
Adrian Gostick

“What   
Motivates 
Me”

 April 18th 2017
Symphony Style Hotel- Kuwait

In collaboration withSponsors

A Seminar by the 
International Speaker

One of the Top 30 Leadership Gurus worldwide

حلقة نقاشية 
للمحاضر العالمي

18 أبريل 2017
فندق سيمفوني ستايل - الكويت

المصنف كواحد من أفضل 30 خبير في مجال القيادة على مستوى العالم
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Adrian Gostick Bestselling Leadership Author | Organizational Culture Expert 
Gostick is a global workplace expert and thought leader in the fields of corporate culture, 
leadership, and engagement. He is founder of the training and consulting company The Culture 
Works and author of the #1 New York Times, USA Today and Wall Street Journal bestsellers All 
In and The Carrot Principle. His books have been translated into 30 languages and have sold 1.5 
million copies around the world.

As a leadership expert, he has been called “fascinating,” by Fortune magazine and “creative and 
refreshing” by the New York Times. Gostick has appeared on NBC’s Today Show and CNN, and 
is often quoted in The Economist, Newsweek, and Wall Street Journal. If you Google the 30 Top 
Leadership Gurus, he is on the list alongside Jack Welch and Jim Collins. His consulting clients 
include Danaher, Bank of America, Rolls Royce, Jeld-Wen and California Pizza Kitchen.

أدريان جوستيك الكاتب الذي حققت كتبه أعلى مبيعات في مجال القيادة / خبير في الثقافة التنظيمية 

يعتبــر جوســتيك خبيــر عالمــي فــي مجــال بيئــة العمــل، وقائــد مفكــر فــي مجــاالت ثقافــة الشــركات والقيــادة واإلندماج 
)اإلرتبــاط(، وهــو مؤســس شــركة  ‘The Culture Works’لالستشــارات والتدريــب، والمصنــف األول للكتــب األكثــر 
مبيعــًا‘All In’  و ‘The Carrot Principle’ وفقــًا لنيويــورك تايمــز ووولســتريت جورنــال، وقــد تمــت ترجمــة كتبــه 

لثالثيــن لغــة، وبيــع منهــا مــا يقــارب مــن مليــون ونصــف نســخة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 New York Times بأنــه »رائــع« ووصفتــه نيويــورك تايمــز Fortune وكخبيــر فــي القيــادة، وصفتــه مجلــة فورتشــن
بأنــه »مبــدع وخــاّلق«، كمــا ظهــر جوســتيك فــي برنامــج تــوداي شــو  Today Show علــى قنــاة إن بــي ســيNBC  و 
 Wall و Newsweek و The Economist كمــا يتــم نشــر مقتبســات لــه فــي جرائــد ،CNN علــى قنــاة ســي إن إن
Street Journal. وعنــد البحــث فــي محــرك جوجــل عــن أفضــل 30 خبيــر فــي مجــال القيــادة، يظهــر إســمه فــي نتائــج 
قائمــة البحــث مــع كاًل مــن جــاك ويلــش Jack Welch وجيــم كولينــز Jim Collins. هــذا، وتضــم قائمــة عمالئــه كاًل 
 .California Pizza Kitchen باإلضافــة إلــى ،Jeld-Wen و ،Rolls Royce و،Bank of Americaو ،Danaher مــن

الــرعــــاةبالتعاون مع

برنامج اإعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة



“What Motivates Me”

Registration 

What Motivates Me?

What Motivates My Team?

Sculpt to Engagement

Q&A and General Discussion

Lunch

08:00 am – 09:00 am

08:00 ص – 09:00 ص

09:00 ص – 10:30 ص

11:00 ص – 12:30  م

01:00  م – 02:30  م

02:30  م – 03:30  م

03:30  م 

09:00 am – 10:30 am  

11:00 am – 12:30 pm

01:00 pm – 02:30 pm

02:30 pm –  03:30 pm

03:30 pm

After surveying more than 850,000 people around the world Adrian Gostick 
has found the key difference between employees who are most engaged and 
productive at work is whether or not their work aligns with what motivates them.

In the What Motivates Me Seminar, the New York Times bestselling author of 
“The Carrot Principle”, “All In” and “What Motivates Me” offers an extensively 
tested method for leaders to identify their employees’ unique blend of core 
motivators and then help them align more of their work with what drives them-
creating huge boons in productivity and engagement.

•���The� Why� of� Motivation:� The� benefits� of� enhancing� our� own� motivation� and�
engagement, including unveiling new research on Millennials and engagement in 
Middle East countries.

•  Discover Your Motivators: Understanding and analyzing what motivates each of us 
at work.

•  Personal Job Sculpting: Determining in our own work lives what may be holding 
back our growth and development.

•��The�Need�for�Engaged�Teams:�Understanding�the�business�benefits�of�enhancing�
our team’s motivation and engagement.

•  Discover Your Motivational Biases: 60 simple but powerful job-sculpting strategies 
to help people accomplish more and avoid blind spots.

•  A Manager’s Role in Employee Engagement: How managers can help enhance 
motivation with their team members.

•  Evaluate Your Team’s Motivational Diversity: A step-by-step method to help identify 
a team’s particular blends of core motivators and how they work together. 

•  Sculpt To Achieve Engagement: A process to determine the disconnect that may 
exist between team members’ core drivers and their current work situations.

•  Recognize Others for Engagement: Appreciating the great work of employees to 
enhance your overall leadership efforts.

•  مــا أهميــة وجــود الحافــز والدافــع؟: التعرف على فوائد تحســين دوافعنا ومحفزاتنا الشــخصية ومشــاركتنا 
واندماجنــا فــي مجــال العمــل، مــع اســتعراض نتائــج أبحــاث جديــدة حــول أجيــال األلفيــة فــي دول الشــرق 

األوســط، ومــدى مشــاركتهم فــي بيئــة العمل. 

• اكتشف محفزاتك: فهم وتحليل لما يحفز كل منا في مجال العمل.

• تشكيل المسار الوظيفي الشخصي: تحديد العوامل التي قد تعيق تقدمنا وتطورنا في حياتنا العملية.

 

•  الحاجــة إلــى فــرق عمــل قــادرة علــى االندمــاج والمشــاركة: فهــم الفوائــد التــي تعــود علــى العمــل مــن 
ــق العمــل والتــي تعــزز اندماجــه ومشــاركته. تحســين العوامــل المحفــزة لفري

•  اكتشــف معتقداتــك االنحيازيــة التــي تحفــزك: التعــرف علــى )60( اســتراتيجية بســيطة ولكنهــا فعالــة 
للتشــكيل الوظيفــي، لتســاعد األفــراد علــى تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات وتجنــب معوقــات التقــدم.

•  دور المديــر فــي تحقيــق إندمــاج الموظفيــن ومشــاركتهم: كيــف يســتطيع المــدراء تعزيــز العوامــل التــي 

تحفــز أعضــاء فريــق العمــل.

•  تقييــم تنــوع المحفــزات والدوافــع لــدى فريــق العمــل: طريقــة مصممــة خطــوة بخطــوة لتســاعد علــى 
تحديــد مزيــج خــاص مــن العوامــل المحفــزة األساســية لفريــق عمــل، وكيفيــة عملهــا ســويًا.

•  أهميــة التشــكيل الوظيفــي لتحقيــق اإلندمــاج والمشــاركة: عمليــة الهــدف منهــا تحديــد انقطــاع التواصــل 
الــذي قــد يحــدث بيــن المحفــزات األساســية ألعضــاء الفريــق وبيــن أوضاعهــم الوظيفيــة الحاليــة.

•  ضــرورة تقديــر الموظفيــن الندماجهــم ومشــاركتهم: أهميــة تقديــر العمــل الرائــع والكبيــر الــذي يقــوم بــه 
الموظفــون مــن أجــل تعزيــز محصلــة جهــودك القياديــة.

التسجيل واإلفطار

اكتشف العوامل التي تحفزك؟

ما هي العوامل التي تحفز فرق العمل

تشكيل المسار الوظيفي الشخصي بهدف تحقيق اإلندماج

األسئلة واألجوبة )مناقشات عامة(

الغداء

 آخر موعد
للتسجيل

الرسوم المكان الوقت تاريخ اإلنعقاد

13 ابريل 2017 285 د.ك  فندق سيمفوني
ستايل

8 ص – 4 مساًء 18 أبريل 2017

Date Time Venue Price Registration 
Deadline

April 18th   
2017

08:00 am – 
04:00 pm

Symphony 
Style Hotel 285 K.D April 13th 2017

»اكتشف محفزاتك«

بعــد اســتطالع الــرأي ألكثــر مــن 850 ألــف شــخصًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وجــد إدريــان جوســتيك المؤلــف 
صاحــب أكثــر الكتــب مبيعــًا وفــق تصنيــف نيويــورك تايمــز، أن الفــرق الرئيســي الــذي ُيمّيــز الموظفيــن األكثــر 
اندماجــًا وإنتاجــًا فــي مجــال العمــل عــن غيرهــم، هــو مــدى توافــق مــا يقومــون بــه مــن أعمــال مــع األشــياء 

التــي ُتحفزهــم وتدفعهــم فــي الحيــاة.
فــي هــذه الحلقــة النقاشــية »اكتشــف محفزاتــك«، ســوف يقــوم إدريــان جوســتيك، مؤلــف سلســلة الكتــب 
األكثــر مبيعــًا: The Carrot Principle  و ALL In  و  What Motivates Me، بتقديــم أفضــل الطــرق الفعالــة 
ــّم مســاعدتهم  لتســاعد القــادة علــى تحديــد المزيــج الفريــد مــن المحفــزات األساســية لموظفيهــم، ومــن َث
علــى تحقيــق التوافــق بيــن مــا يقومــون بــه مــن أعمــال مــع مــا يحفزهــم ويدفعهــم فــي الحيــاة، األمــر الــذي 

ينتــج عنــه زيــادة كبيــرة فــي االنتــاج مــع تعزيــز ارتبــاط الموظفيــن واندماجهــم فــي بيئــة العمــل.

www.kibs.edu.kw التسجيل من خالل اإلنترنت متوفر من خالل موقع المعهد *

*To register online please visit our website: www.kibs.edu.kw 

ستعقد الحلقة النقاشية باللغة اإلنجليزية ، وسيتم توفير خدمة الترجمة الفورية 
إلى اللغة العربية للمشاركين الذين يرغبون بذلك.

The seminar will be conducted in English; there will be a 
first-rate�simultaneous�interpretation�service�available�for�

attendees requiring this service

للحجز واإلستفسار:
تلفون: 22901100   داخلي: 247 – 203-  223

فاكس: 22901180

Cs@kibs.edu.kw :البريد اإللكتروني  
www.kibs.edu.kw :الموقع اإللكتروني

For Registration and more information:
Tel: 22901100 – Ext: 223 – 203 – 247

Fax: 22901180
Email: Cs@kibs.edu.kw

Website: www.kibs.edu.kw

*

*


