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MARK SANBORN is the president of Sanborn & Associates, Inc., an idea lab for leadership 
development and turning ordinary into extraordinary. Globalgurus.org lists Mark as one of the top 30 
leadership experts in the world. He works with established and aspiring leaders to help them learn to lead, 
or lead better.

He has authored 8 books and is the author of more than two dozen videos and audio training programs 
on leadership, change, teamwork and customer service. He has given over 2600 presentations in every 
state and a dozen countries. He is an adjunct professor at the University of Memphis

In Collaboration with بالتـعـاون مـع 

Sponsors الـرعــاة

Global Gurus ranked Mark 
No. 26 on its list of top 30 

leadership gurus

 جاء سانبورن في المرتبة رقم 26 في
 قائمة “المدربين العالميين” التي

تضم 30 مدربًا في مجال القيادة

The National Speakers Association 
(NSA), the leading organization for 
professional speakers, presented 
Mark H. Sanborn, CSP, CPAE, with 
the Cavett Award at the 2007 NSA 

Convention in San Diego, Calif

الرابطة الوطنية للمتحدثين
,)National Speakers Associations NSA (  

المنظمة الرائدة للمتحدثين 
المهنيين، قدمت لسانبورن جائزة 

كافيت، في االتفاقية التي عقدت في 
سان دييغو - كاليفورنيا، عام 2007 

مارك سانبورن  هو رئيس شركة سانبورن وشركاه، والتي تعتبر مختبرًا لألفكار المتعلقة بتنمية المهارات القيادية وتحويل األمور العادية 
إلى استثنائية. وقد أَدرجت مؤسسة »خبراء القيادة«  globalgurus.org مارك ضمن قائمتها ألفضل 30 خبيرًا في مجال القيادة في العالم. وهو 

يعمل مع القادة الطموحين والقائمين على رأس عملهم، لمساعدتهم في تعلم فنون القيادة أو ممارسة القيادة على نحو أفضل.
ألف سانبورن ثمانية كتب وأكثر من عشرين من البرامج التدريبية المصورة على أشرطة فيديو والمسجلة على أقراص مدمجة صوتية حول 

مواضيع القيادة، والتغيير، والعمل الجماعي، وخدمة العمالء. وقد قدم أكثر من 2600  محاضرة في جميع أنحاء الواليات المتحدة وعدد من 
البلدان األخرى. وهو أستاذ مساعد في جامعة ممفيس.

Top-Ranked Leadership Keynote Speaker من األعلى تصنيفًا كمتحدث رئيسي في مجال القيادة



كتاب فٍرد: كيف يمكن للحماس في عملك وحياتك أن يحول األمور العادية إلى استثنائية من أكثر الكتب مبيعًا على الصعيد الدولي كما ُأدرج على الئحة 
أكثر الكتب مبيعًا في كل من صحيفة نيويورك تايمز، ومجلة بيزنس ويك، وصحيفة وول ستريت جورنال. ومن كتبه األخرى : »أن تكون قائدًا لست بحاجة 

إلى لقب: كيف يمكن ألي شخص في أي مكان أن يكون قادرًا على إحداث تغيير إيجابي ، تأثير المحاولة الثانية: كيف يمكن أن تحقق أداء مميز في أي عمل 
تقوم به،  فوق، تحت أو من الجنب: كيف تحقق النجاح في األوقات الجيدة، أو العصيبة أو ما بينهما ، و فٍرد   2.0: أفكار جديدة حول كيفية المحافظة على 

تحقيق نتائج استثنائية. 
نبذة عن الحلقة

في هذه الحلقة النقاشية التفاعلية والتشاركية، سيقوم مارك سانبورن بعرض المبادئ المؤثرة التي ستنقل القدرات القيادية للقادة، من المستوى العادي 
إلى المستوى االستثنائي. واستنادًا إلى كتابه، فِرد، الذي حقق نسبة مبيعات عالية تجاوزت الميلوني نسخة، يقدم مارك 4 مبادئ  يمكن لجميع الناس 

استخدامها في حياتهم المهنية والشخصية.
ويرى مارك أن القيادة ال ُتحدث »أي فرق« وإنما هي في اعتقاده تحقق »الفرق«. وبعد حضور هذه الحلقة النقاشية سوف ُيصبح المشاركون قادرون على 

إحداث تغيير أكبر وأكثر جرأة في حياة األشخاص الذين يعملون تحت قيادتهم وفي النتائج التي سيحققونها في المؤسسة التي يعملون فيها.

التسجيـــل واإلفطــــار                                 8:00 صباحًا  -  9:00 صباحًا

مقدمة: المبادئ األربعة                             9:00 صباحًا  –  10:30 صباحًا
في المحاضرة األولى، سوف يتم اإلستماع إلى قصة حقيقية عن كيفية َتمُكن شخص يعمل في وظيفة عادية، من تحويل وظيفته العادية إلى وظيفة 
استثنائية بفضل استخدامه اإلبداع والفن في العمل الذي يؤديه. وسوف يتم سرد عددًا من القصص خالل اليوم عن أشخاص آخرين يجسدون أمثلة حية 

عن السبل التي يمكن أن نتبعها لإلرتقاء بعملنا إلى آفاق جديدة.
وكذلك سيشرح مارك المبادىء األساسية لفِرد:

• كل شخص ُيحدث فرقًا
• كل شيء مبني على العالقة

• ُيمكنك إضافة قيمة إلى كل شيء تقوم به 
• ينبغي عليك أن ُتعيد اكتشاف نفسك بانتظام

القيادة باتباع طريقة فِرد                           11:00 صباحًا - 12:30 مساًء

هناك آالف التعاريف لمفهوم القيادة )ابحث في نظام جوجل عن كلمة »قيادة« لتكتشف الكم الهائل لهذه التعاريف(، ولكن مارك سيقدم لنا تعريفه 
للقيادة الذي استمده من خبرة ثالثين عامًا أمضاها في العمل والكتابة وإلقاء المحاضرات وعقد الحلقات النقاشية حول موضوع القيادة.

فــي هــذه المحاضــرة، لــن نتعرف علــى كيفية القيادة على نحو أفضل فحســب، وإنما ســنتعرف على كيفيــة تنمية وتطوير القادة في جميع المســتويات 
فــي المؤسســة التــي يعملون فيها. المبادئ األساســية األربعة التي اســتخدمها فــِرد لجعل عمله اســتثنائيًا، يمكن أن ُتســتخدم لجعل قيادتكم 

أيضًا. استثنائية 
سوف نتعرف على األساليب العملية لقيادة ِفرق العمل:

امة في الفريق • كيفية تكوين عناصر الِفَرق وكيفية التعامل مع العناصر الهدَّ
• ما أسباب فشل عمل الفريق وكيفية معالجتها 

• االختالفات الدقيقة بين الفريق ومجموعة العمل
• األسباب التي تدفعك إلى توظيف األشخاص البارعين ACES  على أساس السمات األساسية األربعة

تقديم مبيعات وخدمات استثنائية     1:00 مساًء - 2:30 مساًء

المبيعات والخدمات هما شريان حياة المؤسسة الناجحة. ولتكون استثنائيًا ولتحقق نجاح طويل األجل، فأنت بحاجة إليهما معًا. 
في هذه المحاضرة سوف نتعرف على:

• في الحقيقة، الناس ال يريدون أن ُيباعوا )وماذا يعني ذلك(
• المفتاح الرئيسي والمؤثر لخلق عالقات طّيبة  

• المكونات الثالث للرسالة المقنعة
• الممارسات الرئيسية لتقديم خدمات استثنائية

    )وسيتم تبادل األفكار الستنباط أهمها حول الطرق الخاصة لتغيير طبيعة عملك( 

األسئلة واألجوبة                                     2:30 مساًء  -  3:30 مساًء
ستتاح لكم الفرصة لطرح األسئلة ومناقشة التطبيقات مع الزمالء. وستغادروا هذه الحلقة النقاشية وفي جعبتكم مجموعة من األفكار العملية القابلة 

للتطبيق وخطة لتحويل األمور العادية إلى استثنائية.
الغذاء                   3:30 مساًء

فــِرد
القــــــيادة تصنــــــع ))الفــــــــرق((

Mark’s BookThe Fred Factor: How Passion in Your Work and Life Can Turn the Ordinary Into the Extraordinary is an international 
bestseller and was on the New York Times, Business Week and Wall Street Journal bestseller lists. His other books include 
You Don’t Need a Title to be a Leader: How Anyone, Anywhere Can Make a Positive Difference and The Encore Effect: How to 
Achieve Remarkable Performance in Anything You Do and Up, Down or Sideways: How to Succeed When Times are Good, Bad 
or In Between and Fred 2.0: New Ideas on How to Keep Delivering Extraordinary Results.

Synopsis

In this interactive and engaging session, Mark Sanborn will share powerful principles that will take your leadership abilities 
from ordinary to extraordinary. Based on his bestselling book, The Fred Factor which has sold more than 2 million copies, Mark 
teaches 4 principles that anyone can use in their professional and personal life.
Mark believes that leadership doesn’t make “a difference;” he believes leadership makes “THE difference.” After attending this 
seminar, you’ll be able to make a bigger bolder difference in the lives of the people you lead and the results you achieve in your 
organization.

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

Introduction: The 4 Principles    9:00 am - 10:30 am 

In the first session, you’ll hear the true story of how an individual with an ordinary job brought creativity and artistry to his work 
to make it extraordinary. You’ll also hear stories of many others throughout the days who exemplify what you can do to take your 
business to new heights.

In this session, Mark will teach the core principles of The Fred Factor:
 
• Everyone makes a difference 
• It is all built on relationship
• You can add value to everything you do
• You must reinvent yourself regularly

Lead Like Fred       11:00 am - 12:30 pm

There are thousands of definitions for leadership (google the word “leadership” to find out how many), but Mark will provide his 
definition based on 30 years of work in and writing and speaking about leadership.

In this session you’ll learn not only how to lead better, but how to develop leaders at every level in your organization. The 
four key principles Fred used to make his work extraordinary can be used to make your leadership extraordinary, too.

You’ll get practical techniques for leading teams:
• How to create team players and deal with team slayers
• Why teamwork fails and what to do about it
• The critical differences between a team and a workgroup
• Why you want to hire ACES based on four key attributes

 Creating Extraordinary Sales and Service  1:00 pm - 2:30 pm

Sales and Service are the lifeblood of a successful organization.
 You need both to be extraordinary to create long term success.

In this session you’ll learn:
• That people really do want to be sold (and what that means)
• The most powerful key for creating rapport
• The three ingredients of a persuasive message
• The key practices of exceptional service
  (And you’ll get to brainstorm specific ways to transform your business.)

Q & A                      2:30 pm - 3:30 pm 

Now you’ll have the opportunity to ask Mark questions and discuss application with colleagues. And you’ll leave the program with 
a list of actionable ideas and plan to turn ordinary into extraordinary.

Lunch       3:30 pm

THE FRED FACTOR
Leadership Makes (( THE DIFFERENCE))

*عر�س الت�سجيل املبكر: 285 د.ك للم�سارك، ومقعد جماين عند ت�سجيل خم�سة م�ساركني، وذلك اإذا مت الت�سجيل وت�سديد الر�سوم حتى 24 مار�س 2016.
 www.kibs.edu.kw الت�سجيل عرب الإنرتنت متوفر من خالل موقع املعهد**

تاريخ النعقاد

26 ابريل 2016

الوقت

8 �سباحًا - 4 م�ساًء

املكان

فندق �سيمفوين �ستايل

الر�سوم

335 دينار كويتي

عر�س الت�سجيل املبّكر

*285 دينار كويتي

اآخر عر�س للت�سجيل

**14 ابريل 2016

تفاصيل الحلقة النقاشية

Event Details

Date

April 26th 2016

Price

335 KD

Early Bird

285 KD*

Registration 
Deadline

April 14th 2016**

Venue

Symphony 
Style Hotel

Time

08:00 am 
04:00 pm

*Early bird offer: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5 seats; for registration and payment made until 
March 24th, 2016.

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

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

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

For registration and 
more information

Tel.: 22901100 - Ext:223-203-247
FAX:22901180

E-mail: cs@kibs.edu.kw
www.kibs.edu.kw


