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شهد قطاع األعمال يف اآلونة األخيرة العديد من التطورات، سواء على املستوى احمللي أو العاملي، وذلك يف ظل 
املؤسسات مطالبة  املؤسسات يف قطاعات األعمال املختلفة. وقد أصبحت هذه  املنافسة بني مختلف  تزايد حدة 
وتطبيق  اختيار  يف  لتساعدها  التنافسية  امليزة  اكتساب  من  وفعالة متكنها  إدارية حديثة  وأدوات  أساليب  بتبني 

وتقييم االستراتيجيات التي تتبناها وهذا ما تصبو له السلطنة من خالل رؤيتها 2040. 

وعلى الرغم من أن هناك العديد من املؤشرات التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعني العام واخلاص يف تقييم 
أدائها لتحقيق أهدافها ونتائجها املالية واخلدمية، إال أن هذه املؤشرات قد حتتاج من وقت آلخر لغربلتها والنظر 

بل وحتى إعادة هيكلتها وتقييمها، لقياس مدى جودتها ودقتها يف تأدية األهداف املرجوة منها.

من ناحية أخرى، فقد صاحب التطور العاملي املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات والرقمنة والذكاء االصطناعي حاجة 
ماسة  لتلبية احتياجات سوق العمل وضرورة النظر يف إعادة تأهيل وتهيئة مواردنا البشرية يف القطاعني العام 

واخلاص، وذلك بهدف الوصول ألهداف ورؤية السلطنة 2040.

من هذا املنطلق يأتي مؤمترنا هذا يف نسختة الثامنة والذي يعالج جانبا من جوانب رفع اإلنتاجية وقياس أداء 
املؤسسات واألفراد مع احلفاظ على اجلودة العالية يف األداء  يف القطاعني العام واخلاص.

"اجلودة وأثرها يف تعزيز األداء  باختيار عنوان  للمؤمتر  العلمية  واللجنة  املنظمة  العليا  اللجنة  قامت  وقد 
املؤسسي" وذلك للتركيز على أهمية استخدام وتطوير أدوات القياس والتأكد من جودتها وفعاليتها، باإلضافة 

لتأثيرها يف حتقيق األهداف والنتائج املطلوبة.

أيدي نخبة من أفضل  املؤمتر على  التي سيتم عرضها يف هذا  العملية  التجارب  إلى االستفادة من  إننا نتطلع 
اخلبراء واملتخصصني  يف هذا املجال،  إلى جانب عدد من ورش العمل املتزامنة واملليئة باملعلومات العملية واملهمة 

ألي فرد أو مؤسسة تعمل على تطوير أداءها وقياس مستوى املؤشرات اخلاصة بكفاءة األفراد واألعمال.
واهلل املوفق،،،

محمد بن عيسي الفيروز
رئيس اللجنة املنظمة العليا للمؤمتر

المقدمة
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شعار املؤمتر لعام 2022
)ما ال ميكن قياسه... ال ميكن إدارته(

سوف يسلط املؤمتر الضوء على أفضل التطبيقات العملية يف مجال اجلودة و قياس األداء ومدى كفاءة وجودة 
املؤسسات واألفراد من أجل الوصول إلى أهداف سلطنة عمان حسب رؤية 2040، خصوًصا فيما يتعلق بتأهيل أكبر 

وأسرع ملواردها البشرية ورفع مستوى اجلودة من خالل مشروع "إجادة".
والميكن حتقيق هذه الرؤية إال من خالل تكاتف اجلهود ومنها االستثمار يف الرأسمال البشري من خالل تنوع 
البرامج التدريبية الهادفة واملؤمترات املتخصصة، مثل مؤمترنا هذا والذي سيشتمل على  ورش عمل سيقدمها 
خبراء وتنفيذيون متخصصون يف هذا املجال، وكذلك سيتم استعراض بعض التجارب وقصص النجاح املميزة 

التي حققت جناحات بارزة يف هذا املجال إقليمًيا وعاملًيا.

الفئات املستهدفة:
⊳   مدراء العموم

⊳   املشرفون يف مختلف مناطق العمل
⊳   مدراء ومسؤولو املوارد البشرية

⊳   مدراء خطوط اإلنتاج يف مختلف التخصصات والقطاعات
⊳   املوظفون بصفة عامة يف القطاعني العام واخلاص

⊳   مدراء ومشرفو التدريب
⊳   مدراء اجلودة

⊳   محللو ومشرفو قياس األداء

فعاليات املؤمتر:
⊳   محاضرات خلبراء ومسؤوليني تنفيذيني

⊳   ورش عمل متخصصة )متزامنة(
⊳   جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية ودولية

⊳   تطبيقات عملية لقياس اجلودة وكفاءة أدوات القياس
⊳   جلسة حوار عامة

اللغة: العربية "مع التركيز على بعض املصطلحات األجنبية

الضيافة:
⊳   ستتوفر الضيافة طيلة فتره انعقاد املؤمتر مبا يف ذلك وجبة الغذاء

⊳   سيتم منح املشاركني شهادة حضور من شركة األصايل للمؤمترات

لماذا هذا المؤتمر؟
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برنامج المؤتمر

اجللسة الثالثة: ورش عمل متزامنة13:15 – 15:00

وقت الصالة - الغداء 12:30 – 13:15

ختام اليوم األول15:00

اليوم األول   |    اإلثنين 21 فبراير 2022

⊳  الكلمة االفتتاحية
⊳  اجللسة األولى: 

⊳  كلمة خاصة حول رؤية عمان 2040 يف التنمية البشرية وتطبيقات "إجادة"
     سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي - وكيل وزارة العمل لتنمية املوارد البشرية

⊳  تكرمي الرعاة والشركاء

08:30 – 07:30

12:30 – 09:45

09:30 – 08:30

التسجيل والتعارف - الشاي والقهوة

اجللسة الثانية

حفل االفتتاح:

استراحة الشاي والقهوة 09:30  – 09:45 

HR Audit

:)A ورشة العمل األولى )املجموعة   ⊲
●      دور

       د. يوسف اخلميسي - مدرب محترف  يف إدارة اجلودة -  سلطنة ُعمان 

Lean Six Sigma"يف حتسني اإلنتاجية وتعزيز األداء "اإلدارة الرشيقة

OKRs

⊳  الورقة األولى - أهم أنواع قياس مؤشرات األداء عاملًيا
       د. أحمد محمد البناء - الرئيس التنفيذي ملجموعة أوريجني - مملكة البحرين

⊳  الورقة الثانية - منظومة "إجادة" لقياس األداء وتطوير قياس األداء الفردي 
      أ. محمد بن مبارك الكلباني - وزارة العمل - سلطنة ُعمان

⊳  الورقة الثالثة - قياس جودة األداء من خالل مفهوم
       د. محمد الزعفراني - خبير ومتخصص يف قياس األداء الوظيفي - جمهورية مصر العربية

⊳  الورقة الرابعة - مؤشرات قياس جودة األداء يف العصر الرقمي
        د. جميل حسن - مدرب متخصص يف مراجعة وقياس جودة مؤسسات  التعليم والتدريب - مملكة البحرين

  :)B ورشة العمل الثانية )املجموعة    ⊲
●    إدارة األداء املؤسسي باستخدام األهداف والنتائج الرئيسية

       أ. صالح األنصاري - مستشار االبتكار والتخطيط االستراتيجي واألداء املؤسسي - مملكة البحرين
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برنامج المؤتمر

اليوم الثاني   |    الثالثاء 22 فبراير 2022

اجللسة السادسة: ورش عمل متزامنة12:45 – 14:15

اجللسة السابعة واألخيرة - التوصيات14:15 – 14:30

وقت الصالة - الغداء 12:00 – 12:45

ختام أعمال املؤمتر 14:30

⊳    مجموعة من املتحدثني واملتخصصني ملناقشة أفضل املمارسات العاملية يف جودة وقياس اآلداء الوظيفي
        "مقارانات - قصص جناح - جتارب - توصيات"

اجللسة اخلامسة:  حلقة نقاشية10:15 – 12:00

استراحة الشاي والقهوة 10:00 – 10:15

مواصلة التسجيل - الشاي والقهوة07:00 – 08:00

اجللسة الرابعة08:00 – 10:00

⊳   نظرة سريعة على أوراق عمل اليوم األول

⊳   الورقة اخلامسة - تقومي األداء املؤسسي باستخدام مؤشرات قياس األداء ومؤشرات قياس النتائج
      د. رميا الزدجالية - عميد كلية اخلليج - سلطنة ُعمان

⊳   الورقة السادسة - تطبيقات               من خالل التحول الرقمي والتكنلوجي  
      أ. محمود  يوسف إبراهيم -  إستشاري ومدرب - اململكة األردنية الهاشمية

⊳   الورقة السابعة -مقارنة الستخدام بطاقة األداء املتوازن مع بعض مؤشرات القياس
       أ. صالح األنصاري - مستشار االبتكار والتخطيط االستراتيجي واألداء املؤسسي  - مملكة البحرين

KPRS

:)C ورشة العمل الثالثة )املجموعة    ⊲

:)D ورشة العمل الرابعة )املجموعة    ⊲

Working Remotely ●    قياس جودة مؤشرات األداء يف ظل العمل عن ُبعد
      د. جميل حسن - مدرب متخصص يف مراجعة وقياس جودة التعليم والتدريب - مملكة البحرين

●   مؤشر قياس جودة وصحة املؤسسات مهنًيا يف القطاعني العام واخلاص
     د. محمد الزعفراني - خبير ومتخصص يف قياس صحة وجودة املؤسسات - جمهورية مصر العربية
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حاصل على درجة البكالوريوس واملاجستير يف الشؤون اإلدارية ودرجة الدكتوراه يف التدريب والتنمية البشرية من 
اجلامعة السويسرية. يتمتع الدكتور البناء بأكثر من 30 عاًما من اخلبرة يف مجال القيادة واإلدارة يف كبرى  املؤسسات 

يف مملكة البحرين وخارجها بدًءا من قطاع الطيران واألملنيوم والهيئات احلكومية والتأمني والصناعات النفطية.

وتتركز خبرته يف القطاع اخلدمي، خصوًصا قدرته الكبيرة يف ربط مخرجات املوارد البشرية بالعمالء الداخليني يف 
املؤسسة والعمالء خارج املؤسسة وهو ما ُيطلق عليه  Service - Profit Chain Module، يرأس حاليًا األحتاد الدولي 

ملنظمات التدريب وعضو فاعل يف مجموعة كبيرة من مجالس األدارات يف البحرين وبعض دول العالم.

الدكتور أحمد البناء - مملكة البحرين 

الدكتور جميل حسن - مملكة البحرين

المتحدثون

ملنهجية  مطّبق  املتحدة،  اململكة  من   Lean Six Sigma مبادئ   وتطبيق  اجلودة  إدارة  يف  الدكتوراه  على  حاصل 
Lean وكايزن Kaizen يف تقليل الهدر املالي واإلداري باملؤسسات العامة واخلاصة، ومدرب دولي للحزام األسود يف 
Lean Six Sigma، لديه خبرة طويلة يف مجاالت إدارة اجلودة واملسح والتقييم واالعتماد، كما نّفذ العديد من 
الدورات التدريبية واملشاريع يف مجال تقليل الهدر  وإدارة املخاطر والصحة والسالمة البيئية يف املؤسسات احلكومية 
والصحة  والهندسة  باجلودة  ذات عالقة  ومؤمترات  دولية محكمة  علمية  أبحاثا عديدة يف مجاّلت  نشر  واخلاصة. 
واإلدارة، وشارك يف صياغة قوانني اجلودة وإدارة املخاطر وسالمة املرضى، وهو عضو يف جلان دولية ومحلية ذات عالقة 

باجلودة، كما أنه يحاضر يف مؤسسات تعليم عالي محلية ودولية، مثل جامعة السلطان قابوس وجامعة برادفورد.

الدكتور يوسف الخميسي - سلطنة ُعمان

الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية -  سلطنة ُعمان

ودرجة  املتحدة،  باململكة  إسكس،  جامعة  )بامتياز(من  البرامج  ومراجعة  اللغة  تقومي  يف  املاجستير  درجة  لديها 
الدكتوراه يف اللغويات التطبيقية من جامعة النكاستر، اململكة املتحدة. متتد مسيرتها املهنية على مدى أكثر من 
عقدين، عملت خاللهما كنائبة مدير للشؤون األكادميية وخدمة املجتمع مبكتب ضمان اجلودة، ونائبة مدير مركز 
الدراسات التحضيرية لشؤون التقومي بجامعة السلطان قابوس، عرفت بخبرتها يف مجال ضمان اجلودة يف قطاع 
التعليم العالي، تتضمن مجال خبرتها ضمان اجلودة واالعتماد املؤسسي وتطوير السياسات املؤسسية، والتخطيط 

االستراتيجي، وإدارة األداء املؤسسي.

عملت كعضوة يف فريق عمل أول تقييم للمعايير املؤسسية يف سلطنة عمان وترأست أول فريق لتدقيق جودة البرامج 
األكادميي وضمان  العمانية لالعتماد  الهيئة  إدارة  نائب رئيس مجلس  السلطنة، وهي حاليًا  العامة يف  التأسيسية 

جودة التعليم.

حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية، وماجستير يف املناهج وطرق التدريس، ودكتوراه يف التربية 
والتعليم مما زوده بخلفية أكادميية قوية. على مدار العشرين عاًما املاضية، شارك يف العديد من املبادرات احلكومية 
املهني  التعليم  اكتسب خبرة متعمقة يف  املبادرات،  املشاركة يف هذه  البحرين. من خالل  التعليم يف مملكة  إلصالح 
والعالي وأكمل مجموعة واسعة من املؤهالت املهنية يف اجلودة والتقييم واالعتدال ومراجعات البرامج واستراتيجيات 

التدريس والتعلم واالختبار النفسي.

كان عضوا نشطا يف العديد من اللجان على املستوى الوطني مثل اللجنة الوطنية البحرينية لوضع إطار املؤهالت. 
كما شارك يف عدد من املشاريع مثل تنفيذ االختبارات النفسية يف البحرين ودول مجلس التعاون اخلليجي.

قدم مؤخًرا عدًدا من األوراق األكادميية مع باحثني دوليني يف مؤمترات إقليمية ودولية يف إسبانيا وتركيا وسريالنكا 
الوطني  املعيارية واإلطار  املقارنة  وأنشطة  الرئيسي لبحثه على ممارسة احلوكمة  التركيز  الكويت حيث كان  ودولة 

للمؤهالت ومراجعات اجلودة اخلارجية.
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المتحدثون

األستاذ  محمد بن مبارك الكلباني - سلطنة ُعمان

باحث دكتوراه يف استراتيجيات التنافسية وأنظمة األبتكار الوطنية يف جامعة اخلليج العربي كما انه يعمل كمستشار 
وموجة ومدرب محترف يف عدة مجاالت منها التخطيط االستراتيجي وبطاقة األداء املتوازن وإدارة األداء املؤسسي 

والعائد على االستثمار واملقارنة املعيارية.

حائز على جائزة أفضل دراسة أثر وعائد على االستثمار من معهد ROI األمريكي لبرنامج العقوبات البديلة لوزراة 
الداخلية يف مملكة البحرين.

نفذ العديد من االستشارات يف اخلطط االستراتيجية وبطاقة األداء املتوازن على املستوى اخلليجي والعربي يف قطاع 
النفط والغاز والصحة واملياه والزراعة والكهرباء التأمينات األجتماعية وغيرها، ويقدم حاليا العديد من الدورات 

اإلحترافية مع معهد مؤشرات األداء األسترالي.

األستاذ صالح األنصاري - مملكة البحرين

املدير العام املساعد للتطوير وضمان اجلودة لألداء الفردي واملؤسسي - مدير املشروع املساعد ملنظومة إجادة لقياس 
األداء حاصل علي عدد كبير من املؤهالت املهنية منها دبلوم التقنية العليا يف ادارة االعمال من السلطنة، بكالوريوس 

قانون وماجستير ادارة تنمية املوارد البشرية من اململكة املتحدة ومدقق خارجي يف نظم ادارة اجلودة.

يعتبر محمد بن مبارك الكلباني من املتخصصني يف إدارة اجلودة وتقييم األداء الوظيفي وميتلك خبرة طويلة يف هذا 
املجال، حيث عمل على مجموعة من الدراسات والبحوث يف مجال األداء ومؤشراته لتحقيق نتائج أفضل يف اإلنتاجية 

والتطوير يف القطاع احلكومي بشكل خاص وله العديد من املشاركات وأوراق العمل محلًيا وعاملًيا.

كما انه يعكف على نشر ثقافة برنامج إجادة يف السلطنة سواء يف القطاع احلكومي ومؤسساته أو القطاع اخلاص 
ومختلف الهيئات، أضف لذلك أنه ميتلك خبرة طويلة يف هذا املجال من خالل موقعه يف وزارة العمل بالسلطنة

الدكتور محمد الزعفراني - جمهورية مصر العربية

لدي  املواهب  وإدارة  التفاعلي  التدريب  معتمد، متخصص يف  معتمد، مقيم  وتدريب، مدرب  بشرية  موارد  مستشار 
الدكتورمحمد الزعفراني خبرة واسعة تتجاوز 25 عاما يف مجال تدريب وتطويراملوارد البشرية. عمل يف عدة جهات 
مختلفه :شركات البترول واملنظمات احلكوميه وشركات القطاع اخلاص وكذلك شركات التدريب واالستشارات اإلدارية 
وتطوير وتنمية رأس املال البشري يف كافه دول مجلس التعاون اخلليجي. قام بتأسيس أكادمييه التدريب يف بلديه 
جده و مجموعه صافوال يف اململكه العربيه السعوديه قدم العديد من البرامج التدريبيه يف السعوديه وقطر والبحرين 
واألمارات العربية املتحدة واملغرب. كما قام بتأسيس مكتب رأس املال البشري يف القرن األفريقي )جيبوتي والصومال(.

األستاذ محمود يوسف - المملكة األردنية الهاشمية
املالية واإلدارية وإعادة الهيكلة والتحويل  16 عام يف تقدمي مجموعة من اخلدمات  يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 
واالستشارات التكنولوجية إلى العديد من املؤسسات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. كان مديًرا تنفيذيا 
واإلمارات  ُعمان  سلطنة  يف  العمالء  من  العديد  يخدم  حيث  اجلنسيات  متعددة  عاملية  استشارات  شركة  من  الكثر 

العربية املتحدة والسعودية والبحرين وقطر واألردن والكويت وسوريا ولبنان ومصر ودول شمال إفريقيا.
لقد عمل مع العديد من أكبر الهيئات احلكومية يف املنطقة، باإلضافة إلى العديد من كيانات القطاع اخلاص املرموقة 
وقام بدعم العمالء بتطبيقات IT \ ERP يف أدوار مختلفة ، مبا يف ذلك إدارة وضمان املشروع وحتديد واختيار املوردين، 

إدارة التدقيق وإدارة التغيير باستخدام عملية هيكل Prosci والقوالب والتقييمات وقوائم املراجعة.
يتمتع بخبرة واسعة يف تطبيق االنظمة، وتخطيط موارد املؤسسات ،ومؤشرات قياس االداء، والسياسات واإلجراءات، 
واألعمال   ، التنظيمية  والهياكل   ،Prosci التغيير  إدارة  وأدوات  منهجية  باستخدام  التغيير  وإدارة   ، الهيكلة  وإعادة 

التجارية ، والتحوالت ، وإدارة املشاريع وحكومة نظم املعلومات.



8 المؤتمر الخليجي الثامن للتنمية البشرية 2022

الورشة األولى:

الورشة الثانية:

الورشة الثالثة:

الورشة الرابعة:

د. يوسف اخلميسي - متخصص يف إدارة اجلودة - سلطنة ُعمان

 أ. صالح األنصاري - مستشار االبتكار والتخطيط االستراتيجي واألداء املؤسسي - مملكة البحرين

 د. جميل حسن - مدرب متخصص يف مراجعة وقياس جودة التعليم والتدريب - مملكة البحرين

د. محمد الزعفراني - خبير ومتخصص يف قياس صحة وجودة املؤسسات - جمهورية مصر العربية

)OKR’s( قياس نتائج األهداف الرئيسية

Working Remotely قياس جودة مؤشرات األداء يف ظل العمل عن ُبعد

مؤشر قياس جودة وصحة املؤسسات مهنًيا OHI يف القطاعني العام واخلاص

دور  Lean Six Sigma  يف حتسني االنتاجية وتعزيز األداء الوظيفي ) اإلدارة الرشيقة (

موجز حول ورش العمل الرئيسية

Lean Six Sigma  هو نهج إداري لتحسني أداء األعمال ميزج بني تخصيص Lean  و Six Sigma حيث يسمح تطبيق Lean Six Sigma  بتحسني اجلودة 

الفعالية وإزالة  Six Sigma  على  الهدر من العمليات يف املؤسسات بينما يركز  Lean على السرعة والكفاءة وإزالة  والكفاءة بشكل فعال وينصب تركيز 
األخطاء.  تعد إستراتيجية Lean Six Sigma  من أكثر االستراتيجيات استخدامًا يف جميع أنحاء العالم وقد حققت جناحًا مثبتًا يف مجموعة متنوعة 
من الصناعات.  وألن العالم يحتاج إلى مؤسسات مرنة Agile  وغير مترهلة أي رشيقة فلذلك ستركز هذه الورشة على هذه املبادئ وكيفية استخدامها يف 

مواقع العمل املختلفة سواًء كانت يف القطاع العام أو القطاع اخلاص.  

هي منهجية تهدف للتركيز على ما يهم املؤسسة عن طريق حتديد أهداف طموحة وقياس النتائج. ما مييز هذه املنهجية هو الطريقة يف التفكير حيث تعد 
OKR أداة لتحقيق أفضل النتائج وفيها يكون عامل النجاح يف حتقيق أي هدف من األهداف مرتبطا ومتناسقا مع النتيجة النهائية التي يراد الوصول لها 

وليس مرتبطا مبهمة محددة أو هدف فرعي بحد ذاته. وتعتبر شركة Google العاملية من أفضل املؤسسات يف تطبيق هذا النوع من أدوات القياس منذ العام 
1999م. سوف تركز هذه الورشة على عدد من النقاط املهمة التي تساعد على قياس نتائج األهداف الرئيسية وتوضيحها مثل: ماذا نعني بنتائج األهداف 

الرئيسية؟، ملاذا يتم استخدامها؟، كيف يتم حتديد خطة األهداف ومؤشرات األداء؟،  كيف ميكن القياس؟ )تطبيقات عملية(.

لقد تغير العالم كثيرا يف اآلونه االخيرة بسبب استخدام مختلف أنظمة التكنولوجيا وتطورها بشكل سريع ومن جهه أخري دخول جائحة كورونا لكل العالم 
بشكل مفاجيء مما جعل كل املؤسسات يف العالم تطبق نظام  العمل عن بعد.

يف هذه الورشة الهامة سيتم التركيز علي أفضل املقاييس واملؤشرات ألداء املوظفني يف حالة العمل عن بعد Work remotely  وكيف ميكن حتفيز وتشجيع 
املوظفني على أداء أفضل ويف نفس الوقت مراجعة وقياس األداء.

Organizational Health Index  هو مؤشر تصدره مؤسسة مكنزي العاملية منذ حوالي عقدين من الزمن ويرصد الصحة التنظيمية يف أكثر من 100 

بلد عامليا وما يزيد عن 1000 شركة وذلك عن طريق جمع أراء املوظفني واملدراء بشأن املمارسات اإلدارية التي حترك تسعة أبعاد من النتائج التنظيمية 
الرئيسية ويتم تخصيص درجات لكل ممارسة من املمارسات والنتائج األولية ولكل نتيجة أيضا.

وتتفوق املؤسسات ذات الثقافة يف املؤشرات التنظيمية الصحية OHI عن باقي املؤسسات بوضوح وأساسها هو التوفيق بني األهداف االستراتيجية والنتائج 
التي حتققها.

املهنية ألنه ليست هناك وسيلة واضحة لتحسني  املؤسسات  املسؤولون ومع األسف يتجاهلون صحة  أو  واملدراء  القادة  العديد من  من ناحية أخرى فإن 
األنتاجية ولكن عن طريق هذا املؤشر فإنك تستطيع قياس األداء واألنتاجية بشكل أفضل.

ستركز هذه الورشة على مفهوم OHI وطرق تطبيقه يف مختلف املؤسسات.
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Info@alassayel.com.om    I          www.alassayel.com.om

+968 24 50 40 30

+968 98 58 30 02   |   +968 99 17 11 14

+968 24 50 40 88

marwan@alassayel.com.om

Pleasure to see your feedbacks on social media

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

Strategic Partners

Event management How to Register

في حالة اإللغاء: ال يسمح بإلغاء التسجيل بعد اعتماده، ولكن ُيسمح باستبدال األسماء.

Fees in Omani Rial

OMR. 290 Per Delegate

Grand Millennium, Muscat
The Grand Millennium Muscat is located in the heart 
of the city and close to the airport.

Corporate rates available

الرسوم بالريال العماني

٢90 ريال عماني للمشارك الواحد

سعر خاص للمجموعات

Fees Inclusive of:

● Fee Pass to all sessions.    ● Full Conference Materials.

● Tea / Coffee Breaks & Lunch.    ● Attendance Certificate.

The venue of the conferenceمكان انعقاد المؤتمر
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AssayelOman

Under the Patronage of
H.E. Mr. Jameel bin Mohammed Ali Humaidan

Minister of Labour – Kingdom of Bahrain

Evolving the HR Function
as a Business Partner

10 -11 November 2014
The Diplomat Radisson Blu Hotel

Kingdom of Bahrain 

TR
A

C
K

S •	Competency and Talent Mapping in Employee Development
•	 Technology Drivers for the New World of HR 
•	Building A Value-Based Organization

The AnnuAl 7th HRD Congress

MR. PeTeR CHeese
CEO - CIPD

UNITED KINgDOM 

DaTo’ DR R. Palan
ChAIrMAN & CEO – SMr grOUP

MALAySIA

K e y N o T e  S p e A K e R S

MR. TiM MuRRay
CEO - ALBA

KINgDOM Of BAhrAIN

R e g i o n a l

iFTDo
ConfeRenCe & exhibition

املركز الدويل للم�ؤمترات – فندق كراون بالزا

مملـــــــــــــكة البحــــــــــريــــن

المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للتنمية البشرية

إدارة المواهب الجامعية الخليجـية
)توجـيه وإرشاد - تمكين - تأهيل لمناصب قيـادية(

بـرنــــــــــــــامـج المـــؤتـــــــــــــــــــمــر
Conference Programme

تـحــــــــت رعـــــــايـة �ســــــــعــادة

ال�ســيـد / جـمـــــيـل بن حمــمــــد عــلـي حـمـيـدان

وزيـــــــر العـــــــمـل - رئي�س املجل�س الأعلى للتدريب املهني - مملكة البحرين

th HRD 6 Conference 
& Exhibition

EmploymentChallengesof
GCC University Graduates

TalentManagement
Empowerment
CareerGuidance
CareerProgression

21  نوفـمــــــــــرب 2013 م     -  19
15- 17 حمــــــــــــــرم 1435 هـ

من مؤتمراتنا الخليجية السابقة في التنمية البشرية
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المؤتمر الخليجي الثامن للتنمية البشرية

الجودة وأثرها في تعزيز األداء المؤسسي

Individual/ 
Group Delegate 
Registration Form

Please complete the registration form in CAPITAL LETTERS  and send it back 
by fax (+968) 24 50 40 88 or contact tel. (+968) 24 50 40 30

Payment Method:
Please make Payments in favour 
of:

Account Name:
Al Assayel for Confernce

Bank: Bank Muscat
Bank Number:
0423-04126661-00-11

Organization name

Contact person

Job title

Mailing address

E-mail

Telephone

Mobile

Authorized signature

Fax

Date

* For additional registration, use a copy of this form

Participation Fees in OMR.

Participation Fees: OMR. 290 per delegate
* Group rate available

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

Fees inclusive of:
- Free pass to all sessions.
- Free pass to all workshops.
- Full conference materials.
- Lunch, Tea/ Coffe Breaks.
- Attendance certificate.

1

2

3

4

5

6

7

8

Event management How to Register: You can contact organizing committee

Assayeloman

+968 24 50 40 30   |          +968 24 50 40 88     

Sultanate of Oman      |
Marwan@alassayel.com.om  |   info@alassayel.com.om

Mr. Marwan Al Matrooshi
 +968 98 583 002   |   +968 99 171 114  

المسمى الوظيفيالمرشح



القاعدة الذهبية يف قانون اإلدارة...
ما ال ميكن قياسه... ال ميكن إدارتهما ال ميكن قياسه... ال ميكن إدارته

Event management How to Register: You can contact the organizing committee

Assayeloman

+968 24 50 40 30   |          +968 24 50 40 88     

Sultanate of Oman      |

Marwan@alassayel.com.om  |   info@alassayel.com.om

Mr. Marwan Al Matrooshi  +968 98 583 002   |   +968 99 171 114

املؤمتر اخلليجي الثامن للتنميـة البــشـريـة

اجلودة وأثرها يف تعـزيز
األداء الــمـــــؤســســــــــي

املؤمتر اخلليجي الثامن للتنميـة البــشـريـة

اجلودة وأثرها يف تعـزيز
األداء الــمـــــؤســســــــــي


