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I am pleased to welcome you to the HR Forum on “Managing Human Resources
in a Changing Environment,”organized by the College of Banking and Financial
Studies in collaboration with the Ministry of Civil Service and the Omani Society
for Human Resource Management (OSHRM).
This Forum is organized in response to the directives of His Majesty Sultan
Qaboos bin Said, to build and develop the Omani Human Resource. The event
will discuss challenges facing the management and development of human
resource in the Sultanate and will present successful stories within global and local
contexts, in order to encourage knowledge transfer from the global context to
the local and to encourage knowledge sharing between various sectors in Oman.
We are privileged to include top-notch speakers and participants who have a
wealth of experience in human resource development and management, and
their presence will make an important contribution to knowledge transfer and
experience exchange and will help in concluding with practical recommendations
that can enhance management of the human resource in different environments.
We hope to achive the forum’s objectives and wish the participants would find
innovative solutions to enhance institutional productivity at the national level.

Ali bin Hamdan Al Raisi
Chairman, Board of Directors, CBFS;
Vice President, Central Bank of Oman

At the outset, I recall that during the past several years, College of Banking and
Financial Studies has contributed towards building the Omani human resource,
especially in the banking and financial sector. It is evidenced that the performance
of any institution is linked to the performance of its human resource; therefore,
countries and institutions pay great attention to the management and development
of the human resource. As part of CBFS’commitment towards the development
of the human resource, and in response to the market need, the College will offer
a new Master of Science in Managing Human Resources, in collaboration with
the University of Strathclyde, UK. This programme will introduce new concepts
and practices for the benefit of policy makers, decision makers and professionals
responsible for planning and development of the human resource.
In connection with the launch of the MSc in Managing Human Resources, the
College organizes the HR Forum with the theme, “Managing Human Resources
in a Changing Environment” in an effort to focus light on the importance of
planning and managing the human resourcein changing environments such as
economic fluctuations, institutional stability and several external factors. We
hope that this seminar will contribute towards introducing innovative solutions
and highlight successful stories that can be implemented at a larger scale.

Dr. Ahmed Mohsin Al Ghassani
Dean, College of Banking and Financial Studies

ABOUT THE COLLEGE

BENEFITS TO PARTICIPANTS

The College of Banking and Financial Studies (CBFS) is the apex government body for education, training
and research in banking and financial services sector in Oman. It was established in 1983 by a Royal Decree.
CBFS works under the supervision of the Central Bank of Oman and is supported by the commercial banks
operating in the Sultanate. The College offers a variety of Training, Professional, Undergraduate and Postgraduate programmes in collaboration with internationally accredited prestigious universities and professional
institutions.

At the conclusion of this programme, participants would be able to:

In its effort towards developing human Resources in the Sultanate, the College of Banking and Financial
Studies is organizing the HR Forum titled “Managing Human Resources in a Changing Environment”
with the launch of a new Master`s Programme in Managing Human Resources in collaboration with the
University of Strathclyde’s Business School.

SEMINAR OVERVIEW
Organizations are challenged by changes, which may have an impact on their performance. Managerial, financial
and regulatory changes are some of these challenges. An organization’s ability to cope with change depends
on various factors. It is argued that efficient human resource management can help to overcome many of
these challenges and result in better performance of the organization. Challenges facing the human resource
management are complex and demanding due to several reasons, including: changing economies, institutional
stability, productivity and competitiveness. This has brought to the fore the importance of effective human
resource management in both public and private sector. However, this can be balanced by improving the productivity of organizations through new and innovative approaches for managing their human resource.

ll Develop better understanding of the changing role and strategies of HR for organizational success.
ll Create an effective and complementary work environment.
ll Implement proven strategies of managing HR for improved institutional performance.
ll Increase professional accomplishment by utilizing innovative approaches and good practices.
ll Connect with peers in other sectors for collaboration and knowledge sharing.

APPROACH AND METHODOLOGY
ll Concept building lectures.
ll Success stories and case study analysis.
ll Interactive group discussions.
ll Professionally facilitated open debates.

TARGET AUDIENCE
Participants from public and private organizations, including:
ll Consultants, General Managers, Directors, and Heads of departments and units.

Keeping this in focus, the College of Banking and Financial Studies is organizing the HR Forum titled “Managing
Human Resources in a Changing Environment” in collaboration with Ministry of Civil Service and Omani Society for Human Resource Management. This seminar will focus on providing public and private organizations
with innovative approaches for improving the performance of their human resource and hence, improving the
overall organizational performance.

OBJECTIVES
ll To understand the changing paradigms in human resource management.
ll To highlight new and innovative approaches for managing human resource.
ll To encourage knowledge transfer between public and private organizations.
ll To present success stories and good practices for improving HR performance.
ll To discuss the role of HR management in changing environments.
ll To discuss the challenges facing human resource management in the Omani context.
ll To encourage HRM strategies that increase In-Country-Value (ICV).
ll To provide an opportunity for collaboration and networking.

ll Senior HR Managers and Executives.
ll HR practitioners.

PROGRAMME THEMES
ll Changing Paradigms in HR.
ll Performance Management.
ll Human Resource Development (HRD).
ll The Role of HR in Managing Change.

KEY SPEAKERS AND PANEL DISCUSSANTS
H.E. Sayyid / Salim bin Musallam Al Busaidi

is the
Undersecretary of the Ministry of Civil Service for Administrative Development
Affairs since 2009. He has worked as a consultant at the Embassy of the Sultanate
of Oman in London from 2005 to 2009. Before that he worked in the Ministry of
Foreign Affairs. Al Busaidi served as a member of several boards such as a board
member of bank Dhofar. He was also a member of the Investment Committee
of bank Dhofar. He holds a Bachelor of Law from the University of Mohammed
the fifth in Morocco.

KEY SPEAKERS AND PANEL DISCUSSANTS
Mr. Ali bin Moosa Al-Abri

is the General Manager & Country
Head of HR at HSBC Bank Oman S.A.O.G. Mr. Ali graduated in Business
Administration, Foreign Trade and Investment and joined HSBC Bank Middle
East Limited, Oman in 2003. Prior to joining HSBC Group, he gained extensive
experience and professional qualifications in the field of Human Resources
during his tenure with the InterContinental Hotel Group from 1995, wherein
he assumed different roles within HR, Learning and Development in addition
to general hotel management. He was also the Head of HR at Al Bustan Palace
Hotel and Regional Director, Manpower Planning for the IHG Group in Oman.
Mr. Ali is a founding member of Oman Bankers Association and serves in the
Board of Directors of Oman Society for Human Resource Management and the
College of Banking & Financial Studies Academic Advisory Committee.

H.E. Talal bin Suliman Al Rahbi

has held many positions in
the public and private sectors, both in Oman and in the US. In February 2013,
he was appointed as the Deputy Secretary General of The Supreme Council
for Planning. Al Rahbi holds other positions locally and internationally such as
Deputy Chairman of the Public Authority for SME Development. He represents
the Supreme Council for Planning in many councils and other committees. He
is a member of the Board of the Public Authority for Electricity and Water and
the Public Authority for Craft Industries. Al Rahbi completed his education in
the United States of America with a Bachelor’s Degree in Economics from the
University of Louisiana and Master’s Degree in Public Policy and Administration
from the University of Oregon.

Prof. Tom Baum is a Professor and HoD, HRM Dept. in the Strathclyde

Business School, University of Strathclyde in Glasgow. He is recognized
internationally as a leading academic and consulting specialist in the policyinforming study of workforce planning; education and training; and human capacity
development. Tom has worked as a teacher, trainer, programme evaluator and
consultant in over 45 countries. He has worked as a Research Manager within
the public sector, an educator in the university sector and as consultant to public
and privately funded projects across five continents. He has worked for a wide
range of international agencies including ADB, COMCEC, the EU, ILO, UNDP,
UNICEF, UNWTO and the World Bank as well as a range of national development
agencies. Tom holds an MA degree in Education from the University of Wales, an
MPhil from Nottingham Trent University and a PhD in Tourism Labour Market
Studies from the University of Strathclyde. He has published ten books and over
175 scientific papers.

Dr. Amer bin Awadh Al Rawas is the Chief Executive Officer

of Tasneea Oil & Gas Technology Group. Prior to his current post, he served as
the Chief Executive Officer of Oman Telecommunications Company (OmanTel)
and earlier was the Managing Director of Oman Mobile Telecommunications
Company (Oman Mobile). Before his joining the Telecom Sector, Dr. Rawas served
in various academic and leadership positions at the Sultan Qaboos University
(SQU). His last assignment was the Dean of Educational Services at SQU. Earlier
to that he was the Director of the Center for Information System where he led
the transformation of the role of ICT in the university. Dr. Rawas holds a PhD
in Computer Science and Artificial Intelligence from the Sussex University, UK,
1997. Although his area of specialization is Software Engineering, his research
has expended in scope to cover the role of ICT in Economic Development,
Socioeconomic and Demographic Drivers for Economic Growth.

Mr. Waleed bin Khamis Al Hashar

is the Deputy Chief
Executive Officer at Bank Muscat. Waleed also serves on the Board of Directors
for the College of Banking and Financial Studies, Tourism Development Co.
(OMRAN) SAOC,and Oman Centre for Corporate Governance and Sustainability.
His experience over the past 25 years spans Banking as well as the Oil and Gas
sectors. Before joining Bank Muscat, he held senior positions in a number of
companies including HSBC Bank Middle East, Petroleum Development Oman
and Baker Hughes/Western Atlas Logging Services. Waleed has also worked and
offered his consultation in several countries including the UK, Algeria, Kuwait
and Nigeria. He holds a Postgraduate Diploma in General Management from
Harvard Business School. He also holds a B.Sc. and Master’s degree in Business
Administration from California State University in Sacramento, USA.

KEY SPEAKERS AND PANEL DISCUSSANTS
Ms. Ibtisam Barakat Al-Riyami

is a People and Change
Director in Petroleum Development of Oman (PDO). She is responsible for all
activities and policies related to people and deploying LEAN as a framework for
change across the company. Ibtisam was Director of Corporate Planning and
Change and was responsible for setting the company’s 5-year business plan and
its long term strategy. She has also served as PDO’s Information Management and
Technology (IM&T) Manager. Ibtisam holds a degree in Computer Science from
the University of Tulsa. She also holds an MBA from the University of Aberdeen
and is currently in the final stages of attaining an Executive Master in Coaching
and Consulting for Change from INSEAD.

SPONSORS
MAIN SPONSORS

Dr. Ramin Mohajer

graduated with Honors Degree in Bachelor in
Microbiology and Masters in Food Science, both from the University of Reading
(UK), PhD in Business Economics from the University of London, and an MBA
from Victoria University (Melbourne, Australia). He worked as the Training and
Development Advisor for Muscat Municipality, Sohar Development Office ; and
the Wave Muscat in the field of HR and Communications. He has worked for
Glaxo Group Research (UK), the Royal Berkshire Hospital (UK), Coles-Myer
Group (Australia), and the Australian Federal Government in Canberra. He has
been involved in representing the Sultanate in the Dubai Human Development
Award (Mohammed bin Rashid Excellence Award) as a judge (2013-2015). Dr.
Ramin is currently serving as the HR & Development Advisor to the CEO at the
Information Technology Authority. In addition, he is a Fellow and Board member
of the Gulf Talent Advisory Board.
Taageer Finance Company SAOG

Dr. Ghalib Saif Al Hosni is the Vice President of Human Resources

Unit in Omantel. His accomplishments include creating award-winning Human
resources processes and successful employee engagement programmes.
Dr Ghalib has introduced a series of new HR programmes ranging from
Voluntary End of Service and Job Evaluation to several employee engagement
initiatives. Dr. Ghalib holds PhD in Management from Webster University,
Missouri United States. Dr. Ghalib is the Chairman of Oman Society of Human
Resource Management and Board Member of the Arabian Society of Human
Resources. In 2012, he won the GCC HR Professional Award, followed by
the best HR Professional in Private Sector Award in 2013.

MEDIA SPONSORS

البرنامج
المتحدث

الوقت

البرنامج

٩:٠٠ - ٨:٣٠

التسجيل

٩:١٠ - ٩:٠٠

كلمة الكلية  -د .أحمد بن محسن الغساني  /عميد الكلية

PROGRAMME
Session

Time

Speaker

Registration

08:30 am – 09:00 am

Welcome Note - Dr. Ahmed Mohsin Al Ghassani, College Dean

09:00 am – 09:10 am

Key Session 1: Changing Paradigms in HR

الجلسة األولى :النماذج المتغيرة إلدارة الموارد البشرية
١٠:٠٠ - ٩:١٠

السياق العالمي

١٠:١٠ - ١٠:٠٠

مناقشة

بروفيسور توم بوم
رئيس قسم إدارة الموارد البشرية في جامعة ستراثكاليد
البريطانية

الجلسة الثانية  :إدارة األداء -أمثلة من الممارسات الناجحة
١٠:٣٠ - ١٠:١٠

استخدام مؤشرات األداء

الفاضل علي بن موسى العبري
المدير العام ورئيس قسم الموارد البشرية
بنك أتش أس بي سي عمان

١٠:٥٠ - ١٠:٣٠

إدارة األداء الوظيفي

د.غالب بن سيف الحوسني
نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية بعمانتل

١١:٠٠ - ١٠:٥٠

مناقشة

١١:٣٠ - ١١:٠٠

استراحة

١١:٥٠ - ١١:٣٠

تجربة من القطاع العام

د .رامين مهاجر
مستشار الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير
هيئة تقنية المعلومات

١٢:١٠ - ١١:٥٠

تجربة من القطاع الخاص

الفاضلة ابتسام بنت بركات الريامي
مدير عام الموارد البشرية والتطوير
شركة تنمية نفط عمان

١٢:٣٠ - ١٢:١٠

مناقشة

الجلسة الرابعة :دور الموارد البشرية في إدارة التغيير
١:٠٠ - ١٢:٣٠

٢:٠٠ - ١:٠٠

مناقشة عامة:
دور الموارد البشرية في إدارة
التغيير

٢:١٥ - ٢:٠٠

التوصيات

٢:١٥

الغداء

Questions and Answers

10:00 am – 10:10 am

Key Session 2: Performance Management – Examples of Good Practice:
Mr. Ali Moosa Al-Abri,
GM & Country Head of HR, HSBC

Use of KPIs

Dr. Ghalib Saif Al Hosni,
Vice President-HR, Omantel

Appraisal and Reward

10:30 am – 10:50 am

Questions and Answers

10:50 am – 11:00 am

Break

11:00 am – 11:30 am

10:10 am - 10:30 am

Key Session 3: Human Resource Development – Examples of Good Practices:

الجلسة الثالثة  :تنمية الموارد البشرية -أمثلة من الممارسات الناجحة

الطريق إلى المستقبل

Prof. Tom Baum,
HoD – HRM, University of Strathclyde, UK

The Global Context

09:10 am – 10: 00 am

د.عامر بن عوض الرواس
الرئيس التنفيذي لمجموعة تصنيع لتقنيات النفط والغاز
إدارة الجلسة:
د.أحمد بن محسن الغساني -عميد الكلية
المشاركين:
سعادة السيد/سالم بن مسلم البوسعيدي
وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير اإلداري
سعادة طالل بن سليمان الرحبي
نائب أمين عام المجلس األعلى للتخطيط
د.عامر بن عوض الرواس
الرئيس التنفيذي لمجموعة تصنيع لتقنيات النفط والغاز
الفاضل وليد بن خميس الحشار
نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط

Dr. Ramin Mohajer,
HR&D Advisor, Information Technology Authority

Public Sector Practice

Ms. Ibtisam Barakat Al Riyami,
People & Change Director, PDO

Private Sector Practice

11:50 am – 12:10 pm

Questions and Answers

12:10 pm – 12:30 pm

11:30 am–11:50 am

Key Session 4: The Role of HR in Managing Change:
Dr. Amer Awadh Al Rawas,
Group CEO – Tasneea Oil and Gas Technology

The way forward

12:30 pm – 01:00 pm

Moderator:
Dr. Ahmed Mohsin Al Ghassani, Dean – CBFS
Panel Members:
H.E. Sayyid/ Salim bin Musallam Al Busaidi
Undersecretary – Ministry of Civil Service
H.E. Talal Suliman Al Rahbi
Deputy Secretary General – Supreme Council for
Planning

Panel Discussion:
The Role of HR
in Managing Change.

01:00 pm – 02:00 pm

Dr. Amer Awadh Al Rawas
Group CEO –Tasneea Oil and Gas Technology
Mr. Waleed Khamis Al Hashar
Deputy CEO - Bank Muscat
Concluding remarks

02:00 pm – 02:15 pm

Lunch

2:15 pm

المتحدثون
الفاضلة /ابتسام بنت بركات الريامية

المؤسسات الراعية
هي مدير عام الموارد البشرية

والتطوير في شركة تنمية نفط عمان ( .)PDOوهي المسؤولة عن جميع األنشطة
والسياسات المتعلقة بالعاملين ،واستخدام نموذج  LEANكإطار للتغيير في الشركة.
عملت ابتسام كمديرة للتخطيط المؤسسي والتغيير ،وكانت مسؤولة عن وضع الخطة
الخمسية والخطة االستراتيجية طويلة المدى ،عملت في مجال التخطيط المؤسسي وفي
إدارة المعلومات ومديرة التكنولوجيا .حصلت على البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي
من جامعة تولسا و الماجستير في إدارة األعمال من جامعة أبردين وهي حاليًا في المراحل
النهائية للحصول على الماجستير التنفيذي في التدريب واالستشارات من أجل التغيير من
إنسياد(.)INSEAD

دكتور /رامين مهاجر

حاصل على البكالوريوس في علم األحياء ،والماجستير في

علوم األغذية وكالهما من جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة ،وحاصل على الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة لندن ،والماجستير في إدارة األعمال من جامعة فيكتوريا بأستراليا.
تمتد خبرته ألكثر من عشرين عامًا عمل خاللها في بلدية مسقط ومكتب تطوير صحار.
الدكتور رامين يشغل حاليا منصب مستشار الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير
بهيئة تقنية المعلومات .كما عمل في مجموعة جالكسو لألبحاث بالمملكة المتحدة،
وكذلك في مستشفى بيركشاير الملكي بالمملكة المتحدة ،وكولز-ماير بأستراليا،
والحكومة االتحادية االسترالية في كانبيرا .وفي اآلونة األخيرة شارك في تمثيل السلطنة
في جائزة دبي للتنمية البشرية كعضو لجنة التحكيم ( ،)2015 - 2013وهو حاليا عضو وزميل
في مجلس إدارة المجلس االستشاري للمواهب الخليجية.

Taageer Finance Company SAOG

الدكتور /غالب بن سيف الحوسني هو نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
في عمانتل .تشمل إنجازاته إنشاء عمليات حاصدة للجوائز مثل عمليات الموارد البشرية
والبرامج الناجحة إلشراك الموظفين .استحدث الدكتور غالب سلسلة من برامج الموارد
البشرية بدءا من نهاية الخدمة االختياري ،وتقييم الوظائف إلى عدة مبادرات خاصة بإشراك
الموظفين .الدكتور غالب يحمل درجة الدكتوراه في اإلدارة من جامعة ويبستر ،ميسوري
بالواليات المتحدة األمريكية ،وهو رئيس الجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية وعضو
مجلس إدارة الجمعية العربية للموارد البشرية .حصل في عام  2012على الجائزة الخليجية
للموارد البشرية ،تليها جائزة أفضل مهني في الموارد البشرية في جائزة القطاع الخاص
في عام .2013

الرعاة اإلعالميون

المتحدثون

المتحدثون
سعادة /السيد سالم بن مسلم البوسعيدي

هو وكيل وزارة الخدمة

الفاضل /علي بن موسى

العبري هو المدير العام ورئيس الموارد البشرية في

المدنية لشؤون التطوير اإلداري منذ عام  ،2009وقد عمل مستشارًا بسفارة السلطنة بلندن

بنك إتش إس بي سي عمان .تخرج في تخصص إدارة األعمال والتجارة الخارجية واالستثمار

بالمملكة المتحدة خالل الفترة من  2005وحتى  2009كما عمل قبل ذلك في وزارة الخارجية،

وانضم للعمل في بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط ،عمان في عام  .2003قبل

شارك في عضوية مجموعة من المجالس واإلدارات منها عضو مجلس إدارة بنك ظفار

انضمامه إلى مجموعة  HSBCاكتسب خبرة واسعة في مجال الموارد البشرية حيث عمل

وعضو لجنة إستثمار بنك ظفار ،يحمل السيد سالم بن مسلم البوسعيدي بكالوريوس

في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال من عام  ،1995تولى العبري أدوارا مختلفة في الموارد

القانون من جامعة محمد الخامس في المغرب.

البشرية والتنمية باإلضافة إلى اإلدارة العامة للفندق .،كما شغل منصب رئيس الموارد
البشرية لفندق قصر البستان ،والمدير اإلقليمي لتخطيط القوى العاملة لمجموعة IHG
في عمان ،ويعد من األعضاء المؤسسين لجمعية المصرفيين في السلطنة وهو عضو
في مجلس إدارة الجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية ،وعضو في المجلس اإلستشاري
األكاديمي لكلية للدراسات المالية والمصرفية.

سعادة /طالل بن سليمان الرحبي

تق ّلد العديد من المناصب في القطاعين

العام والخاص ،في سلطنة عمان والواليات المتحدة االمريكية .في فبراير  2013تم تعيينه
نائب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط .سعادة طالل الرحبي يشغل عدة مناصب

الدكتور /عامر بن عوض الرواس هو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تصنيع

محليا ودوليا مثل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

العمانية إلدارة الموارد البشرية
لتقنيات النفط والغاز وهو الرئيس الفخري للجمعية ُ

ويمثل المجلس األعلى للتخطيط في العديد من المجالس واللجان ،وهو عضو في مجلس

( .)OSHRMشغل عدة مناصب حيوية في سلطنة ُعمان منها منصب الرئيس التنفيذي

إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه ،والهيئة العامة للصناعات الحرفية .أكمل دراسته في

(عمانتل) ،والمدير التنفيذي للشركة العمانية لالتصاالت
للشركة العمانية لالتصاالت ُ

الواليات المتحدة األمريكية وحصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية

(عمان موبايل) .قبل انضمامه لقطاع االتصاالت ،شغل الدكتور الرواس مناصب
المتنقلة ُ

لويزيانا ،كما حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة واإلدارة من جامعة والية

أكاديمية وقيادية مختلفة في جامعة السلطان قابوس وكانت آخر مهامه فيها منصب

أوريغون.

عميد الخدمات التعليمية ،عمل قبل ذلك مديرًا لمركز نظم المعلومات بجامعة السلطان
قابوس حيث تولى قيادة التحول في دور تقنية المعلومات واالتصاالت في الجامعة .الدكتور
عامر حاصل على درجة الدكتوراه في مجال علوم الحاسب اآللي و الذكاء االصطناعي من
جامعة ساسكس  -المملكة المتحدة في عام 1992م وبالرغم من تخصصه في مجال
هندسة البرمجيات غطت ابحاثه مجاالت عدة من ضمنها دور التقنية في التطوير االقتصادي،

البروفيسور /توم بوم

هو بروفيسور ورئيس قسم إدارة الموارد البشرية في

واالقتصاد االجتماعي ،وما يتعلق بالعوامل الديموغرافية المساهمة في النمو االقتصادي.

جامعة ستراثكاليد البريطانية .ويعرف على الصعيد الدولي كأكاديمي واستشاري في
سياسات تخطيط القوى العاملة والتعليم والتدريب؛ وتنمية القدرات البشرية .عمل توم
كمعلم ومدرب واستشاري في أكثر من  45بلدا ،كما عمل مديرًا للبحوث في القطاع العام،

الفاضل /وليد بن خميس الحشار

ومحاضرًا في القطاع الجامعي ومستشارا للمشاريع الممولة في القطاعين العام والخاص.

عضو مجلس إدارة للعديد من المؤسسات مثل كلية الدراسات المصرفية والمالية ،وشركة

وقد عمل لمجموعة واسعة من الوكاالت الدولية بما في ذلك بنك التنمية اآلسيوي،

عمان للتنمية السياحية (عمران) ،ومركز عمان لحوكمة الشركات واالستدامة .تمتد خبرته

الكومسيك ،واالتحاد األوروبي ،ومنظمة العمل الدولية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لخمسة وعشرين عامًا في القطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز .قبل انضمامه إلى بنك

واليونيسيف ومنظمة السياحة العالمية والبنك الدولي ،فضال عن مجموعة من وكاالت

مسقط ،شغل مناصب رفيعة في عدد من الشركات في هذه القطاعات بما في ذلك بنك

التنمية الوطنية .توم يحمل درجة الماجستير في التربية من جامعة ويلز ،والماجستير من

(إتش إس بي سي) الشرق األوسط ،وشركة تنمية نفط عمان ،وشركة بيكر هيوز  /ويسترن

جامعة نوتنغهام ترنت ولديه درجة الدكتوراه في مجال سوق العمل السياحي من جامعة

أطلس .كما عمل كمستشار في العديد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والجزائر

ستراثكاليد .وقد نشر عشرة كتب وأكثر من  175ورقة علمية.

والكويت ونيجيريا .وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة العامة من كلية

هو نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط.

هارفارد إلدارة األعمال .كما أنه حاصل على البكالوريوس ودرجة الماجستير في إدارة األعمال
من جامعة والية كاليفورنيا في سكرامنتو ،الواليات المتحدة األمريكية.

عن الكلية:

الفوائد للمشاركين:

كلية الدراسات المصرفية والمالية هي كلية حكومية معنية بالتعليم والتدريب وإجراء البحوث لخدمة القطاع المصرفي
والمالي في السلطنة .تأسست الكلية في عام 1983م بموجب مرسوم سلطاني وتعمل تحت إشراف البنك المركزي العماني
وبدعم من البنوك التجارية العاملة في السلطنة .تقدم الكلية مجموعة من البرامج التدريبية والمهنية واألكاديمية وفي
مستويات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير باالرتباط مع مؤسسات تعليمية ومهنية عالمية.

في ختام الندوة سيتمكن المشاركون من:
 l lتطوير فهم أفضل للدور المتغير للموارد البشرية لتحقيق النجاح للمؤسسة.
 l lتكوين بيئة عمل فعالة ومتكاملة.
 l lتنفيذ االستراتيجيات التي أثبتت نجاحها في إدارة الموارد البشرية ألداء مؤسسي أفضل.

ومن منطلق السعي إلى المساهمة في تنمية الموارد البشرية في السلطنة فإن الكلية تنظم ندوة «إدارة الموارد
البشرية في بيئة متغيرة» وذلك تزامنًا مع طرح برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية الذي سيتم
تنفيذه بالتعاون مع جامعة ستراثكاليد البريطانية.

 l lتحسين األداء من خالل االستفادة من األساليب المبتكرة والممارسات الجيدة.
 l lالتواصل مع القطاعات األخرى بهدف التعاون وتبادل المعرفة.

األساليب المستخدمة خالل الندوة:
نبذة عن الندوة:
تواجه المؤسسات العديد من التحديات الناتجة عن التغيرات ،مما يؤثر على أدائها مثل التغيرات اإلدارية والمالية والتشريعية.
إن قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيير يعتمد على مجموعة من العوامل .ويعتقد العديد إن اإلدارة الجيدة للموارد
البشرية تساعد المؤسسات على تجاوز مثل هذه التحديات .إن إدارة وتنمية الموارد البشرية تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر
بعدة عوامل مثل :اإلقتصادات المتغيرة ،واالستقرار المؤسسي واإلنتاجية ،والتنافسية ،وهذه العوامل تؤثر في إدارة الموارد
البشرية سواء في القطاع العام أو الخاص ،ويمكن التغلب على هذه التحديات من خالل تبني حلول جديدة إلدارة الموارد
البشرية.
وفي هذا اإلطار تنظم كلية الدراسات المصرفية والمالية ندوة «إدارة الموارد البشرية في بيئة متغيرة» بالتعاون مع وزارة
الخدمة المدنية والجمعية العمانية إلدارة الموارد البشرية ،تركز الندوة على تقديم نماذج مبتكرة لتحسين أداء الموارد
البشرية وإدارتها بشكل أفضل وبالتالي تحسين األداء المؤسسي.

 l lمحاضرات
 l lعرض قصص نجاح ودراسات حالة
 l lمناقشات جماعية وتفاعلية
 l lمناقشات مفتوحة.

الجمهور المستهدف:
مشاركين من القطاعين الحكومي والخاص مثل:
 l lصناع القرار ومدراء عموم ورؤساء أقسام.
 l lمدراء الموارد البشرية في المؤسسات والمعنيين بتخطيط الموارد البشرية.

أهداف الندوة:

 l lموظفي الموارد البشرية

l lفهم النماذج المتغيرة في إدارة الموارد البشرية.

محاور الندوة:

 l lتسليط الضوء على األساليب الجديدة والمبتكرة إلدارة الموارد البشرية.
 l lتشجيع نقل المعرفة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
 l lعرض قصص النجاح والممارسات الجيدة لتحسين أداء الموارد البشرية.
 l lمناقشة دور إدارة الموارد البشرية في البيئات المتغيرة.
 l lمناقشة التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في السياق العماني.
 l lتشجيع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية التي تزيد من القيمة المحلية المضافة.
 l lتوفير فرصة للتعاون وتبادل الخبرات.

 l lالنماذج المتغيرة إلدارة الموارد البشرية.
 l lإدارة األداء.
 l lتنمية الموارد البشرية.
 l lدور الموارد البشرية في إدارة التغيير.

يسعدني أن أرحب بكم في ندوة “إدارة الموارد البشرية في بيئة متغيرة” التي تنظمها
كلية الدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والجمعية العمانية
إلدارة الموارد البشرية.
تأتي هذه الندوة في إطار اهتمامنا بترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه اهلل ورعاه ،ببناء اإلنسان العماني ورفع قدراته .تناقش
هذه الندوة تحديات إدارة الموارد البشرية في السلطنة ،وتقدم نماذج ناجحة عالميًا ومحليًا
بهدف نقلها من السياق العالمي إلى السياق العماني وتشجيع تبادل التجارب الناجحة
بين مختلف القطاعات على مستوى الممارسات الوطنية .تضم هده الندوة خبرات واسعة
من المعنيين بتنمية وإدارة الموارد البشرية ،وبالتالي فإن مشاركتهم سوف تقدم إضافة
نوعية تسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات والخروج بتوصيات من شأنها تحسين إدارة
الموارد البشرية في البيئات المختلفة.
نأمل أن تحقق هذه الندوة أهدافها وأن يخرج المشاركون بحلول جديدة ومبتكرة تزيد من
االنتاجية على المستوى الوطني.

علي بن حمدان الرئيسي

رئيس مجلس إدارة الكلية
نائب رئيس البنك المركزي العماني

ساهمت كلية الدراسات المصرفية والمالية خالل السنوات الماضية في بناء الموارد البشرية
العمانية ،وخصوصًا في القطاع المصرفي والمالي .وال شك أن أداء أي مؤسسة مرتبط
بأداء القوى العاملة فيها .لذلك تولي الدول والمؤسسات اهتمامًا كبيرًا بإدارة وتنمية
الموارد البشرية .وإيمانًا بدور الموارد البشرية وتلبيةً الحتياجات سوق العمل العماني،
فإن الكلية بصدد طرح برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع
جامعة ستراثكاليد البريطانية ،حيث نسعى من خالل هذا البرنامج إلى تقديم النظريات
والممارسات الحديثة الخاصة بإدارة الموارد البشرية حتى يستفيد منها واضعي السياسات
ومتخذي القرارات والمعنيين بتخطيط وتنمية الموارد البشرية في السلطنة.
وتزامنا مع طرح برنامج ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية ،فإن الكلية تنظم ندوة
إدارة الموار البشرية في بيئة متغيرة وذلك لتسليط الضوء على أهمية تخطيط وإدارة
الموارد البشرية في ظل معطيات متغيرة مثل التقلبات االقتصادية ،واالستقرار المؤسسي
والعوامل الخارجية .نأمل أن نساهم من خالل هذه الندوة في تقديم بعض الحلول وأن
نُع ِّرف بالتجارب الناجحة على المستوى الوطني بهدف توسيع نطاق االستفادة منها.

دكتور /أحمد بن محسن الغساني

عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ دارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ُ
ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﺪوة

”إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮة“
اﻟﻨﺪوة ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
ﺷﺎﻧﻐﺮﻳﻼ ﺑﺮ اﻟﺠﺼﺔ  -ﻓﻨﺪق اﻟﺒﻨﺪر
اﺣﺪ ٢١ ،ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٦م
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