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كلمة رئيس اللجنة المنظمة

لتحسني  السابقة  اخلليجية  مؤمتراتنا  حققته  الذي  النجاح  بعد 
يف  هذا  مؤمترنا  يأتي  املختلفة،  العمل  قطاعات  يف  املوظفني  إنتاجية 
نسخته التاسعة بعنوان )االبتكار املؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز 
اإلنتاجية( بالشراكة االستراتيجية مع وزارة اخلدمة املدنية وغرفة جتارة 

وصناعة ُعمان - فرع صاللة.
 

تأتي أهمية هذه املؤمترات للتركيز على الكثير من التحديات املوجودة 
حاليًا يف سوق العمل والتي تعاني منها مؤسساتنا سواًء يف القطاع العام 
أو القطاع اخلاص والبد من حتويل هذه التحديات إلى فرص. وإن من 
وبروز  املعلومات  تكنولوجيا  السريع يف  التغيير  التحديات هو  أهم هذه 
وظائف جديدة وحتمًا ستختفي وظائف أخرى خالل الفترة القادمة مما 
سيؤثر ذلك إما سلًبا أو إيجاًبا على إنتاجية املوظفني كما أشار املنتدى 
االقتصادي العاملي مؤخرًا بأن اهم املهارات املطلوبة يف العام )٢٠٢٠( هي 
مهارة حل املشاكل املعقدة ومهارة االبتكار واإلبداع باإلضافة إلى مهارة 
االبتكار  على  العام  هذا  ركزنا  املنطلق  هذا  ومن  البشرية.  الكوادر  ادارة 
النهوض  بهدف  اإلنتاجية  لتعزيز  التكنولوجيا  وتوظيف  املؤسسي 
مبستوى اإلنتاجية من خالل طرح مجموعة من احللول التي ستعرض 

من خالل التجارب العاملية واإلقليمية واخلليجية.
 

على  يركز  ومتميز  متكامل  برنامج  بوضع  املؤمتر  هذا  يف  قمنا 
االستراتيجيات املؤدية لرفع انتاجية املوظفني وعرض أفضل التطبيقات 
واجلودة  التكنولوجيا  اإلنتاجية،  ربط  خالل  من  واملمارسات  العملية 

وتأثيرها على بيئة العمل واملوظف.
 

مع متنياتي جلميع املشاركني واملتحدثني يف املؤمتر مبزيٍد من االستفادة 
وتذكيرهم بأهمية إحداث تغيير جذري يف بيئة العمل لنستطيع حصد 

الثمار املمكنة اآلن ومستقباًل إن شاء اهلل.

محمد بن عيسى الفيروز
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر
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�شعار امل�ؤمتر لعام 2019

لتعزيز  التكنولوجيا  وتوظيف  )االبتكار 
االنتاجية(

ينطلق املؤمتر اخلليجي التاسع لتطويــر إنتاجيــة الكوادر البشرية 
التكنولوجيا  وتوظيف  املؤسسي  "االبتكار  عنوان  حتت  العام  هذا 
على  جاد  وبشكل  الضوء  سيسلط  والذي  اإلنتاجية"  لتعزيز 
انخفاض  أسباب  وحتليل  لتحديد  السليمة  االحترافية  الطرق 
األداء الوظيفي وبالتالي اإلنتاجية يف القطاعني العام واخلاص. 
املوظفني ألكبر قدر  كيفية إجناز  كبير على  املؤمتر بشكل  سيركز 
من النتائج يف أقل وقت وجهد ممكنني، باإلضافة إلى كيفية إيجاد 
احملافظة  مع  اإلنتاجية،  لرفع  واملالئم  اإليجابي  الوظيفي  املناخ 

على السياسات األخالقية وسلوكيات العمل.   

• فعاليات املؤمتر:
سوف يتضمن املؤمتر الفعاليات التالية:

- محاضرات خلبراء ومسؤولني من دول خليجية ومن السلطنة. 
- جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية ودولية. 

واإلبداع  االبتكار  حول  دولية  جناح  لقصص  عملية  تطبيقات   -
والتي سيقوم بها املشاركون يف املؤمتر بهدف إيجاد طرق لتعزيز 

اإلنتاجية.
- جلسات النقاش. 

- ورش عملية تخصصسة وتفاعلية .

• الفئات املستهدفة:
يستهدف املؤمتر الفئات التالية:

- املدراء العامون يف القطاعني العام واخلاص.
- املشرفون يف مختلف مناطق العمل يف القطاعني العام واخلاص. 

- مدراء ومسؤولي املوارد البشرية.
- مدراء خطوط اإلنتاج يف مختلف التخصصات والقطاعات.

- املوظفون بصفة عامة يف القطاعني العام واخلاص.

- طلبة اجلامعات يف مختلف التخصصات.
- رواد األعمال الراغبني يف زيادة إنتاجية مؤسساتهم.

• اللغـــــة:
العربية.

• الضيافة:
ستتوفر الضيافة طيلة فترة انعقاد املؤمتر مبا يف ذلك وجبة الغذاء.

• الصالة:
واألخرى  للنساء  واحدة  للصالة  خاصتني  غرفتني  تخصيص  مت 
للرجال. الرجاء االستفسار من موظفينا يف االستقبال والتسجيل. 

• خريف صاللة:
املؤمتر ملجموعة من  يوم من  نهاية كل  ترتيب رحالت خاصة  سيتم 

املناطق الشهيرة والسياحية يف صاللة.

• الفنـــــدق:
مت االتفاق مع إدارة فندق ميلينيوم احلديث بتوفير غرف بأسعار خاصة 
لكافة األخوة و األخوات املشاركني من خارج صاللة. ملن يرغب يف احلجز 
اخلدمة  هذه  لتوفير  للمؤمترات  األصايل  مبوظفي  اإلتصال  الرجاء 

وبأسعار خاصة.

حول المؤتمر
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أ. أحمد بوهزاع
خبير ومتخصص يف هندسة اإلبداع - مملكة البحرين

املعلومات  تقنية  العقدين يف مجال  تزيد عن  االبداع مع خبرة عملية  رائد يف هندسة  بوهزاع  أحمد  السيد  يعتبر 
واالتصاالت واإلدارة تراكمت من خالل العمل يف عدة قطاعات أهما قطاع املصارف واملؤسسات املالية واالستثمارية 

والتأمني، وقطاع االتصاالت، والقطاع احلكومي وتقدمي االستشارات لعدد من املؤسسات اخلليجية.

ديبول   جامعة  املالية  العلوم  يف  املاجستير  درجة  أهمها  واالحترافية  االكادميية  الشهادات  من  عدد  بوهزاع  يحمل 
الواليات املتحدة األمريكية، ودرجة املاجستير يف إدارة األعمال  جامعة غالمورغان  اململكة املتحدة ودرجة البكالوريوس 
يف علوم احلاسب اآللي  جامعة البحرين إضافة إلى حصوله على جائزة الشرق األوسط لتميز قيادات املستقبل عن 
قطاع اخلدمات العامة. وله مشاركات يف عدد من الدورات اخلاصة باإلبداع واالبتكار كشهادة حتقيق االبداع من لندن 
بيزنز سكول، واالبداع يف التطوير االقتصادي من جامعة هارفرد، وقيادة االبداع االستراتيجي من جامعة فندربيلت، 

وتصميم التفكير من جامعة ستانفورد إضافة إلى العديد من الشهادات االحترافية يف عدة مجاالت. 

Key SpeaKerS profile

المهندس صالح بن محمد الشنفري
الرئيس التنفيذي - الشركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة -  سلطنة ُعمان 

املهندس صالح الشنفري هو خريج جامعة والية ايوا- اميز- ايوا- الوال يات املتحدة االمريكية 1987م تخصص انتاج 
كما عمل  القابضة ش.م.ع.م،  الغذائي  الُعمانية لالستثمار  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ويشغل حالًيا منصب  زراعي 

سابًقا كرئيس مجلس إدارة شركة النماء للدواجن ش.م.ع.م ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة مزون لاللبان ش.م.ع.م
شارك كمحاضر ومتحدث يف العديد من اللقاءات احلوارية حول موضوع األمن الغذائي يف اإلعالم املرئي واملقروء 

وكذلك امللتقيات التي تنظمها املنظمات اإلقليمية والدولية حول األمن الغذائي .

أيًضا  وهو محاضر  العصيبة  والبرمجة  الوجداني  والذكاء  واالدارة  القيادة  التدريبية يف  البرامج  نفذ عدد من  كما 
وإدارة  املساهمة  الشركات  تأسيس  املهندس صالح خبرة يف  املتعثرة. ميتلك  والشركات  العائلية  الشركات  يف قضايا 
املشروعات وإدارة املخاطر التجارية ، مع تركيز خاص على املشاريع الغذائية وإعادة هيكلة الشركات الغذائية داخل 

وخارج السلطنة بنجاح. 

المتحدثون

د. ياسمين البلوشي
عميدة كلية مسقط - سلطنة ُعمان 

حاصلة على شهادة الدكتوراة يف التربية من جامعة ليدز باململكة املتحدة، باإلضافة إلى العديد من املؤهالت العلمية 
واخلبرات العملية يف مجاالت التعليم واإلدارة واملالية والتدريب، متيزت بتنوعها وثرائها، وكان آخرها شغلها لوظيفة 
يف  املتخصصة  واللجان  املجالس  من  عدد  عن عضويتها يف  واملالية فضال  املصرفية  الدراسات  كلية  عميد  مساعد 
السلطنة من ضمنها عضوة للجنة التنفيذية للجمعية الُعمانية للجودة يف التعليم العالي، عضوة مجلس االمناء 
جلامعة مسقط . الدكتورة ياسمني مراجعة خارجية للبرامج لوزارة التعليم العالي ومراجعة خارجية للمؤسسات 

للهيئة الُعمانية لالعتماد االكادميي.
د.ياسمني مدربة ومّقيمة معتمدة للذكاء العاطفي و اإلدارة وقدمت العديد من ورش العمل للشركات والبنوك مثل 
بنك مسقط والبنك الوطني الُعماني وبنك ظفار و hsBC. كما قدمت العديد من ورش العمل واملومترات يف مجال 

متكني املرأة و التوزان بني العمل واحلياة واملرأة يف القيادة وخدمة العمالء.

د. نهى الدارودي
رئيسة قسم التأهيل والتدريب بديوان البالط السلطاني - سلطنة ُعمان

الدكتورة   نهى الدارودي حاصلة على بكالوريوس يف نظم املعلومات االدارية من جامعة ظفار، وحاصلة على املاجستير 
البشرية جامعة  الدكتوراه  يف التخطيط االستراتيجي للموارد  يف اإلدارة من جامعة ظفار  و حاصلة على شهادة 

عبدامللك السعدي باململكة املغربية.

هي األن تعمل يف ديوان البالط السلطاني رئيسة قسم التأ هيل والتدريب وايضا مدرب محترف معتمد، نفذت العديد 
من البرامج التدريبة  يف القيادة واالدارة والذكاء االصطناعي  عضوة اللجنة االقتصادية بغرفة جتارة وصناعة ُعمان  

، تتمتع بقدرات  قيادية وإشرافيه عالية  ومهارات يف التعامل مع شرائح مختلفة وعلى نطاٍق واسع .
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أ. عارف العوضي
خبير ومستشار يف ادارة اجلودة واالنتاجية - دولة الكويت

 Six Sigma والذي حصل عليه من أكادميية Lean Six Sigma يحمل االستاذ عارف احلزام األسود املتقدم يف
 The Dow من شركة Lean Six Sigma يف يونيو 2009. كما حصل على اعتماد احلزام األسود يف Academy

Chemicals Co  يف ابريل 2004.
 PIC غير املتكررة ألكثر من 150 قائد مشروع من Six Sigma و Lean درس االستاذ أكثر من 400 ساعة من وحدات

و Equate على ستة موجات تدريب مع توفير التوجيه  )Coaching( ألكثر من 500 مشروع تطويري ناجح.
من خالل احترافه وتخصصه يف مجال Six Sigma، استطاع إدخار أكثر من 200 مليون دوالر من املدخرات املالية مت 
احتسابها بامليزانيه )Hard Savings( كما ساعد على حتسني الكفاءات يف جميع قطاعات الشركة التي يعمل بها.

باإلضافة إلى ذلك، ُيعد االستاذ عارف من املتخصصني يف إدارة املشاريع )PMP( يف املنطقة وهو معتمد من قبل 
معهد إدارة املشاريع  )PMI( يف يونيو 2012.

أ. سميرة  بابا
مسؤولة املبادرات واملالكة لشركة )مبادرة لالستشارات التجارية( - مملكة البحرين

إلى  التي تهدف  التدريب، وخاصة يف املشاريع  املهنية يف مجال  بابا ريادية طموحة طورت حياتها  األستاذة سميرة 
متكني مفهوم التنمية الذاتية، مهارات القيادة، اكتسبت سميرة أكثر من 19 عاًما من اخلبرة يف اإلدارة والتدريب 
والتطوير والتسويق واملبيعات وتطوير األعمال وخدمة العمالء.حتمل سميرة درجة ماجستير يف إدارة األعمال من 
كلية إدارة األعمال السويسرية، ودرجة البكالوريوس يف التسويق واإلدارة من جامعة البحرين. هي مدرب محترف 
جمعية  يف  إدارة  مجلس  عضو  األمريكية(.  املتحدة  )الواليات   PCC-ICF للمدربني-  الدولي  االحتاد  من  معتمد 
البحرين للتدريب والتطوير حيث تتولى إدارة برامج التطوير املهني وقيادة الشباب. وهي تشغل حالًيا منصب رئيس 

فرع البحرين لالحتاد الدولي للموجهني.

المتحدثون

د. احمد بوزبر
الرئيس التنفيذي ألكادميية ديكم - دولة الكويت

والتي قدمها  التدريبية  االستشارات  تزيد عن 20 عامًا يف مجال  واسعة  بوزبر خبرة  أحمد محمد  الدكتور  ميتلك 
لقطاعات مختلفة داخل وخارج الكويت.

يحمل الدكتور بوزبر شهادة الدكتوراه يف التربية والتنمية البشرية من جامعة أوريجون يف الواليات املتحدة األمريكية 
عام 1988 وشهادة الدبلوم العالي )مابعد الدكتوراه( يف التنمية البشرية وتقييم األداء املهني من كلية همبر للتقنيات 

العالية – كندا.
يحمل الدكتور أحمد شهادة عدة كمدرب مرخص تؤهله لقيادة مختبرات تطبيقية يف تدريب العاملني يف مؤسسات 

من خالل آلية مايسمى بـ )التدريب االستشاري(.
شغل مناصب عدة يف مجال التدريب وتطوير املوظفني أحدثها كان وكيل مساعد لتخطيط وتنمية القوى العاملة 

بوزارة الدولة للتنمية اإلدارية يف الكويت.

د. فهد التويجري
الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز - اململكة العربية السعودية

الدكتور فهد التويجري حاصل على بكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر من كلية علوم احلاسوب واملعلومات بجامعة 
امللك سعود عام 1987. ويف عام 1992 حصل على درجة الدكتوراه يف علم تشفير املعلومات )التشفير( من كلية الكهرباء 
واإللكترونيات بجامعة برادفورد باململكة املتحدة. عِمل كأستاذ مساعد يف هندسة الكمبيوتر ورئيس قسم تكنولوجيا 

اإللكترونيات يف كلية التقنية بالرياض من 1992 حتى 2005.

يف عام 2005 مت تعيني الدكتور التويجري نائبًا حلاكم مؤسسة التدريب التقني واملهني للتدريب املشترك. ثم يف عام 
2008 مت تعيينه كنائب محافظ خلدمات الدعم ومت تعيينه يف عام 2012 كنائب محافظ للتخطيط والتطوير. كما 
عمل ملدة عشر سنوات يف القطاع اخلاص يف إدارة الشركات املتخصصة يف مجال تطوير تكنولوجيا املعلومات وتنمية 
التدريب  تقدمي  رائدة يف  شركة حكومية  وهي  التميز،  كليات  لشركة  تنفيذي  كرئيس  حالًيا  ويعمل  البشرية  املوارد 
الدولية  التدريب  منظمات  أفضل  مع  بالشراكة  السعودية  العربية  اململكة  يف  واملهنية  التقنية  للمهارات  التطبيقي 

لتلبية متطلبات السوق احمللية.
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برنامج المؤتمر

اليـــوم األول |اإلثنين، 26 أغسطس 2019

التسجيل / تناول الشاي والقهوة08:00 – 09:00

حفل االفتتاح: 09:00 – 10:00

- كلمة املؤمتر

- عرض فيلم حول االبتكار املؤسسي وأثره على اإلنتاجية

االبداع يف حتويل التحديات لفرص بهدف رفع اإلنتاجية
م. صالح بن محمد الشنفري - الرئيس التنفيذي - الشركة الُعمانية لالسثمار الغذائي القابضة - سلطنة ُعمان

- تكرمي املتحدثني والرعاة

استراحة / تناول الشاي والقهوة10:00 – 10:30

االبتكار املؤسسي يف حقبة اجليل الصناعي الرابع 4.0  وعالقته باإلنتاجية10:30 – 11:15
أ. أحمد بوهزاع - خبير ومتخصص يف هندسة اإلبداع - مملكة البحرين

مثلث اإلبداع لتعزيز اإلنتاجية )بيئة العمل - املوظفني - التواصل الفّعال(11:15 – 12:00
د. أحمد بن محمد بوزبر - الرئيس التنفيذي ألكادميية ديكم - دولة الكويت

أدوات قياس األداء واإلنتاجية : تطبيقات الذكاء العاطفي للمؤسسات12:00 – 12:45
د. ياسمني البلوشي - مدربة ومتحدثة دولية ملنصة لندن للمتحدثني - عميدة كلية مسقط - سلطنة ُعمان

استراحة الغداء12:45 – 13:30

ورش عمل متزامنة13:30 – 15:00

الورشة األولى : أدوات الكوتشينج واستخداماتها يف رفع اإلنتاجية
أ. سميرة بابا - مسؤولة املبادرات واملالكة لشركة ) مبادرة لالستشارات التجارية ( - مملكة البحرين

)Lean Six Sigma( الورشة الثانية : رفع اإلنتاجية من خالل منهجية
 أ. عارف العوضي  - خبير ومستشار يف إدارة اجلودة واإلنتاجية - دولة الكويت

15:00

19:00 – 16:00

ختام فعاليات اليوم األول 

رحلة ترفيهية ملناطق مختلفة يف صاللة
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برنامج المؤتمر

اليـــوم الثاني | الثالثاء، 27 أغسطس 2019
التسجيل / تناول الشاي والقهوة08:00 – 08:30

جتربة كليات التميز يف توطني التدريب ورفع اإلنتاجية08:30 - 09:15
د. فهد عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي - كليات التميز - اململكة العربية السعودية

تطوير خارطة اإلجراءات والعمليات إلنتاجية متميزة09:15 – 10:00
 أ. عارف العوضي  - خبير ومستشار يف إدارة اجلودة واإلنتاجية - دولة الكويت

استراحة / تناول الشاي والقهوة10:00 – 10:30

رفع الكفاءة واإلنتاجية من خالل اإلبداع واالبتكار10:30 – 11:15
د. نهى الدارودي - رئيسة قسم التأهيل والتدريب بديوان البالط السلطاني - سلطنة ُعمان

أهمية اإلبداع واالبتكار يف بيئة العمل11:15 – 12:00
أ. سميرة بابا - مسؤولة املبادرات واملالكة لشركة ) مبادرة لالستشارات التجارية ( - مملكة البحرين

أثر إدارة الوقت يف رفع جودة األداء الوظيفي12:00 – 12:45
د. أحمد بن محمد بوزبر - الرئيس التنفيذي ألكادميية ديكم - دولة الكويت

13:30 – 12:45

15:00 – 13:30

استراحة الغداء

رئيس اجللسة : د. أحمد محمد البناء - مجموعة أوريجني  - مملكة البحرين

اجللسة احلوارية الثانية
م. صالح بن محمد الشنفري - الرئيس التنفيذي - الشركة الُعمانية لالسثمار الغذائي القابضة - سلطنة ُعمان

أ. أحمد بوهزاع - خبير ومتخصص يف هندسة اإلبداع - مملكة البحرين
د. أحمد بن محمد بوزبر - الرئيس التنفيذي - أكادميية ديكم - دولة الكويت

د. فهد عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي - كليات التميز - اململكة العربية السعودية
د. نهى الدارودي - رئيسة قسم التأهيل والتدريب بديوان البالط السلطاني - سلطنة ُعمان

د. ياسمني البلوشي - مدربة ومتحدثة دولية ملنصة لندن للمتحدثني - عميدة كلية مسقط - سلطنة ُعمان
أ. عارف العوضي  - خبير ومستشار يف إدارة اجلودة واإلنتاجية - دولة الكويت

ختام فعاليات املؤمتر 15:00

برنامج مفتوح للمشاركني يف املؤمتر16:00 – 19:00
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فندق ميلينيوم صاللة
ملنتجع  وفريد  حديث  مفهوم  صاللة  ميلينيوم  منتجع  ُيعد 
املدينة، حيث يقع شمال صاللة يف منطقة السعادة، مجرد بضعة 
كيلومترات قليلة من الشاطئ واجلبال و15 دقيقة فقط بالسيارة 
من مطار صاللة. يوفر هذا املنتجع احلصري الطعام واملشروبات 
للمسافرين بغرض الترفيه والعمل حيث يشتهر بدقته وخدماته 

املتجاوبة واالهتمام بالتفاصيل.

على  للحصول  باملنظمني  اإلتصال  الرجاء  الغرف  حلجز 
خصومات خاصة.

للمحافظة  والتجاري  اإلداري  واملركز  هي حاضرة ظفار  مدينة صاللة 
وتعتبر  ُعمان  لسلطنة  اجلنوبي  الساحل  على  صاللة  مدينة  وتقع 
عاصمتها السياحية والتجارية وتتميز مبقومات سياحية طبيعية حباها 
النارجيل  أشجار  فيها  وتكثر  واللبان  بالبخور  صاللة  وتشتهر  بها  اهلل 
االستوائية وتباع هناك بكثرة واملوز  والفافاي وتعتبر مدينة صاللة ثالث 

أكبر مدينة يف سلطنة ُعمان من ناحية عدد سكان.

يبلغ عدد سكان صاللة 172 ألفا و 570 نسمة بنسبة 69.2 % من إجمالي 
سكان محافظة ظفار. ويبلغ عدد الُعمانيني 107 ألفا و804 نسمة بينما 

يبلغ عدد الوافدين 64 ألفا و766 نسمة حسب إحصاءات تعداد 2010.

صاللـــةمكان انعقاد المؤتمر
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من مؤتمراتنا

How to regiSter

assayeloman
www.alassayel.com.om

organiSer
9917 1114

info@alassayel.com.om
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Account Name: 
Al Assayel for Conferences

Bank Branch:
Al-Nahdha Tower 2 - Ghala

Bank: Bank Muscat

Bank Account No.:
0423-04126661-00-11

Swift Code: BMUSOMRXXXX

Beneficiary Number:12683801

Currency: Rial Omani

Payment Method:
Please make payments in 
favour of :

Fax

Cancellation/Substitutions No cancellation will be permitted once a registration form is received. However, substitution is allowed. 

Participation Fees 

DELEGATE NAME

1

2

3

4

5

6

HOW TO REGISTERIN COOPERATION WITH

info@alassayel.com.omAssayelOman

* For additional registration, use a copy of this form.

The Conference fee will include:

 Attending all the sessions / workshop.
 Full Conference materials.
 Lunch, tea and coffee.
 A certificate of completion.

+968 24 50 40 30
+968 99 17 11 14

+968 24 50 40 88

Registration
FORM

Participation Fees:

*Corporate rate are available

fax +968 24 50 40 88

Event name

Tel. +968 24 50 40 30

OMR

Once registration is con�rmed, the company is not responsible for the absence of the delegates, and
to ensure the quality we will accept Substitution up to two days before the conference.

290



الشركاء االستراتيجيون

بالتعاون مع

التنظيـــــم

الشركــــــاء

دولة الكويتفرع صاللــــة
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9  
th GCC PRODUCTIVITY CONFERENCE

املؤمتر اخلليجي التاسع لتطويــر إنتاجية الكوادر البشرية

االبتكار املؤسسي 
وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية

+968 99 17 11 14

www.alassayel.com.om

...


