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الكفايات املطلوبة للمدرب احملترف
مخرجــات يخــدم أهــداف املؤسســة ويعــزز أفضــل
املمارســات فيهــا ،كمــا أن الكفايــات تســتخدم
كمعيــار لتقييــم اإلحتياجــات التدريبيــة وحتديــد
البرامــج التدريبيــة لــكل موظــف خصوص ـ ًا تلــك
التــي ترفــع مــن مســتوى األداء.

التعامــل مــع متدربــن مــن مختلــف الثقافــات
واخللفيــات وتدريبهــم بساســة وحرفيــة مــع
احتــرام هــذا التنــوع واالختــاف مــع ضــرورة
تطرقــه للخافــات التــي قــد تنشــأ يف املؤسســات
ذات الثقافــات املتعــددة وكيفيــة حلهــا.

 .2تدريب البالغن وليس الطلبة :

 .5نقل العلم واملعرفة :

يتبنــى املــدرب تعليــم البالغــن مــن خــال إشــراك
املتدربــن يف حتديــد احتياجاتهــم التدريبيــة
وأهــداف التدريــب ،اســتخدام طــرق تدريبيــة
تفاعليــة ،حتفيــز املتدربــن علــى تطبيــق مخرجــات
التدريــب يف وظائفهــم ،باإلضافــة إلــى تطويــره
للطــرق واملمارســات التدريبيــة التــي ينتهجهــا.

علــى املــدرب أن يــدرك أن التدريــب عمليــة مســتمرة
وليــس حدث ـ ًا يتــم تنظيمــه وتنفيــذه وينتهــي
يف حينــه .كمــا أنــه يتوجــب علــى املــدرب وضــع
اســتراتيجيات تعليميــة لتغطــي كافــة التفاصيــل
التدريبيــة و الثقافــات املختلفــة والتنــوع الوظيفــي
للمتدربــن والتدريــب احلديــث باســتخدام
التدريبــات واألنشــطة التــي ُتعــد مــن دعامــات
جنــاح املــدرب.

علــى هامــش امللتقــى الــذي نظمتــه جمعيــة
البحريــن للتدريــب برعايــة الدكتــور إبراهيــم بــن
خليفــة الدوســري الرئيــس الفخــري للجمعيــة،
والــذي عقــد يف مبنــى غرفــة جتــارة وصناعــة
البحريــن يف  3أغســطس  2017وشــارك فيــه عــدد
مــن مســؤولي التدريــب واملختصــن ،وكافــة اجلهــات
التدريبيــة مــن القطاعــن العــام و اخلــاص والــذي  .3مهارات تنفيذ البرامج التدريبية:
مهــارات عامــة وشــخصية تؤثــر علــى جنــاح
متحــور حــول " املــدرب البحرينــي بــن واقــع
املــدرب وبرنامجــه التدريبــي ،كتوفيــر بيئــة
التدريــب ومتطلبــات التنميــة البشــرية".
تدريــب نظيفــة ومريحــة ومناســبة حتــى لــذوي
اإلحتياجــات اخلاصــة ،اللبــس واملظهــر املهنــدم
وباحلديــث عــن املدربــن ومهاراتهــم التدريبيــة
للمــدرب باإلضافــة لتعابيــر الوجــه ونبــرة الصــوت.
والــذي حتــدث عنــه الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة
يتحتــم أيض ـ ًا علــى املــدرب تنســيق شــرائح
أوريجــن األســتاذ أحمــد البنــاء ،حيــث ركــز علــى
العــرض التدريبيــة بشــكل جــذاب يعكــس دقتــه
املهــارات والكفايــات األساســية املطلوبــة مــن قبــل
ومســتوى خبرتــه إضافــة الســتعانته مبصــادر
املــدرب بغــض النظــر عــن جنســيته أو جنســه أو
خارجيــة ،كاســتخدامه اقتباســات لبعــض اخلبــراء
بلــده ،اخترنــا لكــم هــذا املقــال اإلثرائــي الــذي
واملفكريــن ،رســومات توضيحيــة ،إحصائيــات،
يتنــاول بعــض كفايــات املــدرب األساســية التــي
فيديوهــات وغيرهــا.
تضمــن جنــاح وتفــوق كل مــدرب.

 .6األخاق املهنية :
ُيثبــت املــدرب قوتــه مــن خــال متســكه باملهنيــة
واألخــاق العامــة ،كاإلعــداد املســبق لبرنامــج
التدريــب ،االلتــزام باإلطــار الزمنــي احملــدد مســبق ًا
باإلضافــة إلــى التزامــه باملعاييــر واألخاقيــات
العامــة للتدريــب ومــن بينهــا احتــرام حقــوق
الطبــع وامللكيــة عنــد اســتخدامه ألي مصــدر
خارجــي يدعــم تدريبــه.

هــذه هــي بعــض الكفايــات التــي يتوجــب علــى كل
مــدرب األخــذ بهــا وندعــو كافــة املدربــن األعــزاء
إلــى مزيـ ٍـد مــن البحــث حــول هــذا املوضــوع ومــن ثــم
 .4الثقافة والتنوع :
كفايات املدرب األساسية:
علــى املــدرب أن يــدرك أن خلفيتــه الثقافيــة تعكــس ندعــوا لتقييــم ذاتــي بــن الواقــع واملطلــوب ومــن ثــم
 .1التأهيل القائم على كفاءة التدريب:
كثيــر ًا مــن قيمــه ومبادئــه ،ســلوكياته ولغــة جســده التدريــب علــى مزيـ ٍـد مــن الكفايــات العامليــة.
هــو إدراك املــدرب ملــا ســيقدمه التدريــب مــن
والكلمــات التــي يســتخدمها ،كمــا أنــه يســتطيع
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برنامج"مبــادرة"
توظي ــف ع ــدد
مـــ ــن خريج ــي
طـــــاب املركـــز
فـ ــي مجموع ــة
Apparel

يكرم مجموعة أوريجني
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ّ

مجموعة أوريجني تتسلم درع شكر
وتقدير من معالي وزير اخلارجية
كأهم مؤسسات القطاع اخلاص يف
مجال التواصل االجتماعي
ضمــن فعاليــات اليــوم العاملــي
للتواصــل االجتماعــي ،نظــم نــادي
اإلعــام االجتماعــي وللعــام اخلامس
علــى التوالــي حف ـ ًا بهــذه املناســبة
برعايــة وحضــور معالــي الشــيخ خالــد
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
وزيــر اخلارجيــة املوقــر وبحضــور
ســعادة مستشــار جالــة امللــك لشــؤون
اإلعــام االســتاذ نبيــل احلمــر .وقــد
مت خــال هــذه األمســية االحتفــاء
بأكثــر مــن مئــة مــن أعضــاء وشــركاء
النــادي وتكــرمي الفائزيــن مبســابقة
"املؤثــرون اإليجابيــون" باإلضافة إلى

التقــت إدارة مركــز أوريجــن
للتدريــب بــإدارة مجموعــة
 Apparelلبيــع أشــهر منتجــات
خطــوط األزيــاء العامليــة يف
املنطقــة ،وتأتــي هــذه الزيــارة
ضمــن التعــاون املشــترك بــن
مجموعــة  Apparelومركــز
أوريجــن لتوظيــف مايقــارب
 25خريــج مــن خيــرة طــاب
ومتدربــي املركــز لشــغل وظائــف

شــاغرة مختلفــة ضمــن محــات
ومتاجــر مجموعــة Apparel
وهــي أولــى بــوادر تنفيــذ برامــج
"مبــادرة" الــذي أطلقــه مركــز
أوريجــن والــذي يصــب يف هــدف
تدريــب البحرينيــن الباحثــن
عــن العمــل بأهــم البرامــج
التدريبيــة التــي يتطلبهــا ســوق
العمــل ومســاعدتهم يف توفيــر
الوظائــف املناســبة مــن خــال
التعــاون مــع جهــات مختلفــة مــن
القطــاع العــام ،مثــل متكــن ووزارة
العمــل والتنميــة االجتماعيــة
ويف القطــاع اخلــاص مــع شــركات
خاصــة رائــدة تبحــث عــن خيــرة
الكفــاءات البحرينيــة.

مــدراء حســابات تواصــل اجتماعيــة
شــخصية أو ملؤسســات حكوميــة
أو مــن القطــاع اخلــاص .وبهــذه
املناســبة ســلم معالــي الشــيخ خالــد
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
وزيــر اخلارجيــة املوقــر درع التكــرمي
ملجموعــة أوريجــن كأحــد شــركاء
النــادي مــن القطــاع اخلــاص مــن
الذيــن يســهمون يف جنــاح فعاليــات
نــادي اإلعــام اإلجتماعــي وحتقيــق
أهدافــه املرجــوة داخــل البحريــن
وخارجهــا.
وفد من مجموعة  Apparelاثناء اجتماعه بإدارة املركز

دوري بطولة أوريجني لكــرة القــدم
يواصــل فريــق أوريجــن لكــرة القــدم أحمــد البنــاء الرئيــس التنفيــذي
مشــواره و اســتعداداته بن مختلف للمجموعــة بهــدف دعــم وتشــجيع
األقســام يف املجموعــة بإحــراز الفريــق للحصــول علــى البطولــة.
أفضــل النتائــج يف هــذا املوســم،
فبعــد التصفيــات النهائيــة ســيقابل واجلديــر بالذكــر أن إدارة مجموعــة
فريــق أوريجــن نظيــره يف ســلطنة أوريجــن حتــرص علــى توفيــر
عمــان وذلــك لتحديــد املركزيــن برامــج كثيــرة ومتنوعــة ملوظفيهــا،
كالبرامــج الثقافيــة والترفيهيــة
األول والثانــي.
كصيــد الســمك والرحــات البريــة
وميثــل فريــق أوريجــن نخبــة والتخييــم ومشــاركة موظفيهــا
مــن الاعبــن املتميزيــن حيــث يف مختلــف املؤمتــرات العامليــة
يظهــر يف الصــورة فريــق أوريجــن خصوص ـ ُا التــي تنفذهــا املجموعــة
لكــرة القــدم يتوســطهم الســيد داخــل البحريــن أو خارجهــا.

صورة جماعية لفريق أوريجني لكرة القدم يتوسطهم الرئيس التنفيذي للمجموعة
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 10قواعد للتخطيط االستراتيجي الفعال
بواسطة ستيف توباك  -مونيواتش

عاملي ـ ًا و إقليمي ـ ًا ومحلي ـ ًا تقــع
معظــم الشــركات ف ــي مشــكلة
مــن وقــت آلخــر ،وهــذه مــن
ُم َســلمات احليــاة التجاريــة .ال
ميكــن ألي مؤسســة أن تخطــو
مســارها نحــو النجــاح مــن
دون خطــة عمــل واضحــة،
توجــه مؤسســي صحيــح ،أو
اســتراتيجية فعالــة ودائمــة ألي
خدمــة أو منتــج .أن كل مايــدور
حولنــا ميــر يف تغيــر دائــم،
االقتصــاد ،املنافســة ،التنظيــم،
والتكنولوجيــا وغيرهــا.
إذا أدركــت املؤسســة أنــه حــان الوقــت
للتغييــر وتقييــم وضعهــا احلالــي
وتغييــر اســتراتيجيتها العامــة،
عندهــا ســتحتاج إلــى عمليــة
حاســمة تســمى "التخطيــط
ا ال ســتر ا تيجي " .
ويعتبــر "التخطيــط االســتراتيجي"
عمليــة معقــدة وصعبــة ألنهــا
تســتدعي اخلبــرة والقــدرة علــى
التطويــر واإلدارة .مــن هنــا،
أتيــت لكــم بـــ  10قواعــد هامــة
لتخطيــط اســتراتيجي فعــال:
• القاعدة  - 1التعريف:
األمــور الهامــة تأتــي أو ًال .التخطيــط
االســتراتيجي هــو أي عمليــة تهــدف
إلــى حتديــد اجتــاه الشــركة نحــو
املســتقبل ،مبــا يف ذلــك أهدافهــا
الرئيســية ،االســتراتيجيات التــي
تتطلــع لتحقيقهــا ،وخططهــا
العا مــة.

خــال ســاعات العمــل .أو انتقــاده) لتحقيــق منظــور مفتــوح
وغيرهــا مــن القواعــد و صــادق.
التــي تزيــد مــن انخــراط
• القاعــدة  - 8العصــف الذهنــي:
املوظــف يف عملــه.
يجــب أن يكــون هنــاك انفتــاح لكافــة
• القاعــدة  - 5املشــكلة األفــكار املطروحــة وضــرورة وضعهــا
وأهــداف العمليــة :يف قائمــة ،اجعــل كل فــرد مــن الفريــق
تأكــد بــأن كل ماتقــوم يختــار أفــكاره الثاثــة األولــى
بــه لهــدف معــن .قــم (املرجحــة أوال =  3نقــاط ،والثانيــة
بتحديــد املشــكلة وأهــداف =  2نقطــة ،والثالثــة = نقطــة واحــدة)
"التخطيــط وأضفهــا للقائمــة .قــم باختيــار
عمليــة
االســتراتيجي" .ميكنــك أفضــل األفــكار وقــم بتعيــن إداري
أيضا أن تعطي املشــكلة إســم ًا إذا كان تنفيــذي لتطويــر كل فكــرة.
ذلــك سيســاعد علــى حتفيــز اجلميــع
• القاعــدة  - 9املواءمــة :قــم
للمشــاركة يف العمليــة وإيجــاد
باســتعراض اخلطــط والنقاشــات
احللــول.
واألنشــطة املتوازيــة مــع اجتــاه

• القاعــدة  - 2خبيــر للمتابعــة
والتنفيــذ :لتنفيــذ عمليــة
"التخطيــط االســتراتيجي" حتتــاج
املؤسســة إلــى موظــف مــن املوظفــن
التنفيذيــن لتنفيــذ وضبــط العملية
بالكامــل ،باإلضافــة إلــى خبيــر مــن
خــارج الشــركة لديــه إملــام مبوضــوع • القاعــدة  - 6التحليــل الرباعي:
االســتراتيجي" القيــام بالتحليــل الرباعــي لوضــع
"التخطيــط
املؤسســة ليــس باألمــر الســهل،
للمتا بعــة .
يف نفــس الوقــت يجــب أن يكــون
• القاعــدة  - 3فريــق العمــل :يجــب التحليــل صــادق وموضوعــي دون
أن يلتــزم فريــق العمــل باملشــاركة بهرجــة .يتحتــم أن تعــرف كل
يف العمليــة برمتهــا مــن البدايــة مؤسســة مــن هــم منافســوها وماهــو
إلــى النهايــة .انهــا عــادة اإلدارة موقعهــا مــن هــذه املنافســة .إذا
التنفيذيــة .ميكــن أن يكــون هنــاك كانــت املؤسســة ال تعــرف أيــن تقــف
إضافــات ولكــن هنــاك حجــم التبــادل :يف خضــم املنافســة ،فســتغدو جميــع
أكبــر يســاوي املزيــد مــن األفــكار ولكــن هــذه اجلهــود املضنيــة نحــو حتقيــق
النجــاح مضيعــة للوقــت.
أصعــب إلدارة.
• القاعــدة  4قواعــد االرتبــاط
بالعمــل :يقــوم اإلداري املنفــذ
واخلبير بتحديد القواعد األساســية
أو قواعــد االرتبــاط بالعمــل ،مــن
بينهــا مهاجمــة املشــكلة ال الشــخص؛
حتفيــز املشــاركة الفاعلــة بــن
املوظفــن؛ عــدم اســتخدام اجلــوال

• القاعــدة  - 7األبقــار املقدســة:
املوظفــون
مايرتبــط
دائم ـ ًا
ً
التنفيذيــون عاطفي ـا مبجموعــات
عملهــم ،املســؤوليات املنوطــة بهــم،
أو البرامــج أو املنتجــات املســؤولن
عنهــا .يجــب علــى الفريــق أن يتخلــى
عــن قاعــدة (شــيء اليجــوز املســاس بــه

الشــركة وأهدافهــا واســتراتيجياتها،
ومــا إلــى ذلــك .عقــد االجتماعــات
مــع أفــراد الفريــق أو االســتعانة بــآراء
املســؤولن واملــدراء أو أي مجموعــة
مــن األفــراد مــن خــارج املؤسســة لــن
يضــر مــن املســتوى التالــي مــن اإلدارة
للحصــول علــى عــدد مــن وجهــات
النظــر واآلراء املختلفــة.
• القاعــدة
و ا لتنفيــذ :
وضــع خطــة عمــل لضمــان إيصــال
"اخلطــة االســتراتيجية" اجلديــدة
لكافــة املوظفــن بــدء ًا مــن اإلدارة
العليا حتى أدنى مستوى وظيفي يف
املؤسســة وحتــى للجمهــور اخلارجــي،
ممــا يؤثــر علــى التغييــر التنظيمــي
والســلوكي ،إطاق وتطوير املنتجات،
التســويق واملبيعــات ،وغيرهــا.
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تلعــب متكــن دور ًا كبيــر ًا وهامـ ًا يف دعــم حركــة التدريــب يف اململكــة كأحــد األطــراف الرئيســية للتنميــة اإلقتصاديــة وتأهيــل الكــوادر البشــرية مثــل :مجلــس
التنميــة اإلقتصاديــة ،وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة ،هيئــة ضمــان اجلــودة وغيرهــا مــن املؤسســات ذات العاقــة .عليــه تهنــئ مجموعــة أوريجــن
متكــن علــى إجنازاتهــا خــال العشــر ســنوات املاضيــة متمنيـ ًـة لهــا مزيــد مــن النجــاح والتطــور
مت إطاق أكثر من  ١٤٠مبادرة لدعم األفراد

أنفقت متكن أكثر من  ٤٤٠مليون دينار بحريني لدعم القطاع اخلاص
دعمت متكن  ٪٣١من القوى العاملة يف مملكة البحرين

قدمت متكن الدعم حلوالي  ٣٥،٠٠٠شاب بحريني

دعمت متكن  ٪٣١من القوى العاملة يف مملكة البحرين

أكثر من  ١٠٠،٠٠٠بحريني حصلوا علي دعم لصقل مهاراتهم

مت إطاق أكثر من  ٦٠مبادرة من أجل تقدمي الدعم للمؤسسات
استطاع  ٪٥٥من أصحاب املؤسسات زيادة عدد موظفيهم بعد حصولهم
عل ـ ـ ــى دع ـ ـ ـ ــم متكي ـ ـ ــن

وفرت متكن  ٣٦٩شهادة يف  ٤٠فئة مختلفة
ساهمت متكن يف تدريب وتأهيل حوالي  ١٣،٠٠٠بحريني يف تخصصاتهم

مقتبس من كتاب متكني مبناسبة مرور  ١٠سنوات على تأسيس صندوق العمل (متكني) " عقد من االجتهاد لبحرين أفضل "

 4مركز أوريجين للتدريب

أوريجني للتدريب ُيطلق دفعات جديدة
من برامجه التدريبية للربع الثالث من 2017
م ــع اس ــتمرار مرك ــز أوريج ــن
للتدري ــب يف تق ــدمي العدي ــد م ــن
البرام ــج التدريبي ــة ذات اإلعتم ــاد
الدول ــي جله ــات مانح ــة معتم ــدة يف
وزارة العم ــل والتنمي ــة اإلجتماعي ــة،
أطل ــق مرك ــز أوريج ــن للتدري ــب
مؤخــر ًا عــدد ًا مــن البرامــج التدريبيــة
الرائــدة دولي ـ ًا والتــي تســتهدف كافــة
املواطنــن البحرينــن مــن الباحثــن
ع ــن عم ــل أو املوظف ــن والت ــي
يدعمه ــا صن ــدوق العم ــل "متك ــن".

برنامج الدبلوما املتقدمة
يف احملاسبة  -املستوى
الثالث AAT - UK
برنام ــج "الدبلوم ــا املتقدم ــة يف
احملاس ــبة  -املس ــتوى الثال ــث" ه ــو
نقط ــة انط ــاق مثالي ــة ألي ش ــخص
يرغ ــب بالعم ــل يف أي مهن ــة يف
مجــال احملاســبة أو أن يطــور مهاراتــه
فيه ــا .ويه ــدف ه ــذا البرنام ــج إل ــى
تق ــدمي أس ــس يف املعرف ــة احملاس ــبية
األساســية واملهــارات الازمــة للبحــث
ع ــن العم ــل أو ملزي ــد م ــن الدراس ــة.
وم ــن أه ــم املواضي ــع ال ــذي يتط ــرق
له ــا ه ــذا البرنام ــج ه ــي :مس ــك
الدفات ــر املتقدم ــة ،إع ــداد احلس ــابات
النهائي ــة ،احملاس ــبة اإلداري ــة ،تقدي ــر
التكالي ــف ،الضرائ ــب غي ــر املباش ــرة،
أخاقي ــات احملاس ــبن ،وج ــداول
بيان ــات احملاس ــبة.

برنامج خدمة العماء
LCCI - UK

برنام ــج خدم ــة العم ــاء ُميك ــن
املنتس ــبن إلي ــه لتطوي ــر معرفته ــم
وفهمه ــم أله ــم املب ــاديء يف تطوي ــر
وتق ــدمي خدم ــة فائق ــة ومتمي ــزة
للعم ــاء ،التع ــرف عل ــى النظ ــم
واإلج ــراءات الت ــي تع ــزز تق ــدمي
خدم ــة موثوق ــة وفعال ــة للعم ــاء،
وفه ــم الس ــلوكيات الش ــخصية
والعمليــات التــي تؤثــر علــى مســتوى
تق ــدمي اخلدم ــات وتطبي ــق ه ــذه
الس ــلوكيات والعملي ــات ضم ــن مه ــام
ه ــذه الوظيف ــة.
م ــن أه ــم املواضي ــع الت ــي يتناوله ــا
ه ــذا البرنام ــج :الس ــلوك ،لغ ــة
اجلســد ،املنافســة وامليــزة التنافســية،
معاجلــة الشــكاوى ،توقعــات العمــاء،
جتربــة الزبــون ،والء العميــل ،مهــارات
موظف ــي اخلط ــوط األمامي ــة،
تفاصي ــل املنتج ــات واخلدم ــات،
إدارة وق ــت االنتظ ــار ،وغيره ــا م ــن
املواضي ــع الهام ــة املتعلق ــة برف ــع
مس ــتوى خدم ــة العم ــاء والزبائ ــن
يف القطاع ــن اخل ــاص والع ــام.

صور ألحد صفوف برنامج الدبلوما املتقدمة يف احملاسبة  -املستوى الثالث

الدبلوما الدولية يف السفر
والسياحة من

IATA - Canada

هنــاك أكثــر مــن  200مليــون شــخص
يف العال ــم يعمل ــون يف مج ــال الس ــفر
والس ــياحة يف العال ــم .والبرام ــج
التدريبيــة يف شــهادة اإلحتــاد الدولــي
للنق ــل اجل ــوي وه ــي مصمم ــة
لتس ــاعد املت ــدرب عل ــى اكتس ــاب
امله ــارات واملعرف ــة الت ــي يحت ــاج
إليه ــا لزي ــادة فرص ــه املهني ــة يف ه ــذه
الصناع ــة الس ــريعة النم ــو والتط ــور.
تس ــلط ه ــذه ال ــدورة الض ــوء عل ــى
قط ــاع الس ــفر والس ــياحة واجلان ــب
املهن ــي في ــه .ويت ــم يف ه ــذه ال ــدورة
تعل ــم امله ــارات األساس ــية والكف ــاءات
املرتبط ــة بقط ــاع الس ــياحة والس ــفر،
رمــوز واختصــارات الســفر ،اجلغرافيــا
العامليــة ،االقتبــاس مــن أســعار تذاكــر
الطيــران ،تذاكــر الســفر اإللكترونيــة،
وظائ ــف نظ ــام التوزي ــع العامل ــي،
وثائ ــق الس ــفر مث ــل ج ــوازات الس ــفر
والتأش ــيرات والش ــهادات الصحي ــة
وإج ــراءات التحف ــظ.
كم ــا تتط ــرق ال ــدورة ملجموع ــة كامل ــة
م ــن املنتج ــات وخدم ــات الس ــفر
والس ــياحة الت ــي تب ــاع م ــن قب ــل
املتخصص ــن يف ه ــذا املج ــال ،مب ــا
يف ذل ــك الفن ــادق وتأجي ــر الس ــيارات

والرح ــات البحري ــة ،ورح ــات
الس ــكك احلديدي ــة واجل ــوالت
ا لس ــيا حية .
ه ــذه ال ــدورة مناس ــبة للباحث ــن ع ــن
عم ــل يف مج ــال الس ــفر والس ــياحة،
وكاء الســفر ،وكاء حجــز اخلطــوط
اجلوي ــة ،منظم ــي الرح ــات
الس ــياحية ،موظف ــي االس ــتقبال
والس ــكرتارية.

برنامج استراتيجيات
وسائل التواصل
االجتماعي NISM - US
لق ــد غي ــرت وس ــائل التواص ــل
االجتماع ــي الطريق ــة الت ــي
نتفاع ــل به ــا يف عاملن ــا ،والق ــدرة
عل ــى اس ــتخدامها آخ ــذة يف اإلتس ــاع
دون االلت ــزام باحل ــدود اجلغرافي ــة
واخت ــاف الثقاف ــات .،وم ــع ذل ــك،
هن ــاك مب ــادئ أساس ــية ومه ــارات
ومنهجي ــات يف اس ــتخدام وس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي يف مختل ــف
القطاعــات وملختلــف االســتخدامات.
املعه ــد الدول ــي لإلع ــام االجتماع ــي
( )NISMه ــو أول منظم ــة تك ــرس
نفس ــها للتعلي ــم والتدري ــب ومن ــح
ش ــهادات دولي ــة يف مج ــال وس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي ولدي ــه طاق ــم

مركز أوريجين للتدريب
أوريجيـــن تـــــك
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Origin Tech

تســاعد التكنولوجيــا البشــر إلــى اخترنــا لــك عزيــزي القــاريء
البرامــج
مــن
ســهولة الوصــول ألي مســتند مجموعــة
لتســهيل مهــام العمــل يف أي وقــت والتطبيقــات التــي ســتزيد مــن
جــودة عملــك ومخرجاتــه.
ومــكان.

Google Docs
صور ألحد صفوف برنامج الدبلوما الدولية فـي السفر والسياحة

عمــل ميلــك املعرفــة واخلبــرة يف هــذا
املج ــال.
ُيس ــلط ه ــذا البرنام ــج الض ــوء عل ــى
عدة محاور من بينها ،يســتهدف هذا
البرنام ــج األف ــراد املهتم ــن بوس ــائل
التواص ــل االجتماع ــي ،املؤث ــرون
يف قن ــوات التواص ــل االجتماع ــي،
الش ــخصيات الب ــارزة يف املجتم ــع،
كم ــا يس ــتهدف املوظف ــن اللذي ــن
ميتلكــون اخلبــرة يف مجــال التســويق
والتس ــويق اإللكترون ــي باإلضاف ــة
لبع ــض املوظف ــن القائم ــن بأعم ــال
اإلع ــام والعاق ــات العام ــة.

وتتك ــون ه ــذه الش ــهادة م ــن خم ــس
وح ــدات إلزامي ــة ،م ــن بينه ــا مب ــادئ
الش ــراء والتوري ــد ،مه ــام الش ــراء
واإلمــداد ،عمليــات الشــراء والتوريــد،
املشــتريات وإدارة اإلمــدادات ،أصحــاب
املصلح ــة يف الش ــراء والتوري ــد.

الدبلوما فـي املبيعات و
إدارة التسويق ISMM - UK

تتك ــون ه ــذه ال ــدورة م ــن مجموع ــة
م ــن الوح ــدات الت ــي تغط ــي امله ــارات
يف ع ــدد م ــن املج ــاالت األساس ــية
به ــدف فه ــم املتدرب ــن ألساس ــيات
اإلدارة يف املبيع ــات والتس ــويق مب ــا
الشهادة الدولية فـي
يف ذل ــك التخطي ــط والعملي ــات
املشتريات والتوريد CIPS
والتموي ــل والتف ــاوض وإدارة فري ــق
يع ــد املعه ــد املعتم ــد للمش ــتريات املبيع ــات ،اعتم ــادا عل ــى وح ــدات
والتوري ــد ال ـ ( )CIPSباململك ــة اختيار ي ــة.
املتح ــدة إح ــدى أع ــرق اجله ــات
املانح ــة للش ــهادات اإلحترافي ــة الت ــي أم ــا أه ــم املواضي ــع فه ــي :إدارة
تخ ــدم وتدع ــم مهن ــة املش ــتريات فري ــق املبيع ــات ،تخطي ــط املبيع ــات
والتوريــد والــذي يبلــغ عــدد أعضائــه التش ــغيلية ،مفاوض ــات املبيع ــات،
 100,000عض ــو م ــن  150بل ــد ًا حتلي ــل البيئ ــة التس ــويقية ،التموي ــل
ح ــول العال ــم ،حي ــث يرك ــز ه ــذا ملدي ــري املبيع ــات ،كتاب ــة وتق ــدمي
املعه ــد الدول ــي عل ــى دع ــم وتعزي ــز مقت ــرح املبيع ــات باإلضاف ــة إل ــى
أفض ــل املمارس ــات املهني ــة الدولي ــة التركي ــز عل ــى مب ــادئ االدارة بصف ــة
يف ه ــذا احلق ــل االس ــتراتيجي كم ــا عام ــة لتطوي ــر األف ــراد للوص ــول
يعتب ــر أكب ــر م ــزود له ــذا التدري ــب لوظائ ــف متقدم ــة يف أعماله ــم،
باململك ــة املتح ــدة حي ــث يق ــدم ويه ــدف ه ــذا البرنام ــج كم ــدراء
دورات متخصص ــة جلمي ــع اجلوان ــب تنفيذي ــن يف املبيع ــات والتس ــويق ،أو
واملس ــتويات اخلاص ــة بسلس ــلة حت ــى ن ــواب للرؤس ــاء التنفيذي ــن يف
التوري ــد كاف ــة إبت ــداء م ــن املراح ــل اخلدم ــات التجاري ــة.
ً
األول ــى للحي ــاة املهني ــة وحت ــى بل ــوغ
مس ــتوى اإلدارة العلي ــا.

 tإنشاء مناذج جميلة

ميكنــك جتميــع املعلومــات
فعالة
 tإنشاء مستندات ّ
بفضــل مســتندات  ،Googleالكبيــرة والصغيــرة وتنظيمهــا
مســتندات باســتخدام منــاذج Google
ميكنــك كتابــة
وتعديلهــا والتعــاون فيهــا مــع مجا ًنــا .
آخريــن أينمــا كنــت ،مجا ًنــا.
 tحتقيق أكبر قدر من االستفادة

توفــر لــك جــداول بيانــات
 Googleإمكانيــة إبــراز بياناتــك
مــن خــال مخططــات ورســوم
بيانيــة ملونــة .كمــا توفــر خيــارات
الصيــغ واجلــداول احملوريــة
والتنســيق الشــرطي املضمنــة
Google Slides
الوقــت و ُتســهل مــن املهــام
 tاسرد أخبارك املهمة
تتيــح لــك العــروض التقدمييــة الشــائعة جلــداول البيانــات ،وكل
مــن  Googleإبــراز أفــكارك ذلــك مجا ًنــا.
عبــر عــدد مــن املظاهــر املتنوعــة
واملئــات مــن اخلطــوط وإمكانيــة  tالوصــول إلــى املســتندات مــن أي
تضمــن مقاطــع فيديــو ورســوم مــكان ويف أي وقــت
إلــى
الوصــول
متحركــة يف العــرض التقدميــي ميكنــك
مســتنداتك وإنشــاؤها وتعديلهــا
واملزيــد ،وكل ذلــك مجا ًنــا.
أينمــا ذهبــت ،ســواء أكان ذلــك
مــن الهاتــف أو اجلهــاز اللوحــي
أو الكمبيوتــر ،حتــى إذا لــم تكــن
متص ـ ًا باإلنترنــت.

Google Sheets

 tلــن تضطــر إلــى النقــر علــى
"حفــظ" مــرة أخــرى

يتــم حفــظ جميــع التغييــرات
 tإنشاء جداول بيانات رائعة
تلقائيــا أثنــاء
بفضــل جــداول بيانــات  ،Googleالتــي جتريهــا
ً
ميكنــك إنشــاء جــداول بيانــات الكتابــة .بــل وميكنــك اســتخدام
وتعديلهــا والتعــاون فيهــا مــع ســجل ال ُنســخ الســابقة لعــرض
اإلصــدارات القدميــة من املســتند
آخريــن أينمــا كنــت ،مجا ًنــا.
ذاتــه ،مــع ترتيبهــا بحســب
التاريــخ والشــخص الــذي أجــرى
التغييــر.
Google Form
 tالتميز يف تقدمي االستبيانات

اســتخدم صورتــك أو شــعارك
اخلــاص ،وســتنتقي النمــاذج
اللــون املناســب إلكمــال منوذجــك
اخلــاص والفريــد ،أو اختــر مــن
مجموعــة مــن املظاهــر املنظمــة
لضبــط التناغــم.

بإمكانــك حتميــل البرامــج مــن
متجــر  /Appleمتجــر Google
واالســتمتاع مبميــزات البرامــج
وفوائدهــا.

 6أضواء
حترير النشرة
للمزيد من املعلومات
الرجاء التواصل مع رئيس التحرير

السيدة /صفاء عبدالغني
مدير أول عاقات عامة وإعام
هاتف 17 552 078 :فاكس17 552 890 :
البريد اإللكترونيsafa@origin.com.bh :

الرئيس التنفيذي مكرم ًا املوظف علي الليث "موظف الشهر املثالي  -يوليو "2017

يف مجموعة أوريجني  ..روح الفريق هي أصل النجاح

أوريجني  ..تطور أنظمتها ملزيد من األمتتة

ق ــدم الس ــيد أحم ــد البن ــاء – الرئي ــس التنفي ــذي للمجموع ــة ش ــهادة
تك ــرمي ""موظ ــف الش ــهر املثال ــي" ع ــن ش ــهر يولي ــو  "2017للموظ ــف
عل ــي اللي ــث – مصم ــم جرافيك ــي أثن ــاء التجم ــع الش ــهري للموظف ــن
وذلــك لتفانيــه ودقتــه يف عملــه ومبادراتــه العديــدة لضمــان ســير العمــل
بنجــاح خصوص ـ ًا يف تركيــزه علــى مهماتــه حســب جــدول العمــل والوقــت
املطل ــوب.
وكم ــا ج ــرت الع ــادة يف كل ش ــهر يت ــم في ــه تك ــرمي موظ ــف الش ــهر ويت ــم
إب ــراز املوظف ــن املتميزي ــن الذي ــن يس ــاهمون يف إجن ــاح العم ــل وحتقي ــق
أه ــداف الش ــركة.

تتهاف ــت الكثي ــر م ــن الش ــركات
واملؤسس ــات يف القط ــاع
الع ــام واخل ــاص يف كل دول
العال ــم نح ــو انته ــاج الكثي ــر
م ــن البرام ــج والتطبيق ــات
الرقميــة واآلليــة وذلــك ملجــاراة
احتياج ــات العم ــاء والزبائ ــن
الذي ــن أصبح ــوا أكث ــر وعيـ ـ ًا
بــكل جديــد يف العالــم الرقمــي واآللــي .وعليــه فقــد قامــت املجموعــة
مؤخ ــر ًا بتطوي ــر أنظمته ــا خصوصـ ـ ًا "إدارة عاق ــات العم ــاء" عل ــى
كاف ــة األقس ــام والدوائ ــر يف املجموع ــة يف البحري ــن ويف فروعه ــا يف
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مبــا يخــدم حتقيــق أهــداف املؤسســة
وضم ــان أفض ــل مس ــتوى م ــن اخلدم ــة.

وبهــذه املناســبة قــام الرئيــس التنفيــذي بتكــرمي منســقي املشــاريع الذيــن
مت تخويله ــم ب ــإدارة ع ــدد م ــن الفعالي ــات أو البرام ــج التدريبي ــة ،وم ــن
بينهــم رافينــدرا راماثــان  -املديــر العــام ملركــز أوريجــن للتدريــب ،مرتضــى
النجــار  -مديــر التدريــب للشــركات ملــا يبذلــه مــن مجهــود واضــح يف كل
البرامــج التدريبيــة املوكلــة إليــه ،وصــادق النــامي  -مديــر أول الفعاليــات
والبرام ــج حي ــث مت تكرمي ــة لقيادت ــه مجموع ــة م ــن البرام ــج للباحث ــن
ع ــن عم ــل ،و أخي ــر ًا محم ــد البن ــاء  -مدي ــر تطوي ــر األعم ــال وق ــد مت
تكرمي ــة إلجن ــازه املتمي ــز يف البرام ــج اإلحترافي ــة.

كمــا تعمــل إدارة املجموعــة علــى مراجعــة كافــة أنظمتهــا التكنولوجيــة
ـداء م ــن مواقعه ــا اإللكتروني ــة وانته ــاء ًا باحلوس ــبة الس ــحابية
ابت ـ ً
والتطبيق ــات الذكي ــة به ــدف أن تك ــون مجموع ــة أوريج ــن م ــن
الش ــركات الرائ ــدة يف مج ــال تكنولوجي ــا املعلوم ــات.

للباحثني عن عمل واملوظفني الطامحني للتطور الوظيفي!

برنامـــــــــــج اللغــــــــة
اإلجنليزية لألعمــال
ENGLISH FOR BUSINESS

كل ما يجب أن تتعلمه يف موقع العمل
OriginBahrain

معتمـــــــــــد مـــــــــــــن

احجز مقعدك اآلن!

17 552 878 / 17 552 078
377 000 36 / 363 909 33
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Distinctive orientation workshops
for the learners of the AAT Advanced
Diploma in Accounting
Creativity and innovation is one
of the values that we base the
achievement of our mission.
Therefore, the AAT ADVANCED
DIPLOMA IN ACCOUNTING was
delivered in an unordinary way
to our learners, the team of the
program are conducting different
orientation workshops kicking off
the classes of the AAT program.
These orientation are as follows:
Day 1 “Secrets to a successful job
interview” by Mr. Peter Hooper,
Trainer - OTC.
Day 2 “Effective team building
At Workplace” Workshop by Ms.
Afnan Abdulaziz, Trainer - OTC.
Day 3 Career progression seminar

“The DNA of Effective Leaders”
by Mr. Ahmed Al-Banna, CEO –
Origin Group
Day 4 The start of the AAT
ADVANCED
DIPLOMA
IN
ACCOUNTING program class
AAT (Association of Accounting
Technicians) qualification is a route

What do you know about
National Authority for
Qualifications?

to some of the most in-demand
skills in the world, and provides
our
trainees and members
with a professional status to be
proud of. It is sponsored by the
chartered accounting bodies
CIPFA, ICAEW, CIMA and ICAS.
The program comprises of
six mandatory units, such as,
Advanced Bookkeeping, Final

Accounts
Preparation,
and
Management
Accounting:
Costing, Indirect Tax, Ethics for
Accountants, Spreadsheets for
Accounting.
The Program is fully financed by
Tamkeen.

The Education and Training Quality Authority (BQA) is an independent
entity that carries out its mandate with the guidance of its Board of
Directors. It reports to the Cabinet. The Authority was established as
part of the National Education Reform Project, a pioneering initiative of
Bahrain’s Economic Vision 2030. The main aim of the Education Reform
Project is to fundamentally improve the services provided in education
and vocational training in the Kingdom of Bahrain, which will in turn
ensure the professional advancement of Bahrain’s human capital.
Since 2008 the Authority has embarked on a number of quality
assurance activities, including setting performance standards and
carrying out objective reviews of all education and training institutions
licensed to operate in the Kingdom.
Source: http://www.bqa.gov.bh

Maintaining the Standards
Origin Training Centre will be reviewed by the BQA (Bahrain Quality
Assurance) of the Kingdom at the end of 2017. It will be reviewed as
part of the third cycle of this continuous process.
Two areas playing the most important part to OTC are the standards and
guidelines set by the BQA to measure the quality of the performance of
the training center. Aligning our training quality assurance process to
these guidelines and standards ensures the courses and provision we
offer to learners match international and the Kingdom standards.
Quality Assurance Committee during one of their meetings
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roadside
assistance,
travel
assistance, Medical Evacuation/
Repatriation, Group Personal
Accident as well as 24/7 Call
Centre Services.
The Afro Asian Assistance’s
high-spirited collective team
has helped to create greater
opportunities
to
develop
and offer quality services for
individuals and companies.
The Afro Asian Assistance (AAA)
is a fully owned subsidiary of
Trust Re, one of the leading

reinsurance
companies
in
the Middle East. AAA offers
various products ranging from

Origin Training Centre conducted
various training programs such
as :

• Customer service program
awarded by LCCI ‘’London
Chamber of Commerce &
Industry’-UK.
• English for Business program
certified
by
(Cambridge
University – Pearson) – UK.
• In addition, there are other
local
certificate
programs,
such as team-building retreats
and courses on emotional
intelligence.

Arcade Team-building Retreat retreat
for “Afro Asian Assistant” Company
Origin Training Centre organised a an Arcade Team-building Retreat
for Afro Asian Assistant Company (AAA) which was held at O Zone in
Sitra Mall on 22nd July 2017. This program was steered to enhance
social relations, expose and address interpersonal problems within
the group, and define roles among team members through various
types of activities.
AAA team competed with other 4 teams from Origin Group on
different activities, such as Laser Tag, Bowling, and other teambuilding
activities. AAA team received the winner trophy as they recorded the
highest scores.

Bahrain Aluminium Extrusion
Co. (BALEXCO) b.s.c closed,
was established in 1977 as the
first Aluminium Extrusion Plant in
the Arabian Gulf. With the main
activity of producing aluminium
extrusion products, BALEXCO
took the lead in the region, in
the production of high quality
extrusions and systems, used
mainly as aluminum doors,
window frames and other
products that are required in the

construction industry.
Such program was selected
by BALEXCO due to its strong
believe in developing the
Bahraini talented employees as
a future leaders.
Origin Training Centre delivered
Level 2 Certificate in Leadership
and Team-skills ILM for a group
of their second and third layers
employees at Origin Training
Centre.

Balexco employees attending the Leadership Management class

الشهادة احملاسبية اإلحترافية

AAT Foundation Certificate
in Accounting (Levels: 1 & 3)
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Bahrain Financing Company (BFC)
the opportunity to send their hard
earned money home.

Bahrain Financing Company
(BFC) is the leading Money
Transfer and Currency Exchange
Company in the Kingdom of
Bahrain. Established in 1917,
the company traded in gold
bullions and gradually grew their
services. In the 1970s', it entered
the remittance market; giving the
fast growing "Expat" community

BFC Group has grown its retail
operations even further, opening
up BFC Forex & Financial Services
PVT Ltd (BFC Forex) in India and
BFC Exchange Malaysia Sdn.
Bhd. (BFC Exchange) in Malaysia.
Origin Training Center was
honored to deliver plenty of
Training programs to BFC,
especially the English for Business
and Retail Operation awarded by
London chamber of commerce &
Industry ‘’LCCI’’ – UK.

BFC Learners proudly scored the highest success rate
among other English for Business classes in OTC

One of the BFC classes - English for Business

BFC employees testimonies:

Ms. Aysha Salem

Compliance Assistant / BFC-Main Office
"The training syllabus and lessons were easy to understand for all
the trainees. The trainer was kind, educated and helpful. She chose
easier but interesting ways to let everybody understand the topics of
the course. This training helped me a lot professionally as my writing
and speaking skills improved. My Line Manger commended my
improvement in delivering the English language."

Mr. Naweed Akbar Jalal

Compliance Supervise and Deputy Money laundering Reporting
"I am very grateful to OTC for providing this kind of course and with
their highly qualified professional trainer like Ms. Desiree Brigola. She
gave her best effort to help us improve and develop our macro skills in
using the English Language."

Bahrain Telecommunications
Company (Batelco) is the
leading
digital
solutions
provider in the Kingdom of
Bahrain. Batelco serves both
the corporate and consumer
markets through the delivery of
cutting-edge fixed and wireless
telecommunications solutions.
Its comprehensive portfolio of
solutions for the residential,
business
and
government
segments in Bahrain include
all IP fixed and 4G LTE wireless
Broadband networks and MPLS
based regional data solutions.

One of the BFC classes - English for Business

Batelco is also proud of the
important role it plays in
supporting its local communities
and annually contributes to
health, education, sports and
cultural
initiatives.
Batelco employees were involved
in different training programs
provided by Origin Training
Centre:
•
•

Negotiation Skills
Advanced Selling Skills

Batelco proves to be a leading
telecommunication company in
investing in it's human capital.
Group photo of Batelco employees - Advanced Selling Skills
workshop
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BBK, formerly known as The
Bank of Bahrain and Kuwait
B.S.C, was established on
16th March, 1971. This was
in accordance with the Amiri
decree and started operations
a year later. BBK has always
taken the lead in training and
development of bahrainis and
therfore has been the pioneer
in Commercial Banking for

41 years in the Kingdom of
Bahrain.
On the 18th to 19th of July
2017, Origin Group delivered
a course called "Detecting
Forgery and Counterfeiting in
Documents and Currencies in
Banking" held by Dr. Nashat
Gaber (certified trainer) for a
group of BBK employees at
their training center.

The Sheraton is truly one of
Bahrain's finest hotels. Ranking
at 5 stars -- this would be the
place to be for anyone seeking
business or even leisure.
Sheraton Hotel - Bahrain was
established in 1981 and what
makes this hotel different is not
only for the 219 guest rooms
and 37 suites, but also the Hotel
Management strongly believes

in training and development of
its human capital.
Origin Training Center had the
privileged to collaborate with
Sheraton Hotel Management
to deliver First Aid and Safety
program for a group of their
employees
from
different
departments for 2 days,
delivered by the certified Trainer
Mr. Nadeem Mohammed.

Various activities at the workshop were provided with the
needed tools for detecting forgery and counterfeiting

Mr. Nadeem Mohammed as the trainer of the First Aid and Safety
Workshop held in Sheraton Hotel.

The workshop participants with the facilitator delivered to BBK
employees at their training center

Mr. Ravindra Ramathan - GM OTC recognizing one of the
Sheraton employees on the last day of the workshop

Detecting signature forgery and counterfeiting presented during
the workshop

Group photo of the Sheraton employees at the end of the
workshop
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Competencies for Trainers

of voice, and sustain the
quality of his presentation.

R.ravindra
General Manager,
Origin Training Centre

The trainer is one of the
main elements in the training
process, and to maintain
an integrated success of
this process the trainer
should possess different
characteristics to prevail. An
article has been published
by the Institute for the
Human Services covered 15
core competencies a trainer
should have to succeed. I
chose few of them to be
highlighted as the most
important competencies.
Professionalism
and
Ethics:
maintaining
a
professional demeanor in
the training environment,
including grooming and
dressing code, adhering
to pre-set time frames for
the training, being well
organized and fully prepared
for the training, updating the
training curricula, and be well
organized and fully prepared
prior to the training.
Training Delivery Skills:
arranging
the
training
room to promote comfort,
interaction,
and
group
development; understand
the physical positioning in
relation to trainees, hand and
body movements, and tone

In order to prepare Bahrain
Airport Company employees
with
the
coaching
skills
required in the workplace
and to develop leadership
competencies; Origin Training
Center in collaboration with
Beckett McInroy Consultancy
(BMC) organized a 5 days
Professional Organizational and
Leadership Coaching Program
called “Coach Me” conducted in

Culture and Diversity:
understanding how own
cultural background can
impact
communication
style, choice of words, body
language, and mannerisms,
how these may affect
trainees
from
different
cultural backgrounds, and
his ability to train and relate
to trainees from different
cultural groups.
Computer and Distance
Learning
Technology:
knowing how to integrate
computerized
training
aids to enhance training,
and can design and
develop
presentations
and demonstrations using
software such as Power
Point, Prezi or others,
understanding the selfdirected,
computerized
learning (e-learning), and
knowing how to use
computer applications and
communication strategies to
promote transfer of learning.
Social Media and Digital
Marketing: Understanding
the use of the social media
channels and the targeted
audience and benefit of
each, utilizing each channel
properly, and using them
to market the trainer and
his competitive advantage
among other trainers.
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H.E. Minister of Foreign Affairs
Recognize Origin Group
Coinciding with the global celebration of "Social Media Day", Origin
Group was recognized at the Social Media Club - Bahrain awards
ceremony for its pioneering contributions to social media.
Under the patronage of His Excellency the Minister of Foreign Affairs
Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, the award has been presented
to Mr. Ammar Al Khabbaz - Logistics Manager at Origin Group on
the occasion of Social Media Day.
Since 2012, this celebration has been organized annually and was
patronized this year by his excellency; the Minister of Foreign Affairs
- Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, who attended the ceremony
along with H. E. the Advisor for Media Affairs of the HM, the King Mr. Nabeel bin Yaqoob Al Hamar, in addition to more than a hundred
social media influencers.

H. E. the Minister recognizing Origin with presence of
Mr. Ali Sabkar.

“Coach Me”

Professional Organizational
and Leadership Coaching Program
for Bahrain Airport Company

Last but not the least, I
strongly advice that each
trainer should benchmark
him/ her self with the
international
training
standards and embrace
more
competencies.
BAC premises for their selected
employees. Dr Clare McInroy
and Ms. Sameera Baba delivered
the program that included
experiential delivery, interactive
exercises, Power Point slides,
discussions, multiple choice
quizzes, coaching practice and
group work.
This internationally accredited
program covers all of the
Association
for
Coaching

and International Coaching
Federation Competencies. It
covers different topics, such
as Evaluating and developing
interpersonal skills, How to
cultivate a no-blame feedforward environment, Effective
use of coaching competencies in
developing a Coaching Culture

Plan, Understand the nuances
of trust and ‘clean language’
in the workplace, Understand
the ethics within coaching,
Understand how to create an
alliance with clients in addition
to other related topics in order
to prepare delegates to deliver
leadership in a coaching style.
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Editors Pick

10 Rules for Effective Strategic Planning
By: Steve Tobak - Moneywatch

management. There can be
additions but there's a size
tradeoff: bigger equals more
ideas but harder to manage.

One of the Strategic Planning Model

Rule #4
Rules of engagement. The
facilitator or executive owner
sets ground rules or rules of
engagement, i.e. attack the
problem, not the person; be
quiet unless you have something
material to add; don't beat
issues to death; no cell phones;
that sort of thing.

Every company runs into trouble
from time to time. It's a fact of
business life. No entity goes
straight up and to the right and
no business plan, corporate
direction, or product strategy
is effective in perpetuity. Things
change - economy, competition,
organization, technology - you
name it.

10 RULES FOR EFFECTIVE

When it's time to take a step
back, assess the situation, and
change corporate strategy, you
need a critical process called
strategic planning. Unfortunately,
it's complex and challenging
because the experience and
ability to develop and manage
it is hard to come by. Luckily,
you've got me and my:

Rule #2
Executive
owner
and
facilitator. You need a member
of the executive staff to own
the process from start to finish,
plus an objective facilitator
from outside the company with
expertise in this sort of thing.

Rule #6
Situation or SWOT analysis.
Takes time, but it must be brutally
honest and objective with no
sugarcoating. If you don't know
where you stand versus the
competition, the entire process
is a waste of incredibly valuable
executive time.

Rule #3
The team. The team must be
committed to participating in
the entire process from start
to finish. It's usually executive

Rule #7
No sacred cows. Executives
get too close to and emotionally
wrapped up in their groups,

STRATEGIC PLANNING:

Rule #1
The definition. First things first.
Strategic planning is any process
meant to determine a company's
future direction, including its key
goals, strategies for achieving
them, and business plans.

Rule #5
The problem and process
objectives. You're doing this for
a reason. Agree on the problem
statement and objectives of the
process. You can also give it a
name if that will help galvanize
everyone.

responsibilities, programs, and
products. The team has to
get beyond all the subjectivity
to achieve open and honest
perspective. Everything's on the
table.
Rule #8
Brainstorm. Be completely
open to any ideas. When they're
all listed, have each person pick
their top three ideas (weighted
first = 3 points, second = 2
points, third = 1 point), then add
it up, take the top x ideas, assign
each to an exec who develops a
business plan.
Rule #9
Coalesce. Present the plans,
debate, coalesce on company
direction, key goals, strategies,
etc. Several meetings and
iterations are fine, including
bouncing off the next level of
management and a controlled
group of outsiders to get
feedback (optional).
Rule #10
Plan and execute. Develop a
set of plans for communicating
the new direction down through
the organization and externally,
affecting organizational and
behavioral change, product
development
and
launch,
marketing and sales, etc.
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