حتت رعاية صاحب السمو
السيد مروان بن تركي آل سعيد املوقر
محافظ ظفار

Under the patronage of
H. H. Sayyid Marwan bin Turki Al Said
Governor of Dhofar
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االجتاهات احلديثة يف القيادة واإلدارة:
دور اإلنتاجية يف التعايف االقتصادي

املتحـدثـون
يف اجلـلسـة
االفتتاحية

سعادة السيد
مسلم البوسعيدي
سالم بن َّ

سعادة الدكتور
أحمد بن محسن الغساني

وكيل وزارة العمل لتنمية
املوارد البشرية

رئيس بلدية ظفار

أهـــم المــحاور
●
●
●
●

●
●
●
●

االقتصاد العالمي وعالقته بالتنمية البشرية
الثقافة المؤسسية وأهميتها إلنتاجية متميزة
إدارة وتأهيل المواهب القيادية الشابة
االبتكار والتكنولوجيا في رفع اإلنتاجية

تنظـيم وإدارة املؤتـمر

االتجاهات واألنظمة الحديثة في أداء اإلدارة الحكومية
إدارة التغيير للمرحلة المقبلة
اقتصاد المعرفة وأهميته عالميًا

بالتعــــاون مــــع

محافظة ظفار
الشركاء االستراتيجيون

ٌ
إنتاجية مستدامة؟
ماذا بعد الجائحة؟ كيف نحافظ على

 25 - 24أغـسـطــــس  2022م
منتـجـــع ميلــينيـــوم صـــاللـة
سلـطـنــة ُعـــمـان
الــراعــــي الذهـبـــي

الشريك اإلعالمي

كلمة رئيس اللجنة المنظمة

بعد النجاح الذي حققته مؤمتراتنا اخلليجية السابقة لتحسني إنتاجية
املوظفني يف قطاعات العمل املختلفة يأتي مؤمترنا هذا العام يف نسخته
خصوصا بعد اجلائحة الكبيرة التي واجهت هذا
متاما
العاشرة بشكل مختلف ً
ً
العالم مع انتشار وباء كورونا والذي على الرغم من مرارته وما قاسيناه من ألم
وحتد كبير ،مبا يف ذلك فقدنا الكثير من سكان العالم ،إال أننا يجب أن نحول
ٍ
كل هذه التحديات إلى فرص.
لذلك يأتي مؤمترنا هذا العام بعد دراسة متأنية لرؤية السلطنة 2040
ورؤى دول مجلس التعاون اخلليجي والذي يأتي على سلم أولياتها التعايف
االقتصادي حيث ال ميكن أن نحقق قفزة نوعية يف التعايف االقتصادي دون أن
نركز على رفع مستوى اإلنتاجية بشكل سريع وفاعل؛ ولذلك متَّ إختيار عنوان
هذا املؤمتر من قبل اللجنة العلمية ليكون :اإلنتاجية والتعايف االقتصادي
بالشراكة االستراتيجية مع وزارة العمل وبدعم من مكتب محافظ ظفار.
قمنا يف هذا املؤمتر بوضع برنامج متميز يركز على أهمية الثقافة املؤسسية
لفهم معنى التعايف االقتصادي ودور املؤسسات واألفراد فيه وعالقته الكبيرة
باإلنتاجية ومدى كفاءة القيادات يف املؤسسات املختلفة يف القطاعني العام
واخلاص ،إلجناح االستراتيجيات املؤدية لرفع إنتاجية املوظفني وعرض
أفضل التطبيقات العملية واملمارسات لنماذج من األزمات العاملية ،مثل
األزمات االقتصادية واملالية والطبيعية من خالل ربطها بعنصر اإلنتاجية -
التكنولوجيا واجلودة وتأثيرها على بيئة العمل واملوظف.
مبزيد من االستفادة
مع متنياتنا جلميع املشاركني واملتحدثني يف املؤمتر
ٍ
وتذكيرهم بأهمية إحداث تغيير جذري يف بيئة العمل لنستطيع حصد الثمار
املمكنة ليتعافى اقتصادنا اآلن ومستقب ًال إن شاء اهلل.
محمد بن عيسى الفيروز

رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر
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حول المؤتمر

●
شعار المؤتمر لعام 2022
●
●
تعاف اقتصادي سريع وإنتاجية فاعلة)
(نحو
ٍ
●
ينطلق املؤمتر اخلليجي العاشر لتطويــر إنتاجيــة الكوادر البشرية ●
هذا العام حتت عنوان :دور اإلنتاجية يف التعايف االقتصادي ●
والذي سيسلط الضوء وبشكل جاد على أفضل املمارسات
االقتصادية والقيادية لتمكني املوظفني باختالف مستوياتهم • اللغـــــة:
من خالل معرفة دورهم يف حتسني اقتصاد الدول وانعكاس العربية.
ذلك على اإلنتاجية والتعايف االقتصادي يف القطاعني العام
واخلاص .سيركز املؤمتر بشكل كبير على كيفية تسخير اإلدارة • الضيافة:
الفاعلة للقيادات واملشرفني يف حتقيق املوظفني ألكبر قدر من ستتوفر الضيافة طيلة فترة انعقاد املؤمتر مبا يف ذلك وجبة الغداء.
النتائج يف أقل وقت وجهد ممكنني ،باإلضافة إلى كيفية
إيجاد • الصالة:
املناخ الوظيفي اإليجابي واملالئم لرفع اإلنتاجية ،مع احملافظة
على السياسات األخالقية وسلوكيات العمل وبالتالي ننجز تعايف مت تخصيص غرفتني خاصتني للصالة واحدة للنساء واألخرى
للرجال .الرجاء االستفسار من موظفينا يف االستقبال والتسجيل.
اقتصادي متدرج.
مدراء ومسؤولو املوارد البشرية.
اجليل الشبابي من القياديني.
مدراء خطوط اإلنتاج يف مختلف التخصصات والقطاعات.
املوظفون بصفة عامة يف القطاعني العام واخلاص.
طلبة اجلامعات يف مختلف التخصصات.
رواد األعمال الراغبون يف زيادة إنتاجية مؤسساتهم.

• خريف صاللة:

فعاليات املؤمتر:

سوف يتضمن املؤمتر الفعاليات التالية:
● محاضرات خلبراء ومسؤولني تنفيذيني.
● جتارب وقصص جناح ملؤسسات محلية ودولية.
● تطبيقات عملية لقصص دولية حول االبتكار واإلبداع يف
القيادة والتي سيقوم بها املشاركون يف املؤمتر بهدف إيجاد
طرق لتعزيز اإلنتاجية.
● جلسات نقاش وعصف ذهني.
● ورش عمل.

سيتم ترتيب رحلة خاصة نهاية اليوم األول من املؤمتر ملجموعة من
املناطق الشهيرة والسياحية يف صاللة.

• الفنادق:

مت االتفاق مع منتجع ميلينيوم صاللة لتوفير غرف بأسعار خاصة لكافة
األخوة و األخوات املشاركني من خارج صاللة .ملن يرغب يف احلجز الرجاء
االتصال مبوظفي األصايل للمؤمترات لتوفير هذه اخلدمة وبأسعار
خاصة.

الفئات املستهدفة:

يستهدف املؤمتر الفئات التالية:
● املدراء العامون يف القطاعني العام واخلاص.
● املشرفون يف مختلف مناطق العمل يف القطاعني العام
واخلاص.
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برنامج المؤتمر KEY SPEAKERS PROFILE
اليوم األول | األربعاء  24أغسطس 2022م
09:00 – 08:00

التسجيل  /تناول الشاي والقهوة

10:00 - 09:00

حفل االفتتاح:
 القرآن الكرمي كلمة اللجنة املنظمة سياسة تنمية املوارد البشرية التي تنتهجها وزارة العملمسلم البوسعيدي  -وكيل وزارة العمل لتنمية املوارد البشرية
سعادة السيد سالم بن َّ
منوذجا
 االستفادة من األزمات لتحسني بيئة العمل وتعزيز التعايف االقتصادي  -جتربة بلدية ظفارً

سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني  -رئيس بلدية ظفار

 تكرمي الرعاة واملتحدثني10:30 - 10:00

استراحة  /تناول الشاي والقهوة

 10:40 - 10:30نبذه عامة حول أهداف املؤمتر ومخرجاتة املتوقعة

د .أحمد البناء  -رئيس اللجنة العلمية

 11:15 - 10:40أهمية الثقافة املؤسسية وبيئة العمل

أ .أشرف املعمري  -الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات وثقافة العمل
شركة أوكيو  -سلطنة ُعمان

 11:30 - 11:15الربط بني الثقافة املؤسسية والقائد الناجح لتحقيق مؤسسات رشيقة

د .جميل حسن  -مدير إدارة اجلودة  -كلية البحرين بوليتيكنيك  -مملكة البحرين

العمانية"
 12:00 - 11:30دور القائد يف جناح املؤسسة "جتربة مشروع اعتماد يف تأهيل القيادات ُ

د .ياسمني البلوشية  -مديرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي (اعتماد)  -األكادميية السلطانية لإلدارة

 12:45 - 12:00املوارد البشرية وإدارة التغيير يف وقت األزمات

أ.محمد الزياني  -مدير تدريب  -وزارة االشغال  -مملكةالبحرين

 13:30 - 12:45استراحة الغداء
15:00 - 13:30

ورشة العمل الرئيسية
 -منوذج عاملي إلدارة التغيير  -منوذج

ADKAR

أ .محمد الزياني  -رئيس التطوير الوظيفي  -وزارة األشغال  -مملكة البحرين

ً
فاعل موج ًها نحو حتقيق النتائج املرجوة من التغيير ويتكون هذا النموذج
يُعد منوذج  ADKARإلدارة التغيير أسلو ًبا
من العناصر (الوعي ،الرغبة ،املعرفة ،القدرة ،والدعم).
ستنفذ هذه الورشة من خالل تطبيق عملي وفاعل بهدف متكني املشاركني من فهم وتطبيق عملية ادارة التغيير
خصوصاً وان منفذ الورشة هو متخصص يف هذا املجال ومرخص وميتلك املؤهالت التخصصيه يف ادارة التغيير.
15:00
19:00 - 16:00

4

ختام فعاليات اليوم األول
رحلة ترفيهية ملناطق مختلفة يف صاللة
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برنامج المؤتمر
اليوم الثاني | الخميس  25أغسطس 2022م
08:30 - 08:00

مواصلة التسجيل  /تناول الشاي والقهوة

08:45 - 08:30

مراجعة حول اليوم االول للمؤمتر واملتوقع يف اليوم الثاني

09:15 - 08:45

 -نظرة عاملية لدور القوى العاملة يف متكني التعايف االقتصادي

09:45 - 09:15

 اإلعداد الذاتي لسوق العمل ملزيد ًا من االنتاجيةجتسير الفجوة بني حاجة السوق والباحثني عن عمل
م .علي شماس  -الرئيس التنفيذي  -شركة ظفار للخدمات املدمجة  -سلطنة ُعمان

10:00 - 09:45

 -ماذا بعد؟ كيف ميكن للباحث عن عمل من املساهمة يف التعايف االقتصادي (نقاش عام)

10:30 – 10:00

استراحة  /تناول الشاي والقهوة

11:15 - 10:30

 -إدارة وتطوير املواهب القيادية

12:00 - 11:15

 -املرونة واالنتاجية:العمودان االساسيان للنجاح املؤسسي

12:45 - 12:00

 -عصف ذهني بشكل مجموعات من خالل مشاركة احلضور يف برنامج جماعي

د .أحمد البناء  -رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدويل ملنظامت التدريب والتنمية البرشية

د .مشاري الشلهوب  -الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل لالستشارات اإلدارية  -اململكة العربية السعودية

د .جميل حسن  -مدير إدارة اجلودة  -كلية البحرين بوليتيكنيك  -مملكة البحرين

ينفذ هذا البرنامج د .جميل حسن مع بعض املشاركني واملتحدثني يف املؤمتر

13:30 - 12:45

استراحة الغداء

15:00 - 13:30

اجللسة احلوارية
رئيس اجللسة :د .أحمد البناء  -رئيس مجلس إدارة االحتاد الدولي ملنظمات التدريب والتنمية البشرية
⊲ أ .أشرف بن حمد املعمري  -الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات وثقافة العمل بشركة OQ
⊲ د .مشاري بن محمد الشلهوب  -الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل لالستشارات اإلدارية  -اململكة العربية السعودية
⊲ د .ياسمني البلوشية  -مديرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي (اعتماد)  -األكادميية السلطانية لإلدارة
⊲ د .جميل حسن  -مدير إدارة اجلودة  -كلية البحرين بوليتيكنيك  -مملكة البحرين
⊲ م .علي شماس  -الرئيس التنفيذي  -شركة ظفار للخدمات املدمجة  -سلطنة ُعمان
⊲

15:00
19:00 - 16:00

أ .محمد الزياني  -مدير التدريب  -وزارة األشغال  -مملكة البحرين

ختام فعاليات املؤمتر
برنامج مفتوح للمشاركني يف املؤمتر
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المتحدثون

KEY SPEAKERS PROFILE
سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني

رئيس بلدية ظفار  -سلطنة ُعمان
تولى سعادة الدكتور أحمد الغساني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
"ريادة" خالل عامي  2018و  ،2019وعميد "كلية الدراسات املصرفية واملالية" يف الفترة  .2019 - 2013كما شغل
منصب العميد يف "الكلية التقنية العليا" بني  2010و ،2013وعميد "الكلية التقنية بنزوى" بني  2005و.2010
يحمل شهادة الزمالة من جمعية املهندسني املدنيني البريطانية ( ،)ICEكما حصل على تصنيف مهندس استشاري
العمانية ،باإلضافة إلى عضوية جمعية املهندسني املدنيني األمريكية.
من جمعية املهندسني ُ
حاصل على درجة الدكتوراه يف إدارة اإلنشاءات يف عام  2003من اململكة املتحدة من خالل منحة دراسية مقدمة
من مجلس أبحاث علوم الهندسة والفيزياء البريطاني ،وماجستير يف الهندسة اإلنشائية يف عام  1999من "جامعة
مانشستر" من خالل منحة مقدمة اململكة املتحدة وبكالوريوس الهندسة املدنية من "جامعة السلطان قابوس".

الدكتورة ياسمين البلوشية

مديرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي (اعتماد)
مديرة البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف املستقبل (األكادميية السلطانية لإلدارة) ومديرة البرنامج
الوطني لتطوير القيادات الوسطى والعليا يف القطاع اخلاص (اعتماد) األكادميية السلطانية لإلدارة).
شغلت منصب عميدة كلية مسقط كأول إمرأة عميدة للكليات اخلاصة يف السلطنة يف  2017وشغلت قبلها منصب
مساعدة عميد كلية الدراسات املصرفية للدعم األكادميي وشؤون الطلبة وهي عضوة يف مجلس أمناء جامعة التقنية
والعلوم التطبيقية وعضو مجلس أمناء الكليه الدولية للهندسة واإلدارة .مراجعة خارجية يف الهيئة العمانية
لالعتماد األكادميي منذ عام  2016ومراجعة خارجية للبرامج يف وزارة التعليم العالي منذ  .2015الدكتورة ياسمني
مدربة تنفيذية ملكتب لندن للمتحدثني ومدربة وممتحنة وموجهة معتمدة للذكاء العاطفي من مؤسس ــة الـ six
 secondsيف الواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إلى كونها املالك واملؤسس املشارك لشركة وقفة لالستشارات.

الدكتور جميل حسن

القائم بأعمال مدير اجلودة والقياس يف بوليتكنك البحرين
الدكتور جميل حاصل على درجة البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية ،وماجستير التربية يف املناهج وطرق التدريس،
عاما املاضية .شارك يف العديد من
ودكتوراه يف التربية والتعليم مما زوده بخلفية أكادميية قوية على مدار العشرين ً
املبادرات احلكومية إلصالح التعليم يف مملكة البحرين .من خالل املشاركة يف هذه املبادرات اكتسب خبرة عميقة يف
التعليم املهني والتعليم العالي وأكمل مجموعة واسعة من املؤهالت املهنية يف اجلودة والتقييم واالعتدال ومراجعات
البرامج واستراتيجيات التدريس والتعلم واالختبار النفسي.
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.

الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب

الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل لالستشارات اإلدارية  -اململكة العربية السعودية
ميتلك خبرة إدارية يف القطاعني العام واخلاص تقارب العشرين عام ،وقد أسهم يف العديد من االستشارات والدراسات
التطبيقية للقطاع العام باململكة ،وقدم العديد من احللقات والورش التدريبية لقيادات القطاع العام واخلاص ،وهو
متحدث محترف حاصل على درجة الدكتوراه يف إدارة املوارد البشرية  -من جامعة بورتسموث  -بريطانيا ( ،)2015كما
إنه حاصل على درجة املاجستير يف املوارد البشرية الدولية من ذات اجلامعة ( )2009عالوة على ذلك ،فهو محترف
دولي يف تنمية املواهب معتمد من اجلمعية األمريكية لتطوير املواهب  ATDمن الواليات املتحدة األمريكية (.)2021
يشارك الدكتور مشاري الشلهوب بصوته الشجي وإلقائه املتميز عبر قناته الصوتية ( )SoundCloudوحسابه
على ( )Twitterيف مناقشة العديد من املواضيع احليوية والعصرية املتعلقة بالقيادة واإلنتاجية وبشكل خاص
القيادة التحويلية ،والتحول االستراتيجي للموارد البشرية.
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المتحدثون
المهندس .علي بن عيسى شماس

الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للخدمات املدمجة  -سلطنة ُعمان
مت تعيني املهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للخدمات املدمجة منذ  2012وشغل
منصب رئيس مجلس إدارة شركة صاللة خلدمات الصرف الصحي سابقا وكذلك عمل ملدة  7سنوات يف ميناء صاللة
مديرا عاما حملطة البضائع العامة.
يتمتع بخبرة عملية يف شركة تنمية نفط ُعمان ملدة  17سنة يف مناصب مختلفة ومنها  3سنوات انتداب يف مملكة
هولندا وبوظيفة كبيرة مهندسي العمليات يف شركة شل مبملكة هولندا .2001 - 1998
حاصل على ماجستير (اجلودة الكلية واالمتياز االداري) يف سبتمبر  2001من جامعة شفيلد هالم باململكة املتحدة
وبكالوريوس (الرياضيات) يف يونيو  1988من جامعة واشنطن  -سياتل الواليات املتحدة.
وقد حصل على العديد من الشهادات املهنية والعاملية وشارك يف الكثير من الدورات التدريبية منها برنامج القيادة
من جامعة اسياد فرنسا من مايو  2014حتى ابريل  2015وبرنامج قيادة القادة من أملانيا.

االستاذ أشرف بن حمد المعمري

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات وثقافة العمل بشركة OQ
يتمتع املعمري بخبرة واسعة يف مجال تنمية وتطوير املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات والثقافة املؤسسية
وباخلصوص يف قطاعات الطاقة ،حيث عمل يف مناصب عديدة ومختلفة.
باإلضافة إلى انه عضو مجلس إدارة أبراج خلدمات الطاقة ،و لديه دكتوراه يف إدارة األعمال من جامعة كوفنتري يف
اململكة املتحدة والعديد من البرامج والشهادات.
عاما من اخلبرة يف مختلف املجاالت اخلاصة والشركات اململوكة للدولة بشكل
شغوف و محترف مع حوالي ً 17
رئيسي يف قطاع الطاقة .كما إنه من ذوي اخلبرة يف التصميم التنظيمي والثقافة واملوارد البشرية وعضوية مجلس
اإلدارة.

الدكتور أحمـد البناء

رئيس مجلس إدارة اإلحتاد الدولي ملنظمات التدريب والتنمية البشرية
حاصل على درجة البكالوريوس واملاجستير يف الشؤون اإلدارية ودرجة الدكتوراه يف التدريب والتنمية البشرية من
عاما من اخلبرة يف مجال القيادة واإلدارة يف كبرى املؤسسات
اجلامعة السويسرية .يتمتع الدكتور البناء بأكثر من ً 30
بدءا من قطاع النفط والغاز والطيران واألملنيوم والهيئات احلكومية وشركات التأمني.
يف مملكة البحرين وخارجها ً
خالل خبرته الطويلة تقلد الدكتور البناء مجموعة من املناصب القيادية وأهمها كان وكيل مساعد بوزارة العمل
والتنمية االجتماعية مبملكة البحرين ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب ،نائب للرئيس التنفيذي للموارد
البشرية يف شركة طيران اخلليج ،رئيس ملجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد البشرية باالضافة إلى
أنه يرأس حالي ًا مجلس إدارة اإلحتاد الدولي ملنظمات التدريب والتنمية البشرية IFTDO

االستاذ محمد الزياني

مدرب محترف يف إدارة التغيير  -وزارة األشغال  -مملكة البحرين
عاما من العمل يف مهنة املوارد البشرية يف قسم التدريب والتطوير ،اكتسب األستاذ محمد مهارات حتليل
يف آخر ً 15
احتياجات التدريب ،وإدارة ميزانية التدريب وحتسينها بكفاءة وفعالية بنسبة  ،50%وإنشاء خطة تدريب رئيسية،
ومساعدة املوظفني يف إنشاء خطة التطوير الفردي واملتعلقة بالتطوير الوظيفي واحلياة املهنية ،مدرب وموجه
للموظفني.
باإلضافة لذلك فهو ميتلك خبرة يف التدريب واالستشارات :تشمل املوارد البشرية كشريك استراتيجي ووكيل
معتمد يف إدارة التغيير ،الثقافة املؤسسية الرابحة ،وإدارة األداء الرقمي.
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مكان انعقاد المؤتمر

صاللةصاللـــة

مدينة صاللة هي حاضرة ظفار واملركز اإلداري والتجاري للمحافظة
وتقع مدينة صاللة على الساحل اجلنوبي لسلطنة ُعمان تتميز بظاهرة
مناخية فريدة من نوعها حت ّول املنطقة بكاملها الى جنّة استوائية ،حيث
يعيش زوار املدينة موسم اخلريف يف فصل الصيف ،مكان أخضر يلفّ ه
الضباب من كلّ حدب وصوب ،وتشتهر صاللة بالبخور واللبان وتكثر
فيها أشجار النارجيل االستوائية التي لها ثمرة تشبه جوز الهند وتباع
هناك بكثرة واملوز والفافاي وتعتبر مدينة صاللة ثالث أكبر مدينة يف
سلطنة ُعمان من ناحية عدد سكان.

منتـجــع
ميلينيوم صاللة
ُيعد منتجع ميلينيوم صاللة مفهوم حديث وفريد ملنتجع
املدينة ،حيث يقع شمال صاللة يف منطقة السعادة ،مجرد بضعة
كيلومترات قليلة من الشاطئ واجلبال و ١٥دقيقة فقط بالسيارة
من مطار صاللة .يوفر هذا املنتجع احلصري الطعام واملشروبات
للمسافرين بغرض الترفيه والعمل حيث يشتهر بدقته وخدماته
املتجاوبة واالهتمام بالتفاصيل.
سيقام املؤمتر اخلليجي العاشر لإلنتاجية هذا العام يف هذا
املنتجع الذي يوفر مساحة كبيرة لالسترخاء واإلستجمام من
خالل اخلدمات املميزة والكبيرة التي يوفرها املنتج الفخم.
حلجز الغرف الرجاء االتصال باملنظمني للحصول على
خصومات خاصة.
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من مؤتمراتنا

Tony Buzan

Laura Stack

Shep hyken

Mark Gallagher
Registration fees
Participants from Sultanate of Oman

OMR. 290 per delegate

Participants from other countries

USD. 750 per delegate

الرسوم التسجيل
للمشاركني من داخل سلطنة ُعمان

 ريال ُعماني للمشارك الواحد290
للمشاركني من خارج سلطنة ُعمان

 دوالر أمريكي للمشارك الواحد750
سعر خاص للمجموعات

*Prices do not include value added tax

EVENT MANAGEMENT

Full Conference Materials.
Tea/Coffee Breaks & Lunch for 2 days.
Attendance Certificate.

*االسعار ال تشمل ضريبة القيمة املضافة

HOW TO REGISTER

+968 98 58 3002
+968 99 17 1114
+968 24 50 4030
info@alassayel.com.om
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Pleasure to see your
feedbacks on social media on
#ProductivityOM
assayeloman

الشركاء

الشركاء االستراتيجيون

بالتعاون مــــع

محافظة ظفار
الشريك اإلعالمي

الــراعــــي الذهـبـــي

شــركــاء املعـــرفة

التنظيـــــم

املؤمتر اخلليجي العاشر لتطويــر إنتاجية الكوادر البشرية

th GCC PRODUCTIVITY CONFERENCE10

االجتاهات احلديثة يف القيادة واإلدارة..
دور اإلنتاجية يف التعايف االقتصادي
PRODUCTIVITY & ECONOMIC RECOVERY

