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من  وأكثر  كتاب�   25 من  أكثر  بتأليف  "ديف"   قام 
وتتضمن  ومقاالت،  مختلفة  كتب  من  فصل   200
 "The Why of Work " ر   ا�صــدا المؤلفات  تلك 
وكيفية  العمل،  فــي  لــدافــع  ا فيه  تــنــاول  ــذي  ال
وكذلك  العمل،  مكان  في  وقيمة  معنى  خلق 
يجمع  والذي   "The Leadership Code " ر  ا�صدا

ما. قضية  بشأن  الراهنة  ا�فكار  كل 

والتــي   RBL لمجموعــة  المؤســس  هــو  "ألرتــش" 
تّقــدم المشــورة لقادة المــوارد البشــرية ا�فضل 
في العالــم، وتعمل هذه المؤسســة على تحقيق 

القيــادة المبنيــة علــى النتائــج. 

الجوائز وا�وسمة
• المرتبة ا�ولى كأستاذ في ا�دارة وفق� لتصنيف 

"بيزنس ويك"
• ُلفب بالُمفكر ا�ول ا�كثر تأثير¬ على المستوى 

الدولي في مجال الموارد البشرية، وذلك من قبل 
مجلة الموارد البشرية

• مؤلف كتاب "The Why of Work" ا�كثر مبيع� 
في وول ستريت جورنال

• ُيعد واحد من بين 50 مفكر¬ من قادة الفكر 
ا�داري على مدى 10 سنوات

He has written over 25 books and over 200 
book chapters and articles. These include 
'The Why of Work' looking at motivation and 
how to create meaning and value in the 
workplace and 'The Leadership Code' which 
brings together the state of current thinking 
on the issue.

Ulrich is co-founder of the RBL Group which 
advises the world’s top HR leaders and works 
to achieve results based leadership.

Awards and Accolades
• Business Week’s “number one” 
Management Educator
• Named repeatedly by HR Magazine 
“number one most influential international 
thought leader in HR”
• Wall Street Journal’s bestselling business 
author for “The Why of Work”
• Among the Thinkers 50 management 
thought leaders for 10 years

16 ديسمبر 2014 - الكويت
فندق المارينا – قاعة سلوى الصباح

أثر الموهبة 
والقيادة 
والثقافة في 
ازدهار ا
عمال



من  كواحد  "فوربس"  في  وُأدرج  ويك"،  "بيزنس  تصنيف  حسب  ا�دارة  في  كأستاذ  ا�ولى  المرتبة  ديف  إحّتل 
أفضل خمسة مدربين في العالم. ومن خالل عمله مع أفضل الشركات في العالم أدرك "ديف" كافة ا�مور 
والموضوعات والضغوط المتعلقة بالميزة التنافسية. ُيؤمن "ديف" بأنه من الضروري أن يكون القادة قادرين 
على تحقيق نتائج في أربعة مجاالت رئيسية: نتائج للموظفين (رأس المال البشري)، نتائج للمؤسسة ( التعّلم، 

االبتكار)، نتائج للعمالء (رضا العمالء المستهدفين)، ونتائج للمستثمرين (القيمة السوقية).

أثر الموهبة والقيادة والثقافة في ازدهار ا�عمال

تهدف ورشة العمل إلى مساعدة الموظفين والمدراء وأعضاء مجالس ا�دارات والمدراء التنفيذيين على بناء 
من  عدد  منها  كل  تضم  رئيسية  موضوعات  أربعة  الورشة  وستتناول  التنافسية.  المؤسسات  من  المزيد 
سيكتسب  كما  مختلفة.  بأنشطة  مصحوبة  العملية  والحاالت  ا�مثلة  من  العديد  مع  المبتكرة  المفاهيم 

المشاركون في هذه الورشة القدرة على بناء المؤسسات الناجحة.

8:00 ص – 9:00 ص التسجيل وا�فطار        
1: القدرة التنافسية ليست استراتيجية                      9:00 ص – 10:30 ص

النجاح في عالم ا�عمال.  القوية لتحقيق  المؤسسات  بناء  المشاركون على أهمية  الجزء سيتعرف  في هذا 
الميزة  وتعريف  الرئيسيين،  الشركاء  فهم  وأهمية  ا�عمال،  عن  جديدة  حقائق  على  التعرف  سيتم  كما 
التنافسية، وتدقيق مصادر التميز، وتعريف هوية المؤسسة كميزة تنافسية ، وإدراك أن المؤسسة التنافسية 
تشمل: العنصر البشري (المواهب)، والقيادة، والثقافة. با�ضافة إلى التعرف على دور قادة ا�عمال والمهنيين 

في الموارد البشرية في بناء مؤسسات قوية. 

11:00 ص – 12:30 م 2: التوجهات في المواهب 

سيتناول هذا الجزء بعض ا�جراءات التي يستطيع المدراء اتخاذها لتحسين جودة  أداء الموظفين.
الكفاءة: ضمان أن الموظفين لديهم القدرات الالزمة �داء الوظائف المطلوبة في الوقت المناسب  •

ا�لتزام: تعزيز شعور الموظفين بانتمائهم للمؤسسة من خالل القيم المفترضة للموظف، والتعرف على   •
ا�دوات الالزمة لتعزيز هذا ا�نتماء

القادة  المساهمة: مساعدة الموظفين على إيجاد المعنى والهدف لما يقومون به من عمل، وتشجيع   •
ليكونوا قدوة لخلق هذا المعنى

1:00 م – 2:30 م 3: التوجهات في القيادة  

في هذا الجزء سيتم مساعدة المدراء على تفعيل دور "القيادة" داخل المؤسسة.
لماذا "القيادة"؟ ا�عتراف بأن "القيادة" هي ا�ساس لخدمة الشركاء الرئيسيين داخل وخارج المؤسسة  •

ما هي "القيادة"؟ تحديد العوامل التي تصنع قائد¬ فعاًال  •
كيفية تعزيز "القيادة"؟  •

4: التوجهات في الثقافة  3:00 م – 4:00 م
وهنا سيتم مساعدة المشاركين على تعلÈم كيفية بناء

ثقافة مؤسسية قوية، من شأنها أن تساهم في نجاحها.
ما هي الثقافة؟: بلورة مفهوم الثقافة لُيصبح هوية للمؤسسة  •
كيفية خلق الثقافة؟: توضيح خطوات خلق ثقافة جديدة   •

4:00 م – 4:30 م 5: ا�سئلة وا�جوبة  
4:30 م الغداء                                      •

Dave is ranked by Business Week as the “number one” management educator and listed in Forbes as 
one of the "world's top five" business coaches. By working with the very best companies around the 
world Dave understands the objectives, issues and pressure of competitive advantage. He believes it 
is essential that leaders are able to demonstrate results in four key areas, results for employees 
(human capital), results for the organization (learning, innovation), results for customers (delighted 
target customers) and results for investors (market value).

How Business Wins Through Talent, Leadership, and Culture

The overall agenda for this workshop is to help employees, managers, directors, and executives create 
more competitive organizations.  The session will be organized around 4 modules.  Each module will 
share innovative concepts with examples and cases and with specific tools and actions.  Participants 
will leave this workshop able to be more effectively create organizations that win.

Registration & Breakfast 8:00 am – 9:00 am

1: Competitiveness is not Strategy 9:00 am – 10:30 am

This module will help participants recognize that to win in today’s business world requires building 
stronger organizations.

Recognize new business realities, understand key stakeholders, define competitive advantage, audit 
sources of uniqueness, identity organization as a dominant competitive advantage, competitive 
organization includes people (talent), leadership, and culture, roles of Business leaders and HR 
professionals in delivering stronger organizations.

2:  Trends in Talent 11:00 am – 12:30 pm

This module will give specific actions managers can take to improve the quality of their people.   
•  Competence:  ensuring that your people have the right skills at the right time in the right jobs.
•  Commitment:  helping employees feel behaviorally engaged to the company through an employee
    value proposition and learning the tools for engagement.
•  Contribution: allowing employees to find meaning and purpose from the work that they do and   
    encouraging leaders to be meaning makers.

3:  Trends in Leadership 1:00 pm – 2:30 pm

This module will help managers build stronger leadership throughout the company.  
•  Why “leadership”?  Recognizing that leadership is a key to serving key stakeholders both inside
    and outside the organization. 
•  What is “leadership”?  Defining what makes an effective leader
•  How to sustain “leadership”?

4:  Trends in Culture 3:00 pm – 4:00 pm

This module will help participants learn how to build a stronger organization culture than enables the 
organization to succeed.
•  What is culture? Shifting a definition of culture form event to pattern to identity.
•  How to create culture? articulating the steps for creating a new culture.

5:  Q & A 4:00 pm – 4:30 pm
  Lunch 4:30 pm

قاعة سلوى الصباح
 *

**  عرض التسجيل المبكر: 285 د.ك للمشارك ومقعد مجاني عند تسجيل خمسة مشاركين،  

   وذلك إذا تم التسجيل وتسديد الرسوم حتى 20 نوفمبر 2014.

www.kibs.edu.kw التسجيل عبر ا�نترنت متوفر من خالل موقع المعهد ***

تاريخ االنعقاد

الوقت

المكان

الرسوم

عرض التسجيل المبكر

آخر موعد للتسجيل

16 ديسمبر 2014

8 صباح�

5 مساًء
فندق

المارينا *
335 د.ك.

285 د.ك.  **

4 ديسمبر 2014 ***

ســتعقد الورشــة باللغــة ا�نجليزية ، وســيتم توفيــر خدمة الترجمــة الفورية إلــى اللغة 

العربية للمشاركين الذين يرغبون بذلك.

للحجز وا�ستفسار:

22901100   داخلي:  223 - 203- 247

تلفون: 

22901180
فاكس: 

cs@kibs.edu.kw البريد ا�لكتروني: 

www.kibs.edu.kw الموقع ا�لكتروني: 

The workshop will be conducted in English; there will be a first-rate simultaneous 
interpretation service available for attendees requiring this service. 

For Registration and More information:
Tel: 22901100 – Ext: 223 – 203 – 247
Fax: 22901180
Email: cs@kibs.edu.kw
Website: www.kibs.edu.kw

* Salwa Al Sabah Hall 
** Early bird o�er: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5 seats;
 for registration and payment made until November 20th, 2014.
*** To register online please visit our website: www.kibs.edu.kw

Date Time Venue Price Early Bird Registration deadline

December
16th 2014

8:00 am
5:00 pm

Marina
Hotel * KD 335 KD 285 ** December 4th, 2014 ***


