volume of work 
has increased across virtual 
platforms all over countries of 
the world without any conditions 
or restrictions.

● Strong focus on development 
Mankind and building 
professional competencies 
For each employee focus on A 
group of specialties Important 
while straying too far from 
Routine administrative functions, 
Secretarial and service jobs 
Customers and the like. Required 
Proficient specialized personnel 
They are creative in virtual 
selling Transcontinental, Digital 
Marketing Via virtual platforms, 
And advanced technology 
personnel Using smart devices, 
And specialists in developing 
Creative products and designs, 
And captains who can move 
the institution from a level For 
another applicant annually, and 
therefore The foundation can 
maintain On its existence and 
continuity.

● Continuous training necessity 
And communication for human 
cadres, Where the training is 
now The latest software is a 
necessity Extreme, otherwise, 
the institutions will collapse If 

it relied on the accumulation 
of experiences Old without 
renovation. It also focused on 
the speakers' recommendations 
That reducing the number 
does not mean an increase 
in unemployment Staff are 
retrained Who will be dispensed 
with And to integrate them 
into jobs Fit their potential and 
capabilities. (Reskilling). 

 
Speakers have unanimously 
agreed And the participants 
in the seminar On the need to 
focus on The human factor is 
important in Enterprise success 
and sustainability, Despite the 
challenges And accelerated 
conditions. It is worth noting 
for the first time The Federation 
carries out its annual conference 
Since its inception through one 
of the platforms Virtualization; 
Given the circumstances The 
current health status due 
to a pandemic Coronavirus 
COVID19-. Has The Kingdom of 
Bahrain won the honor of hosting 
this global event Inspiration 
through a group Origen, which 
was chosen By the union to 
organize and manage This 
conference is hosted via Their 
virtual platforms?

The conclusion of the IFTDO Global Virtual 
Conference 2020 
significant participation of 62 countries around the world
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IFTDO elects Dr. Ahmed Al Banna as a 
Chairman representing the Kingdom of 
Bahrain globally

Dr. Ahmed Al Banna
CEO of Origin Group

Dr. Ahmed Al-Banna, CEO of 
Origin Group, was elected as 
President of the International 
Federation of Training and 
Development Organizations 
(IFTDO), for the coming period 
from January 2021 until 
December 2022; representing 
his country regionally and 
internationally.

Dr. Ahmed Al-Banna was elected 
by the Federation's General 
Assembly, this election was a 
result of the meeting that took 
place yesterday, which included 
members of the General 
Assembly who represent about 
50 countries, in addition to 22 
members of the current Board 
of Directors.

It should be noted that IFTDO 
was founded in Geneva, 
Switzerland in 1972, and it 
is an international nonprofit 
organization concerned with 
developing and maintaining a 
worldwide network committed to 
the identification, development, 
and transfer of knowledge, skills, 
and technology to enhance 
personal growth, human 
performance, productivity, and 
sustainable development.

The International Federation 
of Training and Development 
Organizations (IFTDO) is one 
of the most multicultural and 
multinational international 
organizations, and this is evident 
through its diverse board of 
directors whose members 
represent various countries 
of the world, including the 
United States of America, 
Britain, Ireland, Malaysia, the 
United Arab Emirates, the 
Kingdom of Bahrain, Bosnia, 
and Herzegovina, India, Taiwan, 
Jordan, the Arab Republic of 
Egypt, South Africa and other 
countries.

IFTDO members form a 
wide network of experts and 
specialists in the management 
and development of human 
resources from various 
institutions in the public and 
private sectors, companies, 
universities, and others. As they 
number more than half a million 
(500,000) members representing 
more than 50 countries around 
the world.
 
It is noteworthy that after 
his graduation, Dr. Ahmed 
Muhammad Al-Banna worked for 
the Bahrain Petroleum Company 
(Bapco) and then enriched his 
professional experience and 
added a lot to various institutions 

in which he worked in the private 
sector, these include Bahrain 
Airport Services Company 
(BAS), Gulf Aluminum Rolling Mill 
Company (Garmco), and Arab 
Insurance Group (ARIJ). His 
contribution in the field of human 
development and training had 
a share in the public sector, as 
he held the position of Assistant 
Undersecretary for Training 
Planning Affairs at the Ministry of 
Labor and Social Development. 
Dr. Al-Banna then entered the 
aviation sector after assuming 
the position of Executive Vice 
President of Human Resources 
at Gulf Air.

Dr. Al-Banna is currently the 
CEO of Origin Group, which is 
a leading international company 
in organizing events and 
conferences and hosting leading 
global thinkers, speakers, and 
influencers, with its headquarters 
in Bahrain and its other branches 
in Oman, Saudi Arabia, and the 
UAE, in addition to more than 10 
partner offices around the world. 
He is also the Chairman of the 
Board of Directors of Origin 
Training Center, which was 
awarded an "Excellent" degree 
by the Education and Training 
Quality Authority in Bahrain.

As for his academic 
achievements, Dr. Ahmed Al-

Banna graduated from the 
University of Riyadh in 1980 
with a bachelor’s degree in 
business administration, and 
he holds a master’s degree 
from the University of Hull in 
Britain, another master’s from 
the Swiss University of Zurich, 
and a doctorate from the same 
university. Where the focus of his 
dissertation was on the training 
and human development sector 
in Bahrain.

It is worth noting that Dr. Ahmed 
Al-Banna has accomplished 
many achievements at various 
levels and won various local and 
international awards throughout 
his career, including for example 
being awarded the Order of 
Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa 
of the fourth degree by His 
Majesty King Hamad bin Isa Al 
Khalifa, the King of the Beloved 
Country, may God protect him, 
especially in his outstanding 
performance when he was 
General Director of the National 
Employment Project from 2003 
until 2005. 
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Within its social responsibility 
tasks and its mission to 
develop the Bahraini human 
cadres and make them the 
employee of choice. Ms. Safa 
Abdulghani, Head of Public 
Relations and Media and Chair 
of The Internship Committee for 
University Students, honored 
the interns in the program for the 
academic year 2021-2020.

The intern, Ms. Jawaher Al-
Salem, a Bachelor of Business 
Administration and Marketing 
student at Ahlia University began 
her internship program starting 
from February 2021  ,21 until 
April 2021 ,17. Latifa Al Banna, a 
Bachelor’s degree in Accounting 
student at the University of 
Bahrain, also joined the Origin 
Internship program from March 
2021  ,1 o May 2021  ,2.

The two interns were honored 
by Dr. Ahmed Al Banna, CEO 
of Origin Group, who expressed 
his thanks and appreciation for 
their discipline in attendance, 
dedication to work, and team 
spirit during their internship 

period.
Ms. Safa Abdulghani, 
their supervisor during the 
internship period at Origin 
Group, highlighted the need 
to provide such opportunities 
for university students, which 
grant practical practice and 
on-the-job vocational training; 
providing them the essential 
skills and competencies required 
by the market and which every 
employer. On this occasion, she 
stated: (Despite the pandemic, 
we did not close the doors 
of the vocational training for 
the university students, taking 
into account the preventive 
precautions to restrict the spread 
of the virus. It is really important 
for the students to obtain their 
vocational training based on 
a practical application on the 
job, which gives them sufficient 
skills to succeed in their future 
careers).

It should be noted that the 
Internship Committee for 
University Students at Origin 
Group signed in 2014 several 
agreements with various 

universities in the Kingdom of 
Bahrain to provide vocational 
training for their students, 
including the College of Arts at 
the University of Bahrain, Bahrain 
Polytechnic University, the Royal 

University for Women, and Al 
Ahlia University, in addition to 
Al Maaref University in Lebanon 
recently.

Origin Group Honors the University 
Students of the Internship Program 
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The Reality of Human Capital Development 
during the COVID19- Pandemic

The emerging coronavirus 
pandemic has affected many 
business sectors, and some 
sectors have been negatively 
affected directly globally, 
regionally, and locally, and by 
a rate that may reach %100 
by this crisis, including, for 
example, the aviation, hotel, 
conference, education and 
hairdressing sector, in addition 
to the vocational training sector 
and all its institutions. And one 
of the solutions for many training 
institutes and centers in the 
world, including Bahrain, is 
remote training, or what is called 
virtual or digital training through 
virtual education and training 
platforms.

In an interview with Dr. Ahmed 
Al-Banna, CEO of Origin Group 
and Chairman of the Board 
of Directors of Origin Training 
Center, where he said about 
this subject, being one of the 
specialists in vocational training 
and human development, that 
this is not the first time that the 
world has gone through a crisis.

It is equally many and varied 
crises Biological, financial, or 
technical such as the financial 
crisis in Asia in 1997 and the 
global financial crisis of 2008, 
therefore some institutions have 
built Global bypassing these 
crises from free-thinking about 
proper and careful Treated.

He referred to the size of the 
crisis and its repercussions 
Biologically and economically, 
it is different World countries, 
but on the other hand, He 

mentioned that the focus of this 
crisis or even Previous crises are 
so human We must not overlook 
that we make human

In the center, he misses a lot From 
the institutions in the zero-budget 
Training. Yes, we all agree, of 
necessity Reducing and cutting 
expenses to a greater extent 
An extent possible but not at an 
expense Human Development. 
Thinker says Global Tom Peters, 
who hosted it Origin Group in 
Bahrain in the year 2014 It is in a 
time of crisis it should institutions 
must hone skills ts staff is 
larger and doubled training and 
human development budget; To 
distract them and take out their 
creative energy does not come 
true except with training and 
continuing education taking into 
account what you do

lots of institutions have 
procedures precautionary to 
ensure the safety of its employees, 
for now, he stressed that now 
is the perfect time to focus on 
staff training and development 
assurance their skills; to keep 
up with the changes that it has 
occurred at an accelerated pace 
since the spread the emerging 
coronavirus, COVID19- since 
December 2019. Dr. Al Banna 
cited an example here where 
he said after the world war the 
second economic crisis emerged 
a lot of institutions mentioned 
that in 1947, the concept began 
to appear value engineering at 
General Electric On the scale of 
the crisis that this interface has 
the institution and the rest of the 
global economy where human 
thought emerged from through 

one of the electrical engineers 
in the company that was able 
to provide millions of funds for 
this company by introducing 
the concept of geometry 
valuation, which has become 
today a science it is applied in all 
countries of the world.

Dr. Ahmed noted that Origin 
Training is one of the most 
prominent excellence awarding 
centers from before (Education 
and Training Quality Authority) 
in Bahrain, it was one of the first 
centers that adopted remote 
training through the sessions 
submitted a live virtual talk, 
do it most influential trainers 
and professionals in fabricated 
specialized fields. Dr. Al-Banna 
also added a commenting on the 
impact of the current crisis on 
professional training and taken 
by management the center, to 
overcome this crisis, said: Digital 
and virtual training was available 
before the crisis, and we've 
implemented it more than a 
year ago, without systems LMS 
Education Management and 
through other digital platforms 
for solving exercises and final 
duties or projects; to enhance 
regular training. As we did also 
transferring all exams paper-
based and placement exams 
electronic exams help us in 
tracking the development of 
trainees. He continued, saying: 
(Institutions were affected 
training and education in 
Bahrain from halting its activities 
to prevent the spread virus 
and preservation are toxic our 
caders are trained and happy, 
but we are we didn't want to 
stop continuing in achieving 
our mission and advancement 
Bahraini human cadres in the 
darkest conditions. as a result 
we formed the front defense 
team, we disbanded virtual 
platforms for training and started 
serving our goal and choosing 
the best, then we launched 
(Origin Weekly Dialogue), it is 
a series of sessions live virtual 
broadcast offers On a weekly 
basis, a number of our speakers 

and our international trainers 
and specialists in several areas. 
Where we hosted at one time 
the expert in the field of owning a 
Change Mindset, Cyril Cortleven 
- Belgium, an international expert 
in the field (virtual work teams), 
Peter Ivanov - Germany, the 
coach international in tourism 
and travel, Peter Hopper - 
Britain, Dr. Steven Van Bellegem 
- Belgium, Customer Experience 
Specialist in the era of advanced 
technology, as we'll be hosting 
a day this week Wednesday 
20 May 2020 the expert on 
emotional intelligence, Ricardo 
Cebete, - Portugal, a specialist in 
emotional intelligence, especially 
in time of crisis, and next 
week Professor Saleh Hassan 
the specialist in corporate 
governance from Bahrain and 
others).

Finally, Dr. Al-Banna added a 
quaver there are two types of 
practices administrative and 
this practice depends on the 
mentality of officials, it is either 
we retreat, retreat, shrink, and 
shrink our expenses and here we 
have to reduce all opportunities 
that are ahead of us or we face 
challenges and turn them into 
opportunities. And in his question 
about the status of institutes and 
centers training in Bahrain and 
its recommendations them as 
reported to them to focus on 
perform work in new innovative 
ways at the same time, he 
recommended merging, for 
example, every 5 to 6 institutes 
should be established combine 
with each other to ease and the 
pressure of expenses, and at the 
same time create a strong and 
effective base utilizing among 
themselves. that the future job 
market that we read a lot about 
him and it is so advanced modern 
technology has brought it to 
us this pandemic has opened 
its doors for us mandatory, 
like it or not, it is obligatory we 
have to change for the better, 
professionally and personally.
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Origin and the National Association 
for Education and Training Support 
signs an MOU to implement the Parents' Forum for 
Special Needs Students 

Photo of the signing of the agreement

Within the social responsibility 
that Origin Group bears upon it 
towards all segments of Bahraini 
society, especially its human 
cadres, and in the context of 
its support for education and 
training in the Kingdom. The 
group signed a memorandum of 
understanding with the National 
Association for Education and 
Training Support, to manage 
and implement the Parents’ 
Forum for Students with Special 
Needs, which is scheduled to 
be implemented next October 
2021.
The signing ceremony of the 
memorandum of understanding 
was attended by Dr. Ahmed Al-
Banna - CEO of Origin Group, 
Ms. Safa Abdulghani - Senior 
Director of Public Relations and 
Media at Origin Group, Mr. Sayed 
Hamza Sharaf - Chairman of the 
Board of Directors of the National 

Association for Education and 
Training Support, Mr. Saleh 
Abdel Reda - Chairman of the 
Committee Scientific for the 
Forum, and Professor Nabil 
Al-Salman, Chairman of the 
Academic Guidance Committee.

This forum, the first of its kind 
in the Kingdom and the Arab 
Gulf, targets parents of students 
with special needs, whose 
ages range from 4 to 20 years. 
Categories of students with 
special needs include learning 
disabilities, Down syndrome, 
mild mental retardation, autism, 
physical disabilities, hearing 
disabilities, visual disabilities, 
attention deficit hyperactivity 
disorder, and slow learning.

This forum aims to provide legal, 
educational, and educational 
advice to parents of students 

with special needs, and to make 
them aware of the appropriate 
programs, centers and schools 
concerned that suit the needs of 
their children. This forum will also 
bring together specialists from all 
categories of special education 
under one roof; In order to 
provide professional advice and 
guidance to parents, it will also 
provide the presence of the 
largest number of associations, 
rehabilitation centers, ministries, 
and concerned authorities in 
Bahrain that provide services 
specialized in these groups.

It should be noted that the 
forum will be accompanied by 
an exhibition in which schools, 
centers, and educational 
and educational institutions 
specialized for students 
with special needs from the 
public and private sectors will 
participate, in addition to another 
exhibition accompanying books 
that include scientific references 
related to these groups, in 
addition to specialized training 
workshops in the educational 
and educational fields for 

people with special needs. 
Special needs. The National 
Association for Education and 
Training Support was chosen 
by Origin Group to manage and 
implement this forum; for the 
excellence of Origin in the field of 
organizing and managing events 
and conferences in Bahrain and 
abroad.

The visions of both parties aim 
at the same goal, which is to 
upgrade and develop national 
cadres, create more awareness 
and help for the various 
categories of people with special 
needs and integrate them into 
society to achieve sustainability 
and support the Kingdom's 
economy.

It is worth noting that the National 
Association for Education 
and Training Support was 
established in 2003, and it aims 
to advance various education 
and training programs, 
contribute to the qualification 
of national human cadres, and 
guide them professionally before 
their integration into career life.



EDITORS' PICK 8

The Future of Jobs

The COVID19- pandemic-
induced lockdowns and related 
global recession of 2020 have 
created a highly uncertain 
outlook for the labour market 
and accelerated the arrival of 
the future of work. The Future 
of Jobs Report 2020 aims to 
shed light on: 1) the pandemic-
related disruptions thus far in 

2020, contextualized within 
a longer history of economic 
cycles, and 2) the expected 
outlook for technology adoption, 
jobs and skills in the next five 
years. Despite the currently high 
degree of uncertainty, the report 
uses a unique combination 
of qualitative and quantitative 
intelligence to expand the 

knowledge base about the future 
of jobs and skills. It aggregates 
the views of business leaders—
chief executives, chief strategy 
officers and chief human 
resources officers–on the 
frontlines of decision-making 
regarding human capital with 
the latest data from public 
and private sources to create 

a clearer picture of both the 
current situation and the future 
outlook for jobs and skills. The 
report also provides in-depth 
information for 15 industry 
sectors and 26 advanced and 
emerging countries.

The report’s key findings include:
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What is the share of women in tomorrow's jobs?

Source: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum
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Origin Training Center continues offering 
SHRM Certifications
Origin Training Center continues 
to provide professional 
certificates approved by the 
American Society for Human 
Resources (SHRM) under current 
conditions around the world via 
cross-platform training Default. 
The origin training center offers 
3 programs, namely "Certified 
Professional" In human resource 
management and an expert 
Certified in Human Resources 
Management Which focus on 
leadership skills A total control: 
the ability to steer initiatives and 
processes within the organization 
and the active contribution 
to it, and skills moral: the 
ability to integrate core values, 
integrity, and accountability In 
all organizational practices and 
business within the enterprise, 
and skills business acumen: 
the ability to understand and 
the application of information 
that can be through which 
they contribute to achieving 
enterprise strategic plan,

Relationship Management 
Skills: Ability to manage 
effective communication within 
the institution to provide an 
outstanding service supporting 
the vision and mission of the 
foundation, and advisory skills: 
the ability to guide beneficiaries 
enterprise and critical appraisal 
skills: the ability to interpret 
information that based on which 

decisions are made and job 
recommendations, and diversity 
skills cultural and global: the 
ability to appreciating the views of 
all parties and considerate of her 
background, and skills effective 
Communication: the ability to 
share information effectively with 
beneficiaries, resource expertise 
skills human (knowledge of 
human resources): knowledge 
of principles, practices, and 
functions effective management 
of human resources.

It is worth noting that the 
testimony advanced in human 
resource management it is 
presented in both Arabic and 
English to meet the needs 
of the trainees professional 
in this field both in the public 
and private sector. It’s done 
advanced Certificate Design in 
Management Human Resources 
is uniquely from its type: as there 
are no requirements advance 
learners can enroll program at any 
time. Add to so is the Integrated 
Program of Certification includes 
a wide range of educational aids, 
including Group discussions and 
activities individual, group, and 
studies status, development 
tools and means for support, 
add to the tests in the end of 
each unit to strengthen learning. 
The certification focuses on 8 
modules and they are as follows:

1 - Manpower Planning.
2 - Human resource 
development.
3 - Attracting talent and 
succession Career.
4 - Analytics of human capital
5 - Total rewards
6 - Employee participation
7 - Human Resources Specialist 
as a business partner.
8 - Strategic management of 
resources Humanity.

At the end of each unit, there will 
be a test consisting of 15 multiple 
questions choices based on 
content that was covered uncle 
of this unit. Must be obtained 
A score of %73 in each test to 
succeed and get or not be less 
for 11 correct answers SHRM 
on the certificate of completion 
of the course from whom original 
15 questions.

This comprehensive program 
is perfect for experts and 
specialists in the field of human 
resources who:

● They are trying to earn more 
practical skills and insights 
developed in all major areas of 
resources humanity.

● Individuals who are currently 
working in human resources 

and who are lacking the official 
academic qualification in-field 
business or human resources.

● Individuals who are considering 
relocating to a managerial role in 
human resources.

● Individuals who have acquired 
qualifications academic or 
professional in a field of human 
resources for more than 5 years.

● Individuals who trust benefit 
from learning experiences based 
on efficiency and practicality.

● Resource workers Mankind 
and those who prefer an 
environment experiential 
learning in conjunction with a 
shorter, less complex test is built 
on knowledge in order to verify 
what learn it.

This is in order to preserve the 
toxicity the trainee has been hired 
by a platform two convenient 
defaults to cover all the needs of 
the trainee and interact with the 
coaches and trainees others.
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Origin Launches "Origin Virtual"

Some think that training the 
default approach is novel 
some companies use it and 
institutions to save, however, the 
truth is much further than that 
I started training for some for 
more than half a century - until 
before computers appeared 
as it is currently known, it was 
the first remote training system 
is used secretariat to measure 
ratios their competence and 
are they qualified? to work for 
big companies or not, then it 
evolved after the emergence 
of the computer to scientific 
materials simple explanation 
books were being sent mailed 
to the trainees and they were 
they communicate with their 
supervisors by email, and at 

the beginning of the second 
millennium the new revolution 
took place in the world distance 
training.

Researchers have developed 
methods industrial training 
for a large number of 
governmental institutions and 
were dramatically intended to 
measure performance level and 
staff development in institutions 
and materials began to be 
offered scientific in a simple and 
simple way on the internet and 
became log in and access those 
scientific material is easy.

After the Corona crisis occurred 
we see remote training it is one 
of the most important pillars of 

training in current time - where 
adopted all institutions are very 
much on me developing a large 
number of programs online 
training which it replaced the 
regular training in the backroom 
is becoming a culture distance 
training is the culture prevailing 
now and that coincided with it 
fires a large number of platforms 
socialize to me virtual training 
platforms like LinkedIn which 
offers a great number some of 
the training programs include 
simplified, easy and can also 
measuring the efficiency of the 
trainee and giving scores for 
evaluation. And out of a group 
interest Origin is important to 
continue training and learning 
and where it is over the past 

years it has been Origin group 
is one of the first developers 
training programs in Kingdom 
of Bahrain and the Gulf states 
through its various arms Like 
Origin to train in a kingdom 
Bahrain, Al-Asayel Training 
and conferences - Sultanate of 
Oman, And Origin International 
in Saudi Arabia.

Origin Group launched the virtual 
platform Origin Virtual for remote 
training and it became presenting 
its programs specialized training 
on me the virtual platform took 
care of the platform design is 
easy to handle for the trainee, 
where provided the scientific 
article is simple by submitting 
videos educational, as well 
as files integrated explanation 
and also tests multiple can be 
made on its way determine the 
extent to which the trainee will 
benefit from training programs 
and can for the trainee also 
upon completion the course 
of obtaining automatically the 
certificate proving completion 
of the training program Origin 
Group took care of its new 
virtual platform relying on the 
best techniques and analyze 
characters to reach to the 
maximum possible benefit it can 
be presented to the trainees and 
patrons.

The strength of the new platform 
lies it can be added and 
modified various programs to 
suit requirements for companies 
and institutions.

Source: Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum
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OTC Launches its Virtual Training for 
the Job seekers incorporation with the  
Ministry of Labor & Social Development
Origin Training Center has 
launched its selected training 
programs for Job Seekers 
that will be put across the 
best Virtual platforms globally. 
Where a bundle of the most 
important training programs will 
be implemented to fine-tune and 
prepare and qualify job seekers 
and facilitate the process of their 
integration into the Bahrain work 
market.

This comes within the 
cooperation agreement 
between the ministry Labor 
and social development and 
Origin Training Centre. This is 
intended Collaboration to train 
the job seekers registered in the 
Ministry's lists, by employing 
virtual training platforms in the 
process Train them, in order to 
accelerate thier employment 
and joining organizations in 
the private sector according 
to the goals and the strategies 
devised to rehabilitate national 
competencies to meet the 
employers' needs. 

This initiative provides a number 

of interactive training programs 
required in The labor market, 
which will be introduced for a 
number of job seekers, and all of 
these training programs will be 
delivered  through the approved 
virtual training platforms by 
Origin Training Centre. Induction 
sessions prior to each program 
kick off will be done for the job 
seekers; to be familiar with the 
platform.

This initiative includes ten 
training programs specializing 
in developing skills required 
to enter the job market is like 
language skills English, basic 
skills in Computer (Microsoft), 
skills Functional, as will be 
worked on Developing the 
necessary administrative skills 
For office work.

On this occasion, Dr. Ahmed Al 
Banna, Chairman of the Board of 
Directors Origin Training Center 
about this Joint cooperation 
stated: (The development of 
human capital and especially 
our sons and daughter of 
job seekers, is a national 
responsibility, so the centre 

took the initiative to support the 
strategy and vision 2030 of the 
government which  is focusing 
on training those looking for a 
job by virtue of a halt training 
process following the COVID_19 
pandemic. and he continued his 
speech, saying: We feel proud 
of all the people of the nation 
with their intelligence, creativity, 
and initiative seeking training in 
order to develop their skills and 
competencies with all that is 
new internationally, and for this, 
it is necessary we have to give 
them all help and support In this 
area (Worth noting is the actual 
training for this initiative has 

started and still Ongoing, as 
the trainees were evaluated 
when registered, they will 
be evaluated also when the 
program ends; to measure 
the effectiveness of the 
program, measuring the 
impact and return of training, 
And the added benefit for 
all trainees, In addition to 
identifying strengths and 
the weakness of the training 
process.
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In cooperation with Asharqia Chamber

Origin Training Signs an Agreement with 
the ABTTA to Offer the IATA Diploma in 
Travel and Tourism Through Virtual Training 
Origin Training Center and 
theAssociation of Bahrain Travel 
and Tour Agents signed a 
memorandum of understanding 
to train the staff of travel and 
tourism agencies and offices in 
Bahrain, by offering the Diploma 
of Travel and Tourism, awarded 
by the International Air Transport 
Association IATA - Canada.

The MOU was signed by Mr. 
Jihad Amin, President of the 
Association of Bahrain Travel and 
Tour Agents, and Mr. Murtada Al 
Najjar, Senior Manager Business 
Development at Origin Training 
Center. This cooperation 
between the two parties is in 
the interest of all employees and 
specialists in this field. They will 
be trained to obtain a diploma 
in in travel and tourism; to hone 
their skills and ensure their 
readiness to carry out their work 
in line with developments in this 
sector, whether concerning the 
internal tourism of each country 
or the activity of the sector in 
general in the phase following 

the response to the pandemic.
The Diploma Program in 
Fundamentals of Travel and 
Tourism targets all employees of 
airline and tourism companies 
and offices, tour operators, 
reception and secretarial staff, 
employees responsible for 
making reservations for officials 
and CEOs, in addition to tour 
guides.

In this program, the basic skills 
and required competencies 
associated with the travel and 
tourism sector are learned. It 
also highlights important topics 
in this sector, such as the impact 
of geographical factors on travel 
planning, travel procedures, 
the basics of air transport, 
road transport: introduction to 
rail services, cars, and trailers, 
products, and services of hotels, 
shipping, and others.

The program also addresses the 
full range of travel and tourism 
products and services provided 
by industry professionals, 
including hotels, car rentals, 

cruises, rail trips, and tours.

The global travel and tourism 
sector was completely affected 
at the beginning of this year. 
Due to the outbreak of the 
new Corona Virus COVID19- 
pandemic, the business of 
airlines, mass transportation, 
tourism and travel offices, and 
even hotels were disrupted. 
These companies and agencies 
have gradually resumed their 
activities in recent months, 

with emphasis on preventive 
precautions.

The registration fee for this 
program will be very suitable 
for the targeted audience, 
especially for those working in 
this field. It should be noted that 
members of the Association of 
Bahrain Travel and Tour Agents 
will receive a special discount 
when they register to join this 
program.

Origin International hosts "The Change Mindset" event 
delivered by Cyriel Kortleven  
A peer for the cooperation 
between Origin International 
(an arm of Origin Group in 
Saudi Arabia) and Asharqia 
Chamber - Dammam, Saudi 
Arabia. Origin International In 
cooperation with the training 
center of the chamber organized 
an intensive training program 
titled "The Change Mindset" 
on Wednesday 4 March 2020, 
delivered by the award-winning 
global keynote speaker, Cyriel 
Kortleven - Belgium. 

The speaker shed the light 
on numerous issues related 
to effective leadership in the 
current challenges, and how to 
adopt the mindset of managing 
change in the time of economic 
instability. He also highlighted 
the effect of powerful leaders on 
others in different institutions and 
governmental agencies, plus 
their approach to providing their 
followers with entrepreneurial 
skills and creativity, how to deal 
with team members resisting 

change, and how to transform 
challenges and difficulties into 
opportunities and success.

Cyriel is a Global Speaker 
delivered over 1000 speeches in 
33 countries on 5 continents, he 
has been inspiring organizations 
like IKEA, NASA, and Unilever to 
approach Change with courage, 
confidence, and enthusiasm.

He shared many tips with the 
participants on how to support 

their organizations to navigate 
uncertainty and to turn problems 
into opportunities.
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The Chairman of the Board 
of Directors of Origin Training 
Center and the CEO of Origin 
Group - Bahrain, Dr. Ahmed
 Al-Banna, welcomed the winners 
of Origin Training Center “Arab 
Voice-Over Artists” competition; 
to congratulate them for winning 
and hand them over the prizes 
for the first places in the digital 
voice-over competition, which 
is the first of its kind in the Arab 
world.

Dr. Al Banna handed a 
congratulatory certificate to Mr. 
Tariq Shana’a from Bahrain, who 
was the winner of the first place 
carrying the 6th voice in the 
first group that won the highest 
number of likes by followers of 
the center’s Instagram channel. 
As for the winners of the second 
group that were selected by 
the organizing committee of 
the competition in Origin, Dr. 
Ahmed Al Banna honored Mr. Ali 
Al-Yousef from Bahrain, the first 
place winner, and Ms. Marwa Al-

Ashour from Bahrain, the second 
place winner.

As for the winner of the second 
place in the first group, Mrs. 
Hana Al-Shoufi from Lebanon, 
she was contacted through the 
organizing committee of the 
competition, who offered her 
deep condolences following the 
recent events that took place in 
Lebanon; During the massive 
explosion that began in the port 
of Beirut and shook the pillars 
of the Lebanese capital and its 
neighboring countries.

It should be noted that the 
Origin Training Center voice-over 
competition, which was launched 
via the center's Instagram 
channel, was attended by more 
than 700 voice commentators 
from the Arab world. The 
competition aims to highlight 
the young energies in particular 
in all Arab countries, which are 
full of different talents in all fields, 
including voice commentary.

"Arab Voice-Over 
Artist" Competition by 
Origin Training Centre 
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Who is he? Bill Gates is 
an American entrepreneur, 
programmer, investor and 
philanthropist. He and Paul 
Allen co-founded Microsoft 
which is the 1# software 
company in the world. In 2015 
their revenue was 110.4$ 
billion. Bill Gates is the second 
richest man on earth with a 
net worth of 100.6$ billion. He 
was the CEO of Microsoft until 
January 2000, currently he is 
the Technology Advisor to CEO 
Satya Nadella. He focuses a lot 

Any.do is an award-winning app used by millions of people to 
stay organized and get more done.

Organize your tasks, lists and reminders in one easy to use 
app. Any.do syncs seamlessly across all your devices.

Keep track of your progress. Add smart reminders so you 
never forget a thing. With beautiful themes and turbo-
charging powers, you’re guaranteed to save time and achieve 
great things.
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Upcoming Event

The 10th Annual Productivity Conference
Group of Speakers and Panelists
25 – 24 August 2021 Salalah, Oman

Emotional Intelligence Conference 
Keynote Speaker: Ricardo Cabete
25th October 2021 Khobar, Saudi Arabia
26th October 2021 Riyadh, Saudi Arabia

The 12th Annual Customer Service 
Keynote Speaker: Dr. Steven Van Bellegham
29 November 2021 Riyadh, Saudi Arabia
30 November 2021 Jeddah, Saudi Arabia 

The 6th Annual Customer 
Service Forum

A Leader Decoded
Bill Gates

of his time on the Bill & Melinda 
Gates Foundation, that is why 
he has taken a less demanding 
role at Microsoft so that he can 
focus more on  philanthropy.

Lessons to take: If he can do 
it, so can you.

Gates did not build the first OS 
that IBM used, he bought the 
licensing rights from SCP and 
then continued to build upon 
that to create the company 
that Microsoft is today.

You don’t have to create 
something new, you can take 
a product and improve upon it 
so that it is excellent.

Do something that you are 
passionate about, Bill Gates 
loves computers. So find your 
passion and start a venture 
around that.

Believe in yourself.

Help others.

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 



Honoring Sadiq Al Nayem - Director of Operations Department for his 
participation in the Origin Toastmasters Club 

Honoring Frans de Lyon - Business Analyst for her participation in the Origin 
Toastmasters Club

Honoring Ms. Afnan Abdulaziz for winning Origin Female Public Speaking 
Competition 

Honoring one of the Origin Training Centre trainees after his training 
completion

Snapshots of the IFTDO Annual Global Virtual Conference 2020

Dr. Ahmed Al Banna, IFTDO Chairman attending the IFTDO Conference from 
his office

One of the Panel Discussion sessions of the IFTDO Virtual Conference

From the operations room of the IFTDO Virtual Conference
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