
In Collaboration with Sponsorsبالتـعـاون مـع الـرعــاة Main Sponsor الـراعي الرئيسي

MANAGING FOR SUCCESS
Seminar

FRANCESCA GINO
Professor of Business Administration, 

Negotiation, Organizations  & Markets Unit, 
Harvard Business School

 أستاذ إدارة األعمال، وحدة التفاوض والُمنظمات واألسواق،

كلية هارفارد إلدارة األعمال
  حائزة على جائزة الهيئة التدريسية من كلية هارفارد إلدارة األعمال

  برنامج الماجستير في إدارة األعمال ُدفعة 2015

December 6th, 2016
Jumeirah – Messilah Beach Hotel & SPA - Kuwait

فرانشيسكا جينو
 اإلدارة لتحقيق النجاح

فرانشيسكا جينو
ــي  ــال، ف ــي إدارة األعم ــتاذ ف ــي أس ــو ه ــكا جين  فرانشيس
كليــة  فــي  واألســواق،  والمنظمــات  التفــاوض  وحــدة 
رســميًا  منضمــة  انهــا  كمــا  األعمــال.  إلدارة  هارفــارد 
لبرنامــج التفــاوض بكليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد،  
ومبــادرة العقــل والمــخ والســلوك فــي جامعــة هارفــارد، 
وكذلــك مــع مجموعــة الــرؤى  الســلوكية فــي كليــة 
كينيــدى فــي جامعــة هارفــارد. تقــوم البروفيســور جينــو 
مناهــج  فــي  والتفــاوض  القــرار  صنــع  مــادة  بتدريــس 
ــة فــي برنامــج الماجســتير، وفــي برامــج  المــواد اإلختياري
رئيــس  أنهــا  كمــا  الكليــة.  فــى  التنفيــذى  التعليــم 
مشــارك لبرنامــج التعليــم التنفيــذي فــي كليــة هارفــارد 
الســلوكي  اإلقتصــاد  تطبيــق  حــول  األعمــال  إلدارة 
أيضــًا  تقــوم  أنهــا  كمــا  التنظيميــة.  المشــاكل  علــى 
بتدريــس منهجيــن فــي برنامــج الدكتــوراه، منهــج حــول 
ــج  ــرار ، ومنه ــع الق ــة صن ــلوكية لعملي ــات الس المنهجي

حــول الطــرق التجريبيــة.

حــازت البروفيســور جينــو علــى جوائــز عديــدة فــي مجــال 
التدريــس،  بمــا فــى ذلــك جائــزة الهيئــة التدريســية لكليــة 
إدارة  فــي  الماجســتير  لبرنامــج  األعمــال  إلدارة  هارفــارد 
أيضــًا جوائــز علــى  ، ونالــت   2015 لُدفعــة عــام  األعمــال 
 Cummings   األبحــاث التــي أجرتهــا ومــن بينهــا جائــزة
لإلنجــازات  كومينغــز    Scholarly Achievement
قســم  اإلدارة  أكاديميــة  مــن   2013 لعــام  العلميــة 
الســلوك التنظيمــي . وفــى عــام 2015، اختارتهــا منظمــة 
ضمــن  لتكــون   Poets & Quants وخبــراء«  »شــعراء 
ــت  ــارة تح ــة التج ــي كلي ــتاذ ف ــن أس ــل أربعي ــا ألفض قائمته

.»40 40 تحــت ســن  ســن األربعيــن »أفضــل 

Francesca Gino
is the Tandon Family Professor of 

Business Administration 
in the Negotiation, 

Organizations & Markets 
Unit at Harvard Business 

School. She is also 
formally affiliated 

with the Program 
on Negotiation 

at Harvard Law 
School, with the 

Mind, Brain, Behavior 
Initiative at Harvard, 

and with the Behavioral Insight Group at Harvard 
Kennedy School. 

Professor Gino teaches Decision Making and 
Negotiation in the MBA elective curriculum and in 
Executive Education programs at the School. She 
co-chairs an HBS Executive Education program on 
applying behavioral economics to organizational 
problems. She also teaches a PhD course on 
Behavioral Approaches to Decision Making and a 
PhD course on Experimental Methods. 
Professor Gino has won numerous awards for her 
teaching, including the HBS Faculty Award by 
Harvard Business School’s MBA Class of 2015, 
and for her research, including the 2013 Cummings 
Scholarly Achievement Award, from the Academy 
of Management Organizational Behavior Division. 
In 2015, Francesca was chosen by Poets & Quants 
to be among their «40 under 40», a listing of the 
world’s best business school professors under the 
age of 40.
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Event Detailsتفاصيل الحلقة النقاشية

* عــرض التســجيل المبكــر: 285 د.ك للمشــارك، ومقعــد مجانــي عنــد تســجيل خمســة مشــاركين، وذلــك إذا تــم 
التســجيل وتســديد الرســوم حتــى 3 نوفمبــر 2016.

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

* Early bird offer: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5 seats; for registration and 
payment made until November 3rd, 2016.

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

آخر موعد للتسجيلعرض التسجيل المبكرالرسومالمكانالوقتتاريخ االنعقاد

1 ديسمبر2016 **285 د.ك *335 د.كفندق جميرا8 ص - 4 م6 ديسمبر 2016

Date Time Venue Price Early Bird Registration Deadline

December 6th 2016 08:00 AM
04:00 PM

 Jumeirah – Messilah
Beach Hotel & SPA 335 KD 285 KD* December 1st  2016**

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

For Registration
and more information:

Tel: 22901100 – Ext: 223 – 203 – 247
Fax: 22901180
Email: Cs@kibs.edu.kw
Website: www.kibs.edu.kw

للحجز واإلستفسار:

تلفون: 22901100   داخلي: 247  -  203 -  223
فاكس: 22901180

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

8:00 ص  - 9:00ص  التسجيل واإلفطار  

مقدمة الحلقة النقاشية، والمفاهيم األساسية في القيادة الفعالة  9:00 ص ـ 9:15 ص

تبــدأ المحاضــرة بعــرض شــامل وموجــز لألهــداف المرســومة لحلقــة اليــوم، فضــاًل عــن اســتعراض ســريع للمفاهيم 
األساســية مثــل القيــادة الفعالــة، ومفهــوم هندســة ُصنــع القــرار لــدى القادة.

9:15  ص ـ 10:30 ص ادارة المواهب وحل المسائل التنظيمية: القادة كمهندسين لُصنع القرار 

فــي هــذه المحاضــرة التفاعليــة ســتجري ُمناقشــة الُســبل التــي ُتمكــن القــادة مــن اســتخدام الــرؤى الســلوكية 
)بشــأن التوصــل إلــى فهــم أفضــل للســلوك البشــري( كــي يكونــوا اكثــر فعاليــة فــى منظماتهــم وأكثــر قــدرة علــى 

ــا. ــون فيه ــي يعمل ــركات الت ــرض الش ــى تعت ــاكل الت ــا او المش ــة القضاي معالج

القيــادة الفعالــة تتطلــب عقــد صفقــات مبتكــرة: Moms.com  إعداد الفرق والتفــاوض         11:00 صـ   12:30 م  

يــرى معظــم النــاس أن اإلعــداد الجيــد هــو أحــد المتطلبــات األساســية التــي تشــترطها عمليــة التفــاوض الفعالــة، ولكــن 
ــي  ــت الكاف ــون الوق ــن يخصص ــاس مم ــن الن ــة م ــد إال قل ــث ال يوج ــال الحدي ــم األعم ــي عال ــل ف ــارع الحاص ــل  التس ــي ظ ف
لعمليــة اإلعــداد الجيــد، وحتــى أن النــاس الذيــن يوفــرون الوقــت لذلــك ال ينجحــون بشــكل عــام فــي اإلعــداد بشــكل جيــد. 

ســتقدم هــذه الجلســة إطــاراً منهجيــًا لإلعــداد لعمليــات التفــاوض الهامــة.
تعالــج الُمحــاكاة لعمليــة التفــاوض التــي ســنقدمها هنــا مســألة إبــرام صفقــة محتملــة مــا بيــن بائــع ومشــتري حــول 

ــادة. ــب القي ــن مناص ــب م ــة ألي منص ــية المطلوب ــة األساس ــارات التفاوضي ــر المه ــا وتختب ــن القضاي ــة م مجموع

1:00 م  ـ 2:30 م   Moms.com فن وعلم التفاوض:استخالص المعلومات

سنســتعرض فــي تحليــل النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فــي الُمحــاكاة المعروضــة فــي موقــع Moms.com األدوات 
ــاوض،  ــة التف ــي عملي ــا ف ــة به ــة والمطالب ــاج القيم ــألة إنت ــي مس ــة ف ــر المترابط ــة إلدارة الظواه ــاليب الالزم واألس
باإلضافــة إلــى اإلســتراتيجيات المطلوبــة لتحقيــق الشــراكة التجاريــة. وســيتم كذلــك مناقشــة األدوات الخاصــة فــي 

ــة. ــتك الخاص ــع مؤسس ــاوض م ــات«، أي التف ــة المفاوض إدارة »طاول

2:30 م ـ 3:30 م   األسئلة واألجوبة )مناقشة عامة( 

3:30 م   الغداء  

 Registration         08:00 am – 09:00 am

 Course Introduction & Core Concepts in Effective Leadership    09:00 am – 09:15 am

 We will begin with a brief overview of the objectives for the day, as well as a quick tour through core
 concepts such as effective leadership, and the concept of leaders as decision architects.

 Managing Talent and Solving Organizational Issues:   09:15 am – 10:30 am
Leaders as Decision Architects

 In this interactive session, I will discuss ways in which leaders can apply behavioral insights (regarding
 a better understanding of human behavior) to be more effective leaders in their organizations and
address issues or problems their company is facing.

 Effective Leadership Requires Creative Deal-making:                          11:00 am – 12:30 pm
Moms.com Team Preparation and Negotiation

 While most people understand that preparing well is a prerequisite for negotiating effectively, in the
 pace of modern business life few people spend the necessary time to prepare adequately, and even
 those who do typically do not prepare well.  This session will provide a systematic framework to
prepare for your most important negotiations.

 This negotiation simulation involves a potential deal between a buyer and a seller over multiple
issues, and it puts to test negotiation skills that are crucial to any position of leadership.

  

The Art & Science of Negotiation: Moms.com Debrief            01:00 pm – 02:30 pm

 In analyzing the results from the Moms.com simulation we will review the tools and techniques
 for managing the interlinked phenomena of creating and claiming value in negotiation, as well
 as strategies for achieving a business partnership.  We will also discuss tools for managing your
“backtable,” i.e., negotiating with your own organization.

Q&A and General Discussion    2:30 pm – 03:30 pm

Lunch  3:30 pm
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القــرارات،  وصنــع  األحــكام  إصــدار  حــول  جينــو  البروفيســور  أبحــاث  تتمحــور 
واالنتاجيــة.  والحوافــز،  المهنيــة،  واالخــاق  والتفــاوض، 

وقــد نُشــرت أعمالهــا فــى مجــات اكاديميــة فــي كل مــن مجالــي علــم النفــس 
واإلدارة. وقــد نُشــرت لهــا أبحــاث أيضــًا فــي العديــد مــن الكتــب كأجــزاء منفصلــة. 
كمــا نُشــرت لهــا أبحــاث أيضــًا فــي: اإليكونوميســت ونيويــورك تايمــز، ونيوزويــك، 

وســيانتيفيك أميريــكان، وســيكولوجي تــودي، وول ســتريت جورنــال.
 The Economist, the New York Times, Newsweek, Scientific
American, Psychology Today, and The Wall Street Journal

كمــا جــرت مناقشــة أعمالهــا فــي عــدة برامــج إذاعيــة فــي إذاعــة الحكومــة 
الوطنيــة وإذاعــة ســي بــي إس.

اإلستشــارات  بتقديــم  جينــو  البروفيســور  تقــوم  التعليــم،  الــى  باالضافــة 
القــرار  وُصنــع  التفــاوض  مجــاالت  فــي  العــام  النفــع  ومنظمــات  للشــركات 

التنظيمــى. والســلوك 

Professor Gino’s research focuses on judgment and 
decision-making, negotiation, ethics, motivation, and 
productivity. Her work has been published academic 
journals in both psychology and management, as well as 
in numerous book chapters and practitioner outlets. Her 
studies have also been featured in The Economist, The New 
York Times, Newsweek, Scientific American, Psychology 
Today, and The Wall Street Journal, and her work has been 
discussed on National Public Radio and CBS Radio. 
In addition to teaching, Professor Gino advises firms and 
not-for-profit organizations in the areas of negotiation, 
decision-making, and organizational behavior. 


