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العالــم  دول  مختلــف  تعانــي 
أبنائهــا  بطالــة  موضــوع  مــن 
اجلامعــات  طــاب  خصوصــًا 
حديثــي التخــرج؛ نظــرًا لنقــص 
اخلبرة ويف نفس الوقت الزدياد 
نســبة املواليــد وعــدد اجلامعــات 

ذاتــه. الوقــت  والكليــات يف  

ويف  العربــي  اخلليــج  يف  نحــن 
حتديــدًا،   البحريــن  مملكــة 
نعانــي مــن نفــس املشــكلة كباقــي 
دول العالــم ولكــن مبعــدل أكثــر 
جهــة  كل  وتقــوم  انخفاضــًا.   
بــأداء مســؤوليتها ملعاجلــة هــذه 
مختلــف  خــال  مــن  الظاهــرة 

اململكــة. وهيئــات  وزارات 
فاالقتصــاد املتــوازن هــو مصــدر 
تنوعــت  فكلمــا  الوظائــف، 
مصــادر الدخــل وزاد االســتثمار، 
وارتفــع  الوظائــف  تولــدت 
املعــروض منهــا كمــًا وكيفــًا إلــى 
جيــدة. برواتــب  عــاٍل  مســتوى 

الــذي  اجليــد  املوظــف  أمــا 
يســتطيع شــغل هــذه الوظائــف، 
فمــا ُيكنــه هــو التدريــب اجليــد 
ســوق  احتياجــات  يلبــي  الــذي 
صاحــب  واحتياجــات  العمــل 

العمــل.
أوريجــن  مجموعــة  يف  ونحــن 
وطنيــة  مهمــة  بطــرح  نفخــر 
مزدوجة حتت مســمى "مبادرة"؛ 
أفضــل  بتوظيــف  نقــوم  حيــث 
املتدربــن يف مجموعــة أوريجــن  
أو يف املؤسســات املختلفــة والتــي 
نتعامــل معهــا يوميــًا كعمائنــا 
مركــز  خــال  مــن  األساســين 
التوظيــف املتواجــد يف مركزنــا 

التدريبــي.
أبنــاء  وتأهيــل  بتدريــب  نقــوم 
مــن  متكامــًا  تأهيــًا  البــاد 
املتنوعــة  البرامــج  باقــة  خــال 
واملتميــزة والتــي نركــز فيهــا على 
احتياجــات الســوق، آخذيــن يف 
احلســبان العــرض والطلــب مــن 

الوظائف وصاحب العمل.

أفضــل  "مبــادرة"  وتســتهدف 
مــن  املتدربــن  مــن  اخلريجــن 
كل برنامــج تدريبــي تخصصــي 
للتدريــب. أوريجــن  مركــز  يف 

أقــدم  أن  أود  املناســبة  وبهــذه 
مــن  لــكل  وتقديــري  شــكري 
ســاهم ويســاهم يف هــذه املهمــة 
بذلــك  وأخــص  الوطنيــة، 
صنــدوق العمــل "متكــن"، وزارة 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل 
والصناعــة  التجــارة  وزارة 
التنميــة  مجلــس  والســياحة، 
إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة، 
وباقــي  والكليــات  اجلامعــات 
أجهزة الدولة ذات االختصاص.

واليفوتنــي أيضــًا أن أشــكر علــى 
يف  زمائــي  اخلصــوص  وجــه 
جلهودهــم  أوريجــن  مجموعــة 
االســتثنائية يف املشــاركة برفــع 
والتأهيــل  التدريــب  عمليــة 
اململكــة،  ألبنــاء  والتوظيــف 
والشــكر موصــول لكافــة اجلهات 
لتهيئــة  الدوليــة  املانحــة 
التعامــل  يف  لنــا  الظــروف 
بهــدف  والفعــال  املســتمر 
العــرض  بــن  الفجــوة  تقليــص 

العمــل. ســوق  يف  والطلــب 

كلمة الرئيس

السيد أحمد البناء
أوريجني ترعى الرئيس التنفيذي ملجموعة أوريجني

املؤمتر الدولي الـ ١8 
لإلنتاجية

دعـــــم وتأهيــــل الكــــــوادر 
الوطنية مسؤولية مشتركة

برعايــة  أوريجــن  مجموعــة  قامــت 
لإلنتاجيــة  عشــر  الثامــن  املؤمتــر 
البحريــن  اســتضافته مملكــة  الــذى 
خــال الفتــرة مــا بــن $"#"! أبريــل 
رعايــة  حتــت  عقــد  والــذي   ،$%&'
ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 
خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 

املوقــر.
التنفيــذي  الرئيــس  تــرأس  وقــد 
البنــاء  أحمــد  الســيد  للمجموعــة 
اجللســة الثانيــة مــن أعمــال املؤمتــر 
 " بعنــوان  كانــت  والتــي  األول  لليــوم 
تعزيــز التنميــة االجتماعيــة، ودوافــع 
االنتاجيــة"،  واملؤشــرات  االنتــاج 
شــارك يف اجللســة كًا مــن الدكتــور 
وايف داوود  - رئيــس االســتراتيجية 
والتنميــة  املعرفــة  بهيئــة  والتميــز 
ســمير  الدكتــور  دبــي،  يف  البشــرية 
بشــركة  عــام  مديــر   - مخلــوف  بــن 
هيــب  جــون  الســيد  مايكروســوفت، 
لعلــوم  العاملــي  االحتــاد  رئيــس   -
باإلضافــة  ببريطانيــا  اإلنتاجيــة 
إلــى ســعادة الســيد أمــن الشــرقاوي 
املنســق املقيــم ألنشــطة برامــج األمم 
لبرنامــج  املقيــم  واملمثــل  املتحــدة 

اإلمنائــي. املتحــدة  األمم 
املؤمتــر  هــذا  أن  بالذكــر  اجلديــر 

مســتوى  علــى  ينعقــد  العاملــي 
العالــم منــذ العــام )()&، وقــد متــت 
اســتضافته يف البحريــن كأول دولــة 
عربيــة تســتضيف مؤمتــر اإلنتاجيــة 
التعــاون اخلليجــي  يف دول مجلــس 
احتضــن  وقــد  األوســط  والشــرق 
أكثــر مــن %%! شــخصية مــن رجــال 
القــرار  وصنــاع  األعمــال  وســيدات 
وخبــراء اإلنتاجيــة مــن أكثــر مــن $'"

بلــدًا. 
قبــل  مــن  املؤمتــر  تنظيــم  مت  وقــد 
لاستشــارات  جفكــون  شــركة 
وجمعيــة  اإلنتاجيــة  لتحســن 
املــوارد  وتنميــة  للتدريــب  البحريــن 
البشــرية، وبالشــراكة االســتراتيجية 

واليونيــدو. متكــن  بــن 

أضواء

 سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء  املوقر
مترأسًا افتتاح أعمال املؤمتر



3 مركز أوريجين للتدريب

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  حصــل 
الدولــي  اإلعتمــاد  علــى  مؤخــرًا 
للســفر  العامليــة  املنظمــة  قبــل  مــن 
بعــد  وذلــك   ،)IATA( والســياحة 
تنصهــا  التــي  املتطلبــات  اجتيــازه 
مؤهــًا  مركــزًا  ليكــون  املنظمــة 
التخصصيــة  الــدورات  لتنفيــذ 

املنظمــة. لــدى  املدرجــة 
والســياحة  الســفر  قطــاع  وُيعــد 
منــوًا  األســرع  القطــاع  املنطقــة  يف 
الســنوات  يف  خصوصــًا  العالــم،  يف 
توفــر  نتيجــة  املاضيــة  الثــاث 
الســيولة، وجــود مشــروعات ضخمــة 

لتطويــر البنــى التحتيــة ومشــروعات 
التوســعة يف املطــارات، ازديــاد الوعــي 

بــن  والســياحة  الســفر  وثقافــة 
باإلضافــة  املنطقــة،  دول  مواطنــي 

إلــى الســعي الفتتــاح شــركات طيــران 
يف  أو  البحريــن  يف  ســواءًا  جديــدة 
وباقــي  العربــي  اخلليــج  دول  بقيــة 

املنطقــة. دول 
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  ويقــدم 
أساســيات  يف  "الدبلومــا  برنامــج 
الســفر والســياحة" والــذي يســتهدف 
ومكاتــب  شــركات  يف  العاملــن  كافــة 
املوظفــن  والســياحة،  الطيــران 
احلجــوزات  عمــل  مبهــام  القائمــن 
مكاتــب  يف  والعاملــن  للمســؤولن، 
احلمــات الســياحية، باإلضافــة إلــى 

الســياحين. املرشــدين 

احلصول على االعتماد الدولي من "اآلياتا" لتنفيذ
دورات متخصصة يف مجال السفر والسياحة

املنظمة العاملية للسفر والسياحة )IATA( الرائدة يف السفر والسياحة

"مبادرة" ... مهمة وطنية مزدوجة للمساعدة يف 
تدريب وتوظيف خيرة املتدربني يف املركز

بــن  املتبعــة  العمــل  آلليــة  وفقــًا 
ووزارة  للتدريــب  أوريجــن  مركــز 
اإلجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
أوريجــن  مركــز  أطلــق  ومتكــن، 
"مبــادرة"  برنامــج  للتدريــب 
الباحثــن  بضــم  يقتضــي  والــذي 
عــن عمــل إلــى برامــج تدريبية ذات 
مركــز  يف  معتمــدة  دوليــة  شــهادة 
باإلضافــة  للتدريــب،  أوريجــن 
رأس  علــى  التدريــب  توفيــر  إلــى 
الســاعات  إمتــام  بعــد  العمــل 
واختيــار  املطلوبــة  التدريبيــة 
ومســاعدتهم  متدربــن   * أفضــل 
لهــم.   املناســبة  الوظيفــة  بتوفيــر 

وتأتــي هــذه البــادرة ضمــن برامــج 
تنتهجهــا  التــي  املجتمــع  خدمــة 
مايتماشــى  وهــو  املجموعــة، 
ووزارة  متكــن  رؤيــة  مــع  أيضــًا 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
كفريــق  بالعمــل  تتلخــص  التــي 
واملشــاركة  الشــراكة  عبــر  واحــد 
املختلفــة  القطاعــات  مــع 
لتنميــة  واألفــراد  واملؤسســات 
وحتقيــق  البحرينــي  املجتمــع 
واســتدامته  االجتماعــي  الرفــاه 
البشــرية  باملــوارد  واالرتقــاء 
منظــم. عمــل  ســوق  يف  الوطنيــة 

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  شــارك 
القطــاع  يف  التوظيــف  معــرض  يف 
ُنِفــذ يف  والــذي  الثالــث  التعليمــي 
%&"–"&& مايــو اجلــاري حتــت رعايــة 
بــن محمــد  الســيد جميــل  ســعادة 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  حميــدان 

اإلجتماعيــة.
الــذي  املعــرض  هــذا  ُنِظــم  وقــد 
شــاركت فيــه %( مؤسســة تعليميــة 
عــن  مايزيــد  لعــرض  وتدريبيــة 

املؤسســات  وظيفــي يف  شــاغر   500
التعليميــة، مــن مــدارس وجامعــات 
ومؤسسات تدريب خاصة تستهدف 
حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم 
والثانويــة العامــة مــن الباحثــن عــن 

عمــل.
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  ويقــدم 
عــددًا مــن برامــج التدريــب املختلفــة 
منهــا مايغطــي املهــارات األساســية 
باخلصــوص  ويســتهدف  وينميهــا 

الباحثن عن عمل، والبعض اآلخر 
لدعــم  برامــج  أو  احترافيــة  برامــج 
للموظفــن،  واألجــور  التدريــب 
اخلاصــة  البرامــج  إلــى  باإلضافــة 
التي ُتنفذ لعدد كبير من مؤسسات 
الطلــب.   حســب  اخلــاص  القطــاع 
معتمــدة  البرامــج  هــذه  وجميــع 
مــن جهــة دوليــة مانحــة ومــن قبــل 
وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة 

ِقبــل "متكــن". مــن  ومدعومــة 

املشاركة يف  معرض التوظيف الثالث 
يف القطاع التعليمي بوزارة العمل
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حتـــت رعايـــة ســـعادة الدكتـــور إبراهيـــم 
محمـــد جناحـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
أوريجـــن  مركـــز  احتفـــى  لتمكـــن، 
للتدريـــب  يف ! أبريـــل '&%$ بفنـــدق 
بتخريـــج  املنامـــة  يف  بـــازا  كـــراون 
نخبـــة مـــن أبنـــاء الوطـــن مـــن خريجـــي 
يف  االحترافيـــة  الشـــهادة  برنامـــج 
املعهـــد  مـــن  واملبيعـــات  التســـويق 

والتســـويق.  لـــإلدارة  البريطانـــي 
بحضـــور  احلفـــل  هـــذا  أقيـــم  وقـــد 
بـــن  صبـــاح  الســـيد  ســـعادة  مـــن  كٍل 
ســـالم الدوســـري وكيـــل وزارة العمـــل 
لشـــئون  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
والســـيد  شـــرف،  كضيـــف  العمـــل 

التنفيـــذي  املديـــر   - علـــي  يوســـف 
إلدارة دعـــم العمـــاء يف متكـــن ممثـــًا 
عـــن ســـعادة الدكتـــور ابراهيـــم جناحـــي 
كمـــا  لتمكـــن،  التنفيـــذي  الرئيـــس 
حضـــر مـــن بريطانيـــا الســـيد جـــاك 
ميـــزل - الرئيـــس التنفيـــذي للمعهـــد 
البريطانـــي إلدارة املبيعـــات - اجلهـــة 
يف  االحترافيـــة  للشـــهادة  املانحـــة 
التســـويق واملبيعـــات - باإلضافـــة إلـــى 
املتدربـــن وذويهـــم ومســـؤوليهم مـــن 
القطاعـــن  يف  املؤسســـات  مختلـــف 

والعـــام. اخلـــاص 
مـــن  آيـــاٍت  بتـــاوة  بـــدأ احلفـــل  وقـــد 
ــا عـــرض فيديـــو  الذكـــر احلكيـــم تاهـ

أوريجـــن،  مجموعـــة  عـــن  افتتاحـــي 
التنفيـــذي  للرئيـــس  كلمـــة  ثـــم 
أحمـــد  الســـيد  أوريجـــن  ملجموعـــة 
البنـــاء والـــذي هنـــأ بـــدوره اخلريجـــن 
علـــى إجنازهـــم وجهودهـــم باإلضافـــة 
إلـــى املدربـــن الذيـــن بذلـــوا قصـــارى 
جهدهـــم يف تدريـــب هـــذا البرنامـــج،  
الـــذي  املهـــم  الـــدور  أثنـــى علـــى  كمـــا 
وتنميـــة  تطويـــر  يف  متكـــن  تلعبـــه 
املـــوارد البشـــرية يف البحريـــن وأثنـــى 

احلفـــل.  لهـــذا  رعايتهـــم  علـــى 
بعـــد ذلـــك عَبـــر الســـيد يوســـف علـــي - 
املديـــر التنفيـــذي إلدارة دعـــم العمـــاء 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عـــن  ممثـــًا 

لتمكـــن عـــن ســـعادته بهـــذه النخبـــة 
الطمـــوح  البحرينـــي  الشـــباب  مـــن 
لهـــذا  برعايـــة متكـــن  فرحتـــه  وعـــن 
يوســـف  الســـيد  نـــوه  وقـــد  احلفـــل. 
بـــدور متكـــن يف عمليـــة التنميـــة يف 
وتأهيـــل  دعـــم  خـــال  مـــن  اململكـــة 
علـــى  يتوجـــب  مبـــا  البـــاد  أبنـــاء 
جميـــع البحرينيـــن االســـتفادة مـــن 

متكـــن. برامـــج 
للســـيد  كلمـــة  ذلـــك  تلـــى  وقـــد 
التنفيـــذي  الرئيـــس   - ميـــزل  جـــاك 
للمعهـــد البريطانـــي إلدارة املبيعـــات 
ببريطانيـــا، حيـــث أبـــدى عـــن ســـعادته 
بتواجـــده بـــن اخلريجـــن، كمـــا أكـــد 

حتت رعاية الرئيس التنفيذي لتمكني...
مركز أوريجني للتدريب يحتفل بتخريج  دفعة من  

املتدربني املتخصصني يف مجال التسويق واملبيعات

سعادة السيد صباح بن سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية
لشئون العمل يكرم أحد اخلريجات

السيد جاك ميزيل  الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني لإلدارة والتسويق
يكرم أحد اخلريجني

تغطية خاصة
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البريطانـــي  املعهـــد  إدارة  أن  علـــى 
تؤمـــن  بريطانيـــا  املبيعـــات يف  إلدارة 
املعاهـــد  بـــن  الفعلـــي  بالتواجـــد 
عـــدا  واملدربـــن  واخلريجـــن 

فقـــط.  الرســـمية  املراســـات 
وقـــد عبـــر الســـيد جـــاك ميزيـــل عـــن 
ســـعادته بزيارتـــه للبحريـــن وبلقائـــه 
شـــئون  وزيـــر  ســـعادة  مـــع  شـــخصيًا 
الكهربـــاء واملـــاء الدكتـــور عبداحلســـن 
الدكتـــور  وســـعادة  ميـــرزا  علـــي  بـــن 
الرئيـــس  جناحـــي  محمـــد  إبراهيـــم 
التنفيـــذي لتمكـــن حيـــث أشـــاد علـــى 
بتدريـــب  البحريـــن  مملكـــة  اهتمـــام 
البحرينيـــة  الكفـــاءات  وتأهيـــل 

اململكـــة  برؤيـــة  أكثـــر  وســـعد  الشـــابة 
2030 ووعـــد بتقـــدمي املزيـــد ألبنـــاء 
البحريـــن مـــن خـــال البرامـــج الهامـــة 
والعالـــم.    بريطانيـــا  يف  ُتنفـــذ  التـــي 
حديثـــه   ميـــزل  الســـيد  واختتـــم 
باإلعـــان عـــن إدراج برامـــج تدريبيـــة 
يف مجـــال التســـويق واملبيعـــات حتـــى 
واملاجســـتير. البكالوريـــوس  مرحلـــة 

رحبـــت  اخلريجـــن،  عـــن  وبالنيابـــة 
اخلريجـــة الدكتـــورة فــــّي آل خليفـــة 
باحلضـــور كمـــا أعربـــت عـــن شـــكرها 
زمائهـــا  عـــن  نيابـــًة  وامتنانهـــا 
الـــذي  اإلجنـــاز  بهـــذا  اخلريجـــن 

حققـــوه والـــذي يعـــد إضافـــة مميـــزة 
لهـــم يف رصيـــد مهاراتهـــم وخبراتهـــم 
العمـــل  ووزارة  متكـــن  شـــكرت  كمـــا 
أوريجـــن علـــى جهودهـــم  مجموعـــة 
يف احتضـــان هـــذه البرامـــج املتميـــزة. 

ضيـــف  بقيـــام  احلفـــل  اختتـــم  وقـــد 
الشـــرف وكيـــل وزارة العمـــل والتنميـــة 
العمـــل،  لشـــئون  االجتماعيـــة 
عـــن  ممثـــًا  علـــي  يوســـف  والســـيد 
ميـــزل  جـــاك  والســـيد  متكـــن، 
الرئيـــس التنفيـــذي للجهـــة املانحـــة، 
باإلضافـــة إلـــى الســـيد أحمـــد البنـــاء 
ملجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

أوريجـــن بتكـــرمي اخلريجـــن وتوزيـــع 
الســـحب  مت  كمـــا  لهـــم،  الشـــهادات 
وهـــي  للحضـــور  قيمـــة  جائـــزة  علـــى 
ــة مـــن  ــان برعايـ ــرة ســـفر إلـــى ُعمـ تذكـ
ســـلمتها  والتـــي  العمانـــي  الطيـــران 
عـــن  ممثلـــة  بيلـــي  دينـــا  الســـيدة 

للفائـــز.  العمانـــي  الطيـــران 
وُيعـــد برنامـــج الشـــهادة اإلحترافيـــة 
أهـــم  أحـــد  واملبيعـــات  التســـويق  يف 
البرامـــج اإلحترافيـــة املدعومـــة مـــن 
تأهيـــل  إلـــى  يهـــدف  والـــذي  متكـــن 
املســـؤولن واملشـــرفن مـــن املواطنـــن 
يف التســـويق واملبيعـــات بهـــدف تعزيـــز 

مؤسســـاتهم. كفـــاءة 

ــي ميــرزا مســتقباًل الســيد جــاك  ســعادة الدكتــور عبداحلســني بــن عل
ميزيــل  الرئيــس التنفيــذي للمعهــد البريطانــي لــإلدارة والتســويق 

ــني ــة أوريج ــن مجموع ــد م ووف

الشيخة د. فـّي آل خليفة تتلقى شهادة تخرجها من السيد جاك ميزيلالسيد يوسف علي مكرمًا أحد اخلريجني

الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني إلدارة 
املبيعات يزور متكني ووزارة شئون الكهرباء واملاء

زار الســيد جــاك ميزيــل – الرئيــس 
البريطانــي  للمعهــد  التنفيــذي 
إلدارة املبيعــات ISM )بريطانيــا( 
حفــل  حلضــور  البحريــن  مملكــة 
املتدربــن  مــن  نخبــة  تخريــج 
الشــهادة  ببرنامــج  امللتحقــن 
اإلحترافيــة يف التســويق واملبيعــات 
كجهــة  املعهــد  يقدمهــا  والتــي 

متكــن.   مــن  وبدعــم  مانحــة 
وعلــى هامــش هــذه الزيــارة، التقــى 
بســعادة  ميزيــل  جــاك  الســيد 
علــي  بــن  عبداحلســن  الدكتــور 
ميــرزا وزيــر شــئون الكهربــاء واملــاء 

وتبــادال  الــوزارة  يف مكتبــه مببنــى 
احلديــث حــول أهميــة االســتثمار 
املــورد  ذلــك  البشــري  املــورد  يف 
الــذي ال ينضــب.  كمــا التقــى أيضــًا 
بســعادة الدكتــور إبراهيــم جناحــي 
الرئيــس التنفيــذي لتمكــن وذلــك 
املمارســات  أهــم  علــى  للوقــوف 
والتنميــة  التدريــب  مجــال  يف 
البشــري  املــورد  يف  واالســتثمار 
بــدور  أشــاد  كمــا  ومحليــًا  عامليــًا 
تنميــة  يف  البحرينيــة  احلكومــة 
الكفــاءات البحرينيــة خصوصــًا يف 

واملبيعــات. التســويق  مجــال 

تغطية خاصة



6

تبذلهــا  التــي  اجلهــود  تختلــف 
حتويلــي  تغييــر  إلحــداث  الشــركات 
ثابــت  هنــاك  ولكــن  النطــاق،  واســع 
هــذه  جميــع  بــن  مشــترك  واحــد 
التدريبــي  البرنامــج  وهــو  الشــركات 
لــدي  مؤلوفــًا  يبــدو  والــذي  الشــامل 

 . يــن لكثير ا
إنه البرنامج الذي يجمع مجموعات 
مختلفــة مــن املــدراء واملوظفــن معــا 
 - أيــام  بضعــة  أو   - ســاعات  لبضــع 
ملعرفــة املزيــد عــن التغييــر أو "ثقافــة 

اجلديــدة." الشــركات 

قبــواًل  البرامــج  هــذه  عــادًة  وتلقــى 
حســنا مــن قبــل املشــاركن. املفاهيــم 
يف  الضــوء  عليهــا  ُيســلط  التــي 
مثــل هــذه البرامــج تكــون ذات قيمــة 
يكــون  مــا  وغالبــا  عاليــن،  ومــردود 
هنــاك انفتــاح للنقــاش والتحــاور بــن 
الزمــاء والتــي تفتقرهــا بيئــة العمــل 
اليوميــة.  وعلــى الرغــم مــن أن مثــل 
التآلــف  تولــد  قــد  اجللســات  هــذه 
نــادرًا  أنهــا  إال  التغييــر،  يف  والرغبــة 
مــا حُتــِدث تغيــرًا دائمــًا.  يف غضــون 
الشــركة  قــادة  يكــون  أشــهر،  بضعــة 

التدريــب  إللغــاء  اســتعداد  علــى 
باعتبــاره مجــرد تكلفــة ليــس لهــا أي 
املشــاركن  أن  حــن  يف  مالــي،  عائــد 
التدريبيــة  البرامــج  هــذه  يعتبــدون 
تغييــر  مــن  حتدثــه  ملــا  أهميــة  ذات  

بســيطًا. كان  ولــو  عليهــم، 
أن  هــو  الشــركات  هــذه  تدركــه  ال  مــا 
حافــزا  تشــكل  قــد  التدريــب  برامــج 
كان  إذا  احلقيقــي  للتغييــر  فعــاال 
علــى  واملســؤولون  واملــدراء  القــادة 
مســتوى املؤسســة واملســتويات احملليــة 
املناســب  الســياق  يف  يضعونهــا 

لهــا.  املناســب  الدعــم  ويقدمــون 
التدريــب  دورات  تكــون  أن  يكــن 
املصممــة بشــكل جيــد قويــة للغايــة، 
ولكن التدريب وحده ال يكفي لتغيير 
العــادات والثقافــات املتأصلــة.  فقــد 
املشــاركن  علــى  الصعــب  مــن  يكــون 
اســتيعاب مــا يتلقونــه، بغــض النظــر 
عــن مــدى قــوة احملتــوى. وقــد يكــون 
املــدراء  علــى  أيضــا  الصعــب  مــن 
واملوظفــن تطبيــق مــا تعلمــوه إذا لــم 
يتــم تعزيــز املفاهيــم التــي يتلقونهــا 
يف التدريــب مــن خــال ربطهــا ببيئــة 

اختيار المحررين

"¿"املصدر

من الصعب 
على  المدراء 

والموظفين 
تطبيق ما 

تعلموه إذا لم 
يتم تعزيز 

المفاهيم التي 
يتلقونها في 
التدريب من 
خالل ربطها 
ببيئة العمل
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كيف ُيشكل التدريب دافعًا
للتغيير احلقيقي
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العمــل.  وأكثــر مايثيــر قلــق املشــاركن 
التدريبيــة،  البرامــج  هــذه  مثــل  يف 
متثــل  وال  الواقــع  التعكــس  أنهــا 
العوائــق وغيرهــا مــن التحديــات التــي 
احلقيقــي.  العالــم  يف  يواجهونهــا 
إلــى  املوظفــن  رفــض  مايعــزو  وهــذا 
وضعهــم  وتقبــل  التدريــب  هــذا  مثــل 

العمــل. يف  احلالــي 

املشــاكل التــي تتطلــب تغييــر حتولــي 
تكــون ذات عمــق متجــذر يف الشــركة، 
 - حللهــا  األوليــة  اخلطــوات  وُتعــد 
فــوري  تأثــر  -ذات  التريــب  كبرامــج 
قــد  الفجــوة  وهــذه  املــدى.   قصيــر 
التغييــر  باســتحالة  انطباعــا  تخلــق 
يف الشــركة.  وليــس هــذا هــو احلــال 
شــركة  أي  تقــوم  أن  قبــل  بالضــرورة. 
بالبــدأ يف عمليــة التغييــر، يجــب علــى 
املوظفــن أواًل أن يركــوا ضروريــة هــذا 
التغييــر وأهميتــه للشــركة.  البرنامــج 
انتبــاه  يلفــت  قــد  اجليــد  التريبــي 
املشــاكل  علــى  واملوظفــن  املــدراء 
ســلوكيات  علــى  أو  حلهــا  وطريقــة 
املواقــف.   تغييرهــا  وطــرق  املوظفــن 
حتــى وإن كان التغييــر ناجحــًا، قــد ال 
تشــعر الشــركات بتأثيــر هــذا التغييــر 
ملــدة ثــاث إلــى خمــس ســنوات أو أكثر. 
مهمــا بلــغ حجــم التغييــر فهــو يحتــاج 

البشــرية. املــوارد  كافــة   إلشــراك 

يف مــا يلــي أربــع اســتراتيجيات هامــة 
إلحــداث تغييــر حقيقــي يف الشــركة:

بعــد  الرئيســية  املفاهيــم  تعزيــز   -
التدريــب.  وكمــا ُذكــر ســابقا، يعطــي 
املشــاركون ردود فعــل إيجابيــة مباشــرة 
ويفتــرض  التدريــب،  تلقيهــم  بعــد 
بالتنفيــذ  املوظفــن  قيــام  املســؤولن 
والتطبيــق لهــذه املفاهيــم واليقومــون 
فالتواصــل  املوظفــن،  مــع  باملتابعــة 
التغييــر  يجعــل  املســتمرين  والدعــم 
تكــرار  القــادة  علــى  يجــب  دائــم. 
التدريبــي  البرنامــج  مفاهيــم 
تواصلهــم  يف  باســتمرار  الرئيســية 

االجتماعــات  خــال  املوظفــن،  مــع 
اجلماعيــة والفرديــة.  يتوجــب علــى 
اإلرشــاد  برامــج  توفيــر  الشــركات 
مــع  اليتكيفــون  الذيــن  للموظفــن 
ملناقشــة  املتاحــة؛  والفــرص  التغييــر 
املمارســات  أفضــل  وتبــادل  جتاربهــم 

. معهــم
- جعــل املوظفــن مســؤولن عــن مــا 
فعندمــا  التدريــب.  يف  تدريســهم  مت 
واضحــة  مهــام  دون  املتدربــن  يتــرك 
للتغييــر  العمــل  بيئــة  يف  لتطبيقهــا 
هــذه  بتبنــي  املوظــف  يقــوم  فلــن 
هــم  التغييــر  يتبنــى  مــن  املفاهيــم. 
املوظفــن الذيــن يتلكــون  أعلــى أداء 
يــرى  أخــرى  جهــة  ومــن  الشــركة.  يف 
لــم تكــن  بقيــة املشــاركن أن الشــركة 
وســوف  التغييــر،  بشــأن  أبــدا  جــادة 
العــادات  إلــى  بســرعة  الوضــع  يعــود  

القديــة.  واملمارســات 
توقعــات  وضــع  القــادة  علــى  يجــب   -
واضحــة للعمليــات والســلوكيات التــي 
يجــب تغييرهــا وتوفيــر آليــة للمتابعــة 
تتــراوح مابــن %( إلــى %) يومــا بعــد 

تتضمــن  أن  وينبغــي  التدريــب. 
واســتعراضات  الوظائــف  توصيفــات 
التوقعــات  إلــى  باإلضافــة  األداء 

اجلديــدة. والســلوكيات 
- حتديــد احلواجــز والتحديــات التــي 
املــدراء  يعتقــد  التغييــر.   متنــع  قــد 
األحيــان  مــن  كثيــر  يف  واملوظفــون 
تكــون  العمــل  يف  املســائل  بعــض  أن 
كالتوظيــف  إرادتهــم،  عــن  خارجــة 
املتوفــرة.  واملــوارد  العمــل  وحجــم 
هنــاك  أن  أيضــا  املرجــح  مــن  ولكــن 
مشــاكل حقيقيــة يجــب علــى الشــركة 
يتجــذر  أن  قبــل  معهــا  التعامــل 
التغييــر. الشــركة ال حتتــاج إلــى حــل 
كل مشــكلة يف كل مــرة. اختيــار واحــد 
أو اثنــن مــن املشــاكل للعمــل عليهــا 
تكــون  أن  القريــب يكــن  املــدى  علــى 
كافيــة كبدايــة، وخاصــة إذا كان ذلــك 
ومرئيــة.  ســريعة  اجنــازات  يصنــع 
رســالة  النجاحــات  هــذه  وسترســل 
مفادهــا أن القــادة ملتزمــون بعمليــة 
احلــل  يضعــون  ال  وأنهــم   - التغييــر 
كليــا علــى عاتــق املــدراء واملوظفــن "

اختيار المحررين
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قــام مركــز أوريجــن للتدريــب بتوقيــع 
اتفاقيــة تعــاون مشــتركة مــع النــادي 
العاملــي لإلعــام اإلجتماعــي للشــرق 
أحمــد  الســيد  وقعهــا  األوســط، 
البنــاء الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
أوريجــن  مركــز  ورئيــس  أوريجــن 
للتدريــب والســيد علــي ســبكار رئيــس 
النــادي العاملــي لإلعــام االجتماعــي 

األوســط. للشــرق 
ومتثلت اإلتفاقية يف إطاق عدد من 
البرامــج التدريبيــة يف مجــال اإلعــام 
الرقمــي،  والتســويق  االجتماعــي 
والتــي تهــدف لتعزيــز وتنميــة مهــارات 
الكــوادر الشــابة مــن البحريــن ودول 
مــن خــال  املجــال  هــذا  املنطقــة يف 
املعتمــدة  البرامــج  مــن  عــدد  تنفيــذ 
السيد علي سبكار متسلمًا درع شكر وتقدير من إدارة املجموعةالتــي توفرهــا جهــات مانحــة دوليــة.

أوريجني للتدريب والنادي العاملي لإلعالم االجتماعي 
يوقعان اتفاقية للتدريب يف اإلعالم الرقمي واالجتماعي

املوقعــة  التعــاون  اتفاقيــة  مبوجــب 
للتدريــب  أوريجــن  مركــز  بــن 
لإلعــام  العاملــي  والنــادي 
االجتماعــي.  أطلــق مركــز أوريجــن 
"الشــهادة  برنامــج  للتدريــب 
اإلحترافيــة الســتراتيجيات اإلعــام 
املعهــد  قبــل  مــن  االجتماعــي" 
"– االجتماعــي  لإلعــام  الوطنــي 

 . يــكا مر أ
اإلحتــرايف  البرنامــج  هــذا  وُيعــد 
الطرفــن،  بــن  التعــاون  باكــورة 
والــذي نفذتــه الدكتــورة آمــي جومــان 
- أمريــكا وهــي بروفيســورة محاضــرة 
االجتماعــي  اإلعــام  مجــال  يف 
املتكامــل  "الدليــل  مؤلفــة 
التواصــل  اســتراتيجيات  ملخططــي 

عــي". االجتما
البرنامــج  هــذا  تصميــم  وجــرى 
التــي  واملهــارات  املعرفــة  الكتشــاف 
ُتطبــق علــى نطــاق واســع يف وســائل 
اإلعــام االجتماعــي، والتعــرف علــى 
أحدث منصات اإلعام االجتماعي، 
أفضــل  توفيــر  إلــى  باإلضافــة 
واملعلومــات  واملعرفــة  املمارســات 

التخطيــط  مجــال  يف  واملهــارات 
االســتراتيجي والتنفيــذ واإلدارة يف 
وســائل االعــام االجتماعيــة نظــرًا 
لإلقبــال واالهتمــام الشــديدان الــذي 
الرقمــي  اإلعــام  عالــم  بــه  يحظــى 
العربــي  الوطــن  يف  واالجتماعــي 
معــدالت  حيــث  مــن  خصوصــًا 

والنشــر. االســتخدام 

حصريًا .. أوريجني للتدريب يطلق برنامج "الشهادة 
اإلحترافية الستراتيجيات اإلعالم االجتماعي"

البروفيسور آمي جومان تدرب مجموعة من البحرينني امللتحقني ببرنامج الشهادة اإلحترافية الستراتيجيات اإلعالم االجتماعي

أضواء
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موظف الشهر املثالي مسابقة "أفضل الطهاة"

شــاهن  محمــد  الســيد  حصــل 
مســؤول ضمــان اجلــودة علــى تكــرمي 
"موظــف الشــهر" لشــهر أبريــل '&%$"
مونتيــرو  أنيتــا  الســيدة  وحصلــت 
التنفيــذي  الرئيــس  مكتــب  مديــر 
علــى لقــب  "موظــف الشــهر" لشــهر 
مايــو '&%$ حيــث مت تكريهمــا مــن 
الرئيــس  البنــاء  أحمــد  الســيد  قبــل 

للمجموعــة. التنفيــذي 
التنفيــذي  الرئيــس  قــام  وقــد 
محمــد  أحمــد  الســيد  للمجموعــة 
البنــاء، بتقــدمي الشــهادة التقديريــة 
جــرى  بســيط  حفــل  يف  للموظفــن 

عــدد  كــرم  كمــا  التدريــب،  مركــز  يف 
علــى  عملــوا  الذيــن  املوظفــن  مــن 
ضمــان  هيئــة  متطلبــات  اســتكمال 
ويأتــي  والتدريــب.   التعليــم  جــودة 
هــذا التكــرمي يف إطــار برامــج الدعــم 
احلــد  وحتقيــق  واملــادي  املعنــوي 
اإلدارة  بــن  اإلنســجام  مــن  األعلــى 
للمحافظــة  واملوظفــن؛  التنفيذيــة 
واالرتقــاء  املتميــزة  املســتويات  علــى 
العاملــن  جلميــع  األداء  مبســتوى 

بالشــركة.

تزامنــًا مــع اإلفطــار الشــهري الــذي 
جلميــع  أوريجــن  مجموعــة  تقيمــه 
خميــس  يــوم  آخــر  يف  موظفيهــا 
لبــث  يهــدف  والــذي  شــهر  كل  مــن 
جميــع  بــن  واأللفــة  التعــاون  روح 
املجموعــة  نظمــت  املوظفــن.  
حيــث  الطهــاة"  "أفضــل  مســابقة 
شــارك فيهــا املوظفــن بطهــي طبــق 
حلــو و/ أو طبــق مالــح والــذي ُعــرض 
يف  املتمثلــة  التحكيــم  جلنــة  علــى 
املــدرب الرئيســي صــاح أبــو إدريــس، 
إعــام  أول  مديــر  عبدالغنــي  صفــاء 
بريغــوال  وديزيــري  عامــة،  وعاقــات 

يف  اإلجنليزيــة  اللغــة  مدربــة  وهــي 
للتدريــب. أوريجــن  مركــز 

وقــد أعلنــت جلنــة التحكيــم ســابقًا 
أساســية  توافــر صفــات  أهميــة  علــى 
املكونــات  كاإلبــداع،  الطبــق  يف 
األساســية، املزج، الشــكل النهائي وأن 
ليتأهــل  وذلــك  يكــون طبقــًا صحيــًا 
للفــوز.  وتأتــي هــذه املســابقة كبــادرة 
لإلجتمــاع واالحتفــال بــن موظفــي 
املجموعــة قبــل دخــول شــهر رمضــان 
املســابقة  هــذه  وأعقــب  املبــارك.  
اإلعــان عــن الطبــق الفائــز مــن كا 

الفئتــن.

ــل  ــزة "أفض ــز بجائ ــاء الفائ ــد البن ــف محم ــرم املوظ ــاة" ُتك ــل الطه ــابقة "أفض ــم مس ــة حتكي جلن
ــو" ــار حل ــة إفط وجب

بيان خالدهيثم الناصرهالة السبيعي

إدارة مركــز أوريجــني للتدريــب  تكــرم املوظــف عبــداهلل عيســى واملوظفــة فرانس ليــون حلصولهما 
لقــب موظــف الشــهر املثالــي خالل مــارس ٢٠١٧

ــالل  ــي خ ــهر املثال ــف الش ــاهني كموظ ــد ش ــف محم ــّرم املوّظ ــة يك ــذي للمجموع ــس التنفي الرئي
أبريــل ٢٠١٧

املوظــف ســيد صــادق املرهــون الفائــز بجائــزة "أفضــل إفطــار مالــح" يتســلم جائزتــه مــن رئيــس 
جلنــة التحكيــم صالــح أبــو إدريــس - مــدرب أول يف مركــز أوريجــني للتدريــب

مؤخــرًا  أوريجــن  مجموعــة  عينــت 
مــن  اجلــدد  املوظفــن  مــن  عــددًا 
البحريــن،  يف  اجلامعــات  خريجــي 
يف  املجموعــة  سياســة  ضمــن  وذلــك 
الكفــاءات  مــن  القصــوى  االســتفادة 
والتــي تصــب يف  الشــابة  البحرينيــة 
الوظائــف. بحرنــة  هــدف  حتقيــق 

ومت توظيــف كًا مــن هيثــم الناصــر 
البحريــن  بوليتيكنيــك  خريــج  وهــو 
إلكترونيــة  هندســة  بكالوريــوس   –
كمســؤول لتطويــر البرامــج يف مركــز 
هالــة  اآلنســة  للتدريــب،  أوريجــن 

خالــد الســبيعي وهــي خريجة جامعة 
ديبــول األمريكيــة بدرجــة املاجســتير 
محلــل  مبنصــب  األعمــال  إدارة  يف 
بيــان  اآلنســة  إلــى  باإلضافــة  إداري، 
خالــد بــدر وهــي خريجــة بوليتيكنيك 
إدارة  بكالوريــوس  بدرجــة  البحريــن 
كمســؤول  الدوليــة  اللوجســتيات 
ضــم  مت  وقــد  األعمــال.   تطويــر 
إدارة  قســم  إلــى  اجلــدد  املوظفــن 

باملجموعــة. األعمــال  تطويــر 

كوادر جديدة يف املجموعة
أضواء
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للتدريــب  أوريجــن  مركــز  أطلــق 
حصريــًا أول دفعــة مــن برنامــج شــهادة 
الدبلوم االحترافية – املســتوى الرابع 
يف التســويق واملبيعــات والتــي يوفرهــا 
إلدارة  الدولــي  البريطانــي  املعهــد 
دوليــة  كجهــة  بريطانيــا   – املبيعــات 
مــن  معتمــدة  شــهادة  وهــي  مانحــة، 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 

متكــن.  مــن  ومدعومــة 
وتبلــغ عــدد ســاعات برنامــج الدبلومــا 

واملبيعــات  التســويق  يف  اإلحترافيــة 
علــى  خالهــا  للتركيــز  ســاعة   ٣٥٠
إدارة   بــن  تتنــوع  دراســية  وحــدات    ٨
علــى  التعــرف  املســؤول،   البيــع 
واإلختيــار،   واالســتهداف  التقســيم 
مهــارات  املبيعــات،   عمــل  فريــق  إدارة 
كتابــة  كيفيــة  البيــع،   يف  التفــاوض 
البيئــة  حتليــل  للمبيعــات،  مقتــرح 
والتخطيــط  لألســواق،  العامــة 

  . ت للمبيعــا

حصريًا .. الدبلوم اإلحترايف يف التسويق واملبيعات من املعهد 
البريطاني إلدارة املبيعات يف البحرين

"اليوغا لتحسني الذاكرة وزيادة التركيز" جلسة يوغا خاصة 
قدمتها األخصائية فاطمة املنصوري ملتدربات املركز

للتدريــب  أوريجــن  مركــز  نظــم 
اليوغــا  أخصائيــة  مــع  بالتعــاون 
فاطمــة  البحرينيــة  العاجيــة 
خاصــة  يوغــا  جلســة  املنصــوري 
مســاء  وذلــك  املركــز  يف  للمتدربــات 
يــوم األربعــاء ٢٤ مايــو '&%$ يف أحــد 

املركــز. قاعــات 
وقــد قدمــت املنصــوري خــال نصــف 
ســاعة أهــم التقنيــات املســتخدمة يف 
اليوغــا والتــي تســاعد علــى حتســن 
الذاكــرة وتنشــيطها وزيــادة التركيــز.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه اجللســة 
التــي ُقِدمــت مجانــًا للمتدربــات مــن 
اإلنــاث فقــط باإلضافــة إلــى مشــاركة 
املركــز،  مــن خــارج  النســاء  مــن  عــدد 
تأتــي ضمــن الســاعات اإلضافيــة التي 
والتــي   للمتدربــن  املركــز  يقدمهــا 
ميدانيــة  زيــارات  أحيانــًا  تشــمل 
بالبرنامــج  عاقــة  ذات  ملؤسســات 
ســوق  علــى  للتعــرف  التدريبــي  

كثــب. عــن  العمــل 

أوريجــن  مركــز  مــن  وفــد  شــارك 
للتدريــب متمثــًا يف الســيد رافينــدرا 
للمركــز  العــام  املديــر   - راماثــان 
والســيد محمــد البنــاء مديــر تطويــر 
البرامــج  يف املؤمتــر واملعــرض العاملــي 
الســابع والعشــرون لشــركاء التدريــب 
للســفر  العامليــة  املنظمــة  لــدى 
ُعقــد  والــذي   )IATA( والســياحة 
بالعاصمــة الســيرالنكيه كولومبــو يف 
"+$%&' مايــو   &' "– "&, مــن  الفتــرة 

وينعقــد هــذا املؤمتــر كل عــام بهــدف  

التواصــل مــع شــركاء تدريــب املنظمــة 
لتعزيــز  العالــم  دول  مختلــف  مــن 
الشــراكات وفهــم احتياجــات الشــركاء 

أفضــل. بشــكل 
ملناقشــة  منبــرًا  املؤمتــر  هــذا  ويشــكل 
كيفيــة العمــل بــن جميــع األطــراف 
أفضــل  وتبــادل  فعاليــة،  أكثــر  بشــكل 
الفــرص  حــول  واألفــكار  املمارســات 
مجــال  يف  اجلديــدة  والتوجهــات 
الطيــران،  والســياحة،  الســفر 
املواصــات البريــة واألمــن والبضائــع.

مركز  أوريجني للتدريب يشارك يف املؤمتر 
واملعرض الدولي الـ ٢٧ ملنظمة األياتا يف سيرالنكا

وفد ميثل مركز أوريجني للتدريب يشارك يف املؤمتر واملعرض الدولي ملنظمة اآلياتا
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املؤمتر الدولي للجودة والهندسة القيمية
٢٠١٧ سبتمبر  ٢٠١٧ سبتمبر  ٢٠١٧ ١٦-١٧  : التاريخ

: فندق فور سيزونز - شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية املكان

املؤمتر السنوي اخلامس خلدمة العمالء
٢٠١٧ أكتوبر ٢٠١٧ أكتوبر ٢٠١٧ ١-١٩8-١٧: ١٧: ١٧ التاريخ

: املنامة - مسقط - الرياض املكان

منتدى رواد األعمال الشباب
٢٠١٧ أكتوبر ٢٠١٧ أكتوبر ٢٠١٧   م   م      ٣ - ٣ - ٣ ٢ : التاريخ

: جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان املكان

فعالياتنا القادمة

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

اقتبـاس
الفرق الوحيد بني الناجحني وغير 
الناجحني هو اإلصرار غير العادي.

-- ماري كاي آش

املؤمتر اخلليجي السنوي السابع لإلنتاجية
٢٠١٧ أغسطس ٢٠١٧ أغسطس ٢٠١٧   م   م      ٢٣- ٢٣- ٢٣ ٢٢ : التاريخ

: فندق كراون بالزا - صاللة -  سلطنة عمان املكان

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

International 
Diploma in IT Skills
(Foundation Level)

International Certificate
from Cambridge - UK

دبلـــوم مهـــارات تقنيـــة املعلومـــات

الشهادة الدولية يف املشتريات وسلسلة العمليات

THE INT'L
QUALITY AND

VALUE ENGINEERING
CONGRESS

إدارة المتغــيرات االقتصــادية
من خالل تطبيق أسس الجودة
والهنـدســة القيـــمية

   7THGCC PRODUCTIVITY
CONFERENCE  

£DDDD«�<¨½+�kDDDDD«0glJ)+�}DDDDN¨�lH��,g��H+�¬rD«D�¼+�}¶(¨D½+
CROWNE PL
S

أضواء

5th CUSTOMER SERVICE
CONFERENCE
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ألبوم الصور

صورة جماعية خلتام ورشة عمل "مركزية العميل"

Afro Asian Assistance  برنامج خدمة العمالء - املستوى ٢ ملوظفي شركة

دورة "الذكاء العاطفي" ملوظفات مكتبة "مهارات"

صورة من ورشة عمل "كشف التزوير والتزييف يف املستندات والعمالت الورقية" النقدية

برنامج "الشهادة اإلحترافية الستراتيجيات اإلعالم االجتماعي" 

مشاركة مركز أوريجني للتدريب يف معرض "فرصتي" للوظائف 

ورشة عمل "التقييم الشامل من خالل التغذية الراجعة ٣٦٠ درجة"

أضواء

صورة جتمع الرئيس التنفيذي للمجموعة مع املوظفني يف اإلفطار الشهري
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"Team Building Retreat" for Al Rashid Group

Origin staff attend a course in Project Management

360 Degree Feedback Workshop in Suhar - Oman

 "CV and interview Preperation" Workshop by Mr. Peter Hooper

"Team Building Retreat" for Al Rashid Group

Class of AAT Level 1 Certificate in Accounting

 Customer Centricity Workshop

 Origin Group visits the Institute of Public Adminstration

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

Mandate
•  Review the quality of the performance of educational and training institutions
•  Manage the National Qualifications Framework
•  Conduct the National Examinations

Awards
•  Bahrain Excellence Centre
•  The eGovernment excellence Awards 2014: The Best eProject
•  Bahrain Best Practices award, June 2015

An independent national authority attached to the Council of Ministers, established in 2008, and reorganized in 2012
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The programme follows the guidelines and 
the professional requirements for office 
administration in the healthcare industry, as 
well as providing up-to-date insights about the 
organizational tasks of medical secretaries in 
today's medical environment.

This workshop is designed to equip employees 
on how to detect insurance fraud considering 
that companies continue to lose millions of 
dollars due to illicit transactions.

This program is designed to equip the 
organizations with the necessary skills and 
knowledge to effectively know their customers 
need in such a way that upon completion of 
training and other developmental methods, they 
can positively affect the overall business and 
profitably of the company. 

Medical Secretary 
Workshops

Detecting forgery in 
Insurance sector

360 Degree Feedback 
Workshop
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A deputy of Origin Training 
Center represented by Mr. Ravi 
Ramathan – GM of Origin Training 
Center and Mr. Mohammed Al 
Banna – Business Development 
Executive in OTC, participated 
in the Global Training Partners 
Conference of , which was held 
in Colombo, Sri Lanka, from 15 
to 17 May 2017.

The IATA Global Training Partner 
Conference is designed to 
continue our engagement with 
IATA Training Partners worldwide, 
strengthen partnerships, and 
better understand your needs. 

The conference provides a 

platform to jointly discuss how 
we can work together more 
effectively, share best practices 

from your respective markets, 
and exchange ideas on emerging 
trends and opportunities in 

the travel and tourism, airport, 
ground operations, security and 
cargo areas.

 IATA Global Training Partners Conference 2017- group photo

Participation in IATA Global Training 
Partners Conference 2017 in Sri Lanka

Private yoga session for OTC female 
trainers by Fatima Al Mansoori

OTC Participation in Forsati ICT Job Fair 2017

Origin Training Center in 
collaboration with the Bahraini 
therapeutic yoga specialist, Ms. 
Fatima Al Mansoori conducted 
a complimentary private yoga 
session for Origin Training Centre 
female trainees on Wednesday 
24th May 2017 at the Centre.
An intensive 30 minutes session 
by Ms. Al Mansoori provided the 
trainees with the most important 
techniques used in yoga, which 
help stimulate and enhance 

memory and concentration.  
This session came as a 
complimentary extra hours added 
to the training period for all female 
trainees in the center.
Fatima Al Mansoori is a Certified 
Yoga Therapist and Wellness 
& Lifestyle Coach. Her healing 
journey started after she was 
diagnosed with chronic fatigue 
and narcolepsy caused by a 
disorder known as Fibromyalgia.

Origin Training Centre participated 
in Forsati ICT Job Fair 2017, 
which was held on 3rd – 4th May 
2017 – Sheraton hotel, Manama.  
The exhibition was under the 
patronage of H. E. Shaikh Khalid 
bin Abdulla Al Khalifa - Deputy 
Prime Minister, who deputized 
his Excellency Mr. Jameel 
Humaidan - Minister of Labor and 
Social Development to open the 

Exhibition.
The aim of the exhibition was 
to introduce students who are 
expected to graduate from the 
secondary and university levels 
with the available educational, 
training and employment 
opportunities as per the nature of 
the labor market requirements.

Ms. Fatima Al Mansoori with  the trainees who attended the session
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Mutual Agreement to train in Digital Marketing 
and Social Media with Social Media Club
Origin Training Center signed an 
agreement with the Social Media 
Club - Bahrain.  The agreement 
has been signed by Mr. Ahmed 
Al Banna/ CEO of Origin Group 
- President of Origin Training 
Center and Mr. Ali Sabkar, 
President of Social Media Club - 
Bahrain.
The agreement aims to enhance 
the skills of employees and 
job seekers from Bahrain and 
other countries in the region , 
by impleminting nomorous of  
professional programs in Digital 
Marketing and Social Media 
certified by an international 
awarding bodies , supported by 
Tamkeen and Ministry of Labor 
and Social Development.

CEO Origin Group Handing over a token of appreciation to Mr. Ali Sabkar
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OTC and SMC launches the "Social 
Media Strategist" by NISM - US

 In accordance with the mutual 
agreement signed between 
Origin Training Center and 
the Social Media Club - 
Bahrain. Origin Training Center 
launched the Professional 
Certificate of "Social Media 
Strategies" awarded by the 
National Institute of Social 

Media - America.
This professional program is 
the first program of its kind 
in the field, coming after the 
agreed cooperation between 
the two parties. 
The program was implemented 
by Dr. Amy Jauman, a professor 
and a university lecturer in the 

field of social media.
The program is designed to 
discover the knowledge and 
skills that are widely applied in 
social media and identify the 
latest social media platforms, 
and best practices, knowledge, 
information and skills in 
strategic planning .Social 

Media Strategist should have 
the knowledge & skill across 
six content domains. Strategic 
Planning, Compliance and 
Governance, Project and 
Campaign Management, 
Social Media Marketing, and 
Community Management.
Research and Analysis

NISM "Social Media Strategist" class 



Origin celebrates "Employee of the Month"

Origin staff compete to win“Best Chef Award”

Mr. Ahmed Al Banna - CEO, 
presented the award of 
“Employee of the Month” to Mr. 
Mohamed Shaheen - Quality 
Assurance Officer “Employee 
of the Month” for the month 
of April 2017, and Mrs. Anita 
Monteiro - CEO – Office Manager 
“Employee of the Month” for the 
month of May 2017.
Previously in March, Mr. Ahmed 
Al Banna rewarded Ms. France 
G. De Leon - Event Planner and 
Abdulla Isa - Customer Relations 
Officer being the employees of 
the month during March 2017.

 
Mr. Ahmed AL Banna has 
expressed his thanks and 
appreciation to the employees 
in the group who have worked 
together during the last years 
with the team spirit providing 
them with whole guidance and 
support from the management.

The CEO also awarded the 
members of the A team who 
worked on keeping documents 
of the training programs, 
trainees, and trainers in a proper 
sequence.

Coinciding the group’s monthly 
breakfast on every last Thursday 
of each month.  The management 
brought the idea of organizing 
a cooking contest “Best Chef 
Award” for the staff, where each 
employee participated in this 
competition by bringing a savory 

dish or/ and a sweet dish.  Dishes 
were presented to the jury of 
Master Trainer Mr. Salah Abu 
Idrees, Ms. Safa Abdulghani 
Senior Manager PR and Media, 
and Ms. Desiree P. Brigola English 
Language Instructor.
The “Best Savory breakfast” 

award went to Sayed Sadeq 
Al Marhoon Customer Service 
Officer and Mr. Mohammed Al 
Banna – Business Development 
Manager won the “Best Sweet 
Breakfast”.  Dishes must be 
creative, contains healthy 
ingredients, tastes good, and in a 

good plating to be qualified to win 
the award.
This competition and gathering 
came as a celebration among the 
group's employees before the 
holy month of Ramadan. 
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Mrs. Anita Monteiro - CEO – Office Manager “Employee of the 
Month”  for the month of May 2017 

Sayed Sadeq Al Marhoon “Best Savory breakfast” winner

Mr. Mohamed Shaheen “Employee of the Month” for the month 
of April 2017

 Mr. Mohammed Al Banna “Best Sweet Breakfast” winner 

OTC management rewards the QQA team members



training programs is that they feel 
artificial and don't account for 
the barriers and other challenges 
that exist in the real world. When 
people feel this way, they tend to 
dismiss the training and revert to 
how they were operating before.
Problems that require a 
transformation change tend 
to run deep in companies, 
and the initial steps to solve 
them -- such as a training 
program -- may seem to have 
little immediate impact. This 
lack of perceived movement 
can create the impression that 
the change isn't working. But 
that's not necessarily the case. 
Before any company can create 
lasting change, employees must 
first become aware of why the 
change is necessary. And a well-
planned training program can 
lay the groundwork by opening 
people's eyes to a problem 
and altering attitudes and 
behaviors. Even in successful 
change efforts, companies may 
not feel the broader impact 
for three to five years or more. 
Organizational change of any 
magnitude requires critical mass.
Here are four strategies to create 
real change:
Reinforce key messages 
following the initial training. As 
mentioned earlier, participants 
often give positive feedback 
immediately after training, 
so leaders assume that the 
messages have taken hold. 
When this happens, there is 
little follow-up. But participants 
need ongoing communication 
and support to make the 
change permanent. Leaders 
should repeat key messages 
consistently in communications, 
team meetings, and one-on-one 
sessions. Companies should 
provide coaching for people who 
are struggling with the change 
and opportunities for participants 
to discuss their experiences and 
share best practices with one 
another.
Hold participants accountable 
for what they've been taught in 
training. When change is left to 
the discretion of participants, 
there likely will be low rates 
of adoption. Often, those 
who embrace change are 
already top performers in the 
company. Without some level 
of accountability, the rest of the 
participants will perceive that 
the company was never serious 
about the change and will 
quickly revert to their old habits 

and practices. With each new 
initiative or change effort, they 
become more cynical about 
the process. Leaders should 
set clear expectations for the 
processes and behaviors that 
must change and provide a 
mechanism for follow-up 60 to 
90 days after the training. Job 
descriptions and performance 
reviews should also include the 
new expectations and behaviors.
Address systemic barriers that 
may be blocking the change. 
Managers and employees 
often believe that some issues 
are beyond their control, such 
as staffing, workload, and 
resources. This may be a 
symptom of a victim mentality 
that can develop in any 
organization. But it's also likely 
that there are real problems the 
company must tackle before 
the change can take root. The 
company doesn't need to 
solve every problem all at once. 
Choosing one or two problems 
for near-term action can be 
enough to start with, particularly 
if that generates some quick and 
visible wins. These successes 
will send a message that leaders 
are committed to the change 
process -- and that they aren't 
putting the solution entirely on 
managers' and employees' 
shoulders.

Make managers and employees 
part of systemic solutions. 
Leaders must drive the action, 
but ad hoc or cross-functional 
teams can be quite effective at 
proposing solutions and sharing 
best practices for implementing 
change. They bring a local 
context to the discussion, and 
including their viewpoints can 
give them a sense of ownership 
over the solution. These types 
of teams can be effective only if 
they:
feel like they are empowered to 
act. A strong and visible sponsor 
can help.
have a clear and limited charter. 
Teams should have a clear 
mission and purpose: "We 
are here to do [x]." Teams with 
open-ended agendas can meet 
constantly but rarely get anything 
accomplished.
are encouraged and recognized 
for active participation and 
accomplishments. Team 
members need to know that 
they're not putting themselves at 
risk by proposing bold solutions.
Companies attempt 
transformative change initiatives 
when they need to fix a profound 
problem or capitalize on a major 
opportunity. It's beneficial when 
an initial training program is well-
received, but the short period 
of goodwill that follows doesn't 

offer a business any permanent 
advantage. It takes real, lasting 
change to solve problems 
or seize opportunities. Make 
sure that training is a catalyst 
for change, and the intended 
transformation is much more 
likely to occur.

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

”

“
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How to Make Training a Catalyst for 
Real Change

Efforts to achieve broad 
transformational change tend 
to vary from one company 
to another. But there's one 
constant that is common to 
most of them: the enterprise-
wide training program. You 
probably know it well. This is 
the program that brings different 
groups of managers and 
employees together for a couple 
of hours -- or a couple of days 
-- to learn about the change or 
"new corporate culture."
These programs are usually well-
received by the participants. The 
concepts themselves can be 
quite uplifting, and there's often 
an openness to the discussions 
that doesn't exist in the day-to-
day work environment. Yet even 
though sessions like these may 
generate goodwill, they rarely 
create lasting change. Within a 
few months, company leaders 
are ready to write off the training 
as a failed expense, while 
participants often look back on 

the sessions as little more than 
just another required class.
What these companies don't 
realize is that training programs 
can be an effective catalyst for 
change if leaders and managers 
at the enterprise and local levels 
place them in the proper context 

and properly support them. 
Well-designed training sessions 
can be extremely powerful, 
but training alone isn't enough 
to transform ingrained habits 
or culture. It can be difficult for 
participants to absorb what they 
learn, no matter how strong 
the content is. And it can be 
equally difficult for managers 
and employees to apply what 
they've learned if the messages 
they hear in training aren't 
reinforced. The most common 
concern participants raise about 

 ¿ by Craig Kamins - Gallup

Training alone 
isn't enough 
to transform 
ingrained 
habits or 
culture.

“

“
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Too often, training programs fail to deliver. 
Here are some guidelines for programs 
that will create meaningful change in your 
company.



Minister of Water and Electricity Affairs recieves the CEO of ISM 
and Origin Group's team.

His Excellency Mr. Sabah bin Salem Al Dosari handing over the 
certificate

Mr. Yousef Ali - Executive Director of Customer Support in Tamkeen 
at the graduation ceremony
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from Mr. Jack Mizel, Chief 
Executive of the British Institute 
of Sales Managment - UK, where 
he expressed his gratitude with 
his presence among graduates. 
He also stressed that the British 
Institute of Sales Management in 
Britain notified that his presence 
in the ceremony is to emphasize 
on the actual communications 
that should be between institutes, 
graduates and trainers.
Prior to the graduation ceremony, 
Mr. Jack Mizel met with H. E. 
the Minister of Electricity and 
Water Affairs Dr. Abdul Hussain 

Bin Ali Mirza and HE Dr. Ibrahim 
Mohammed Janahi, Chief 
Executive Officer of Tamkeen. 
He praised the Kingdom's 
interest in training and qualifying 
Bahraini young talents. Mr. 
Mizel concluded his speech 
by announcing the inclusion of 
marketing and sales training 
programs up to the bachelor's 
and master's degrees in ISM.
On behalf of the graduates, Dr. 
Fay Al-Khalifa welcomed the 
attendees and the graduates, 
and expressed her thanks and 
gratitude on behalf of her fellow 

for this achievement, which is a 
great addition to their skills and 
experience.

The ceremony was concluded 
by handing over the certificates 
to the graduates by the guest 
of honor, Mr. Sabah Al Dosari, 
Undersecretary of the Ministry of 
Labor and Social Development 
for Labor Affairs, Mr. Yousuf Ali 
Executive Director of Customer 
Support representing Tamkeen, 
Mr. Jack Mizel, CEO of ISM - Uk 
and Mr. Ahmed Al Banna, CEO 
of Origin  Group. 

The Institute of Sales Management's 
CEO visits Tamkeen and the Minister of 
Electricity and Water Affairs

Origin Training Centre has 
invited Mr. Jack Mizel, CEO 
of the British Institute of Sales 
Management (ISM), to attend 
the graduation ceremony 
of its 60 trainees from the 
Professional Certificate in 
Sales and Marketing Program 
awarded by the Institute and 
supported by Tamkeen and the 
Ministry of Labour and Social 
Development.

During his visit to Bahrain, Mr. 
Mizel met with H. E. Dr. Abdul 
Hussain Bin Ali Mirza, Minister 

of Electricity and Water Affairs 
at his office in the Ministry.  He 
also met with Dr. Ibrahim Janahi, 
Chief Executive Officer of 
Tamkeen, to discuss and share 
the most important practices 
in training, development and 
investment in human capital 
globally and locally.  Mr. 
Mizel has also praised the 
Bahrain government's role in 
the development of Bahraini 
competencies, especially in the 
field of sales and marketing.



His Excellency Mr. Sabah bin Salem Al Dosari rewarding one 
of the graduates

Mr. Jack Mizel - CEO of the ISM rewarding one of graduates
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Origin Training Center and Tamkeen 
honors the graduates of Sales and 
Marketing Professional Program

Under the patronage of 
His Excellency Dr. Ibrahim 
Mohammed Janahi, Chief 
Executive Officer of Tamkeen, 
Origin Training Center honors 
the graduates of a group of 
graduates from the Professional 
Certificate in Sales and Marketing 
Program awarded by the British 
Institute of Sales Management - 
UK. 
The ceremony was held in the 
presence of His Excellency Mr. 
Sabah bin Salem Al Dosari, 
Undersecretary of the Ministry of 

Labor and Social Development 
for Labor Affairs as guest of 
honor, Mr. Yousef Ali - Executive 
Director of Customer Support 
Department in Tamkeen 
representing Dr. Ibrahim Janahi, 
CEO of Tamkeen, Mr. Jack 
Mizel - CEO of the British British 
Institute of Sales Management – 
UK, in addition to the graduated 
trainees, their families and 
officials from various institutions 
in the private and public sectors.
The ceremony began with the 
recitation of the holly Qura’an 

followed by an introductory video 
about Origin Group, and a speech 
of the group CEO, Mr. Ahmed Al-
Banna, who congratulated the 
graduates on their achievements 
and efforts, as well as the 
trainers who exerted their best 
efforts in training this program 
and praised the important 
role played by  the labor fund 
"Tamkeen" in the development of 
human resources in Bahrain, and 
commended their sponsorship 
for this graduation ceremony.
Mr. Yousuf Ali, Executive Director, 

Customer Support Department, 
representing Tamkeen's Chief 
Executive Officer, expressed 
his delight for this ambitious 
young Bahraini audiences and 
his pleasure for Tamkeen's 
patronage to this ceremony. 
Mr. Yousuf highlighted Tamkeen's 
role in the development process 
in the Kingdom, by supporting 
and developing Bahrain 
nationals.  Mr. Ali urged all 
bahrainis so that to benefit from 
Tamkeen's programs.
This was followed by a speech 
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Travel and tourism sector in 
the region is growing rapidly, 
especially in the last three years 
due to the cash availability, the 
presence of large projects and 
the development of infrastructure 
and airport expansions, the 
spreaded awareness and culture 
of travel and tourism among the 
citizens of the countries in the 
region.

Origin Training Center has 
recently received the international 
certification from the International 
Air Transport Association (IATA) - 
the largest tourism and aviation 
training organization.  
Origin training centre has 
fulfilled the requirements of the 
association to be a qualified 
training Center and to deliver 
IATA’s courses in travel and 
tourism field.
Origin Training Center offers "The 

Foundation Diploma in Travel 
and Tourism" program, which is 
targeting all employees of airline 
and tourism companies and 
agencies, Employees entitled 
to do flights booking for their 
managers or executives, in 
addition to travel agents and tour 
guides.

Origin Training Centre participated 
in the third employment 
exhibition of educational and 
training institutions, which was 
held on 10th - 11th May 2017 
at the lobby of the Ministry of 
Labor and Social Development, 
with the participation of more 
than 60 educational and training 
institutions.
The exhibition was designed 
to showcase more than 500 
vacancies in educational sectors 
including schools, universities 
and private training institutions 
targeting university graduates, 
diploma and high school general 
job seekers.
Origin Training Centre offers 
several training programs that 
target mainly Bahraini job 
seekers, varying from Basic 

skills programs, professional 
certificates, and special 
customized programs that 
are implemented for different 

organizations in the private 
sector.
All of these programs are brought 
by an international awarding 

bodies and supported by the 
Ministry of Labor and Social 
Development, and the Labor 
Fund Tamkeen. 

IATA accreditation to deliver specialized 
courses in travel and tourism

International Air Transport Association (IATA) - the largest tourism 
and aviation training organization

Job fair for administrative and supervisory professions

OTC participates in the 3rd 
employment exhibition of 
educational and training institutions



Origin Group 
sponsors the 18th 
World Productivity 
Congress and the 
CEO chairs a panel 
session
Origin Group sponsored 
the 18th World Productivity 
Congress which was conducted 
from April 1st – 4th, 2017 under 
the patronage of H.H. Sheikh 
Mohammed bin Mubarak Al 
Khalifa, Deputy Prime Minister.
Mr. Ahmed Al-Banna, CEO of 
the group chaired the second 
session of the conference on the 
first day.  The plenary session  
titled “Social Enhancement and Productivity Drivers and Indicators”.  
The plenary speakers were, Dr. Wafi Dawood - Chief of Strategy 
and Excellence from Knowledge and Human Development Authority 
Dubai, Mr. John the President of World Confederation of Productivity 
Science (WCPS), H.E. Mr. Amin EL Sharqawi, Resident Coordinator 
and Resident Representative of the United Nations (UN) Development 
Program (UNDP), and Dr. Samir Benmakhlouf - General Manager, 
Last Mile Connectivity – Microsoft.
The World Productivity Congress has been held since 1969 and it was 
conducted in Bahrain as the first Arab country to host the congress 
in the GCC and the Middle East.  The remarkable event has attracted 
more than 400 businessmen and businesswomen, decision makers 
and productivity experts from more than 72 countries.

Supporting Bahrainis by 
Training & Development

CHAIRMAN MESSAGE

Various countries in the world 
suffer from the unemployment 
issue, especially university 
students, due to the increase 
of population and the increase 
in the number of universities 
and colleges around the 
world.
Despite the persistence of this 
phenomenon, governments 
are keenly to find the latest 
solutions to address this 
circumstances.
We in the Arabian Gulf and 
in the Kingdom of Bahrain 
particulary, encounter the 
same problem as the rest of 
the world but at a lower rate. 
Each  entity in the community 
is responsible for tackling 
this phenomenon and 
government sector plays the 
main role to solve it.
A balanced economy is the 
source of jobs. The more 
diversified sources of income 
and greater investment, the 
more jobs are generated 
and supplied to a relatively 
high level with relatively high 
salaries.
What enables an individual 
to be the "Employee of 
Choice" is a good training that 
meets the needs of the labor 
market and the needs of the 
employer.

We at Origin Group are 
proud to introduce a dual 
national mission under the 
name of "Mubadara". We 
took the initiative to employ 

our best trainees at Origin 
Training Center in our group, 
or in one of our  core clients  
companies.
The initiative is targeting the 
best trainees of each training 
program at Origin Training 
Center.
We train and qualify bahraini 
competencies through an 
integrated packages of 
training programs, in which 
we focus on the needs of the 
market, taking into account 
the supply and demand of 
jobs and employers.

I would like to extend my 
thanks and appreciation to all 
of those who are contributing 
and supporting this national 
mission, especially Tamkeen, 
Ministry of Labor and Social 
Development, Ministry of 
Commerce, Industry and 
Tourism, the Economic 
Development Board, as well 
as universities, colleges and 
other related goverment 
entities.
I would also like to thank 
in particular my colleagues  
at Origin Group for their 
exceptional efforts to 
participate in raising the 
training, qualification and 
employment process for 
Bahrain nationals.
Last but not the least, I would 
like to thank the international 
awarding bodies for their 
sustainable support and 
cooperation with different 
bahraini educational and 
training institutions to reduce 
the gap between supply and 
demand in the labor market.

Ahmed Albanna
CEO, Origin Group
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H.H. Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, Deputy Prime 
Minister Recognizing Origin Group for sponsorship      
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