
Michael Neill is an internationally renowned transformative coach and the 
best-selling author of five books including The Inside-Out Revolution and 
The Space Within. 

He has spent over 25 years as a coach, adviser, friend, mentor, and creative 
spark plug to celebrities, CEOs, royalty, and people who want to get more 
out of themselves and their lives. His books have been translated into 18 
languages, and his public talks, retreats, and seminars have touched and 
transformed lives at the United Nations and on six continents around the 
world.

Michael Neill, one of the Top 30 Coaching Gurus worldwide, as per the 
website: www.globalgurus.org

Michael’s weekly radio show, Living from the Inside Out, has been a 
listener favorite on Hay House Radio for over a decade; his TEDx talk, 
‘Why Aren’t We Awesomer?’, has been viewed by over 150,000 people 
around the world. You can follow him on Twitter and Facebook, subscribe 
to the Caffeine for the Soul podcast on iTunes, and read his blog at www.
michaelneill.org
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احللقة النقا�شية »اكتشف ذاتك«

 مايكل نيل
واحد من ضمن أفضل 30 مدرب محترف وخبير في مجال »القدرة على التحول والتغيير« على مستوى العالم

للمحاضر العالمي

ــوت ــو ماريـ ــي دبليـ   جـ
الثريـــــــــــــــــا قاعـــــة 
2017 ديســمبر   12
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مايــكل نيــل مــدرب يحظــى بشــهرة عالميــة فــي التدريــب علــى القــدرة علــى التحــول 
ــل  ــذي يحم ــاب ال ــا الكت ــا فيه ــًا، بم ــر مبيع ــة األكث ــب الخمس ــف الكت ــو مؤل ــر، وه والتغيي
عنــوان »الثــورة مــن الداخــل إلــى الخــارج« والكتــاب الــذي يحمــل عنــوان »اكتشــف ذاتــك«.

قضــى مايــكل نيــل أكثــر مــن 25 عامــًا كمــدرب ومستشــار وصديــق وموجــه ومبــدع 
ــن  ــخاص الذي ــة واألش ــات المالك ــراد العائ ــن وأف ــاء التنفيذيي ــاهير والرؤس ــكار للمش األف
يســعون إلــى تحقيــق المزيــد ألنفســهم وحياتهــم. وقــد تمــت ترجمــة كتبــه إلــى 18 لغــة، 

ــم ــول العال ــت ح ــارات الس ــي الق ــرًة ف ــه مباش ــره وندوات ــه وخواط ــث محاضرات وتُب

المحاضــر والمــدرب العالمــي مايــكل نيــل  Michael Neill  هــو واحــد مــن ضمــن أفضــل 
30 مــدرب محتــرف وخبيــر فــي مجــال »القــدرة علــى التحــول والتغييــر« علــى مســتوى العالــم 

www.globalgurus.org  حســب موقــع

يقــدم مايــكل نيــل برنامجــه اإلذاعــي األســبوعي »الحيــاة مــن الداخــل إلــى الخــارج« الــذي حظــي 
باســتجابة منقطعــة النظيــر مــن جانــب المســتمعين عبــر راديــو »هــاي هــاوس« علــى مــدى 
عقــد مــن الزمــان. كمــا شــوهد حديثــه عبــر برنامــج »تيــد إكــس« الــذي يحمــل عنــوان »لمــاذا 
لســنا أفضــل؟« مــن قبــل أكثــر مــن 150000 شــخص حــول العالــم. ويمكــن متابعتــه علــى تويتــر 
ــراءة  ــز«، وق ــى »آي تيون ــذاع عل ــذي ي ــروح« ال ــن ال ــج »كافيي ــي برنام ــتراك ف ــوك باالش ــس ب وفي

www.michaelneill.org :مدوناتــه علــى الموقــع اإللكترونــي

Michael Neill - 
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تفاصيل الحلقة النقاشية

ــم  ــك إذا ت ــاركين، وذل ــة مش ــجيل خمس ــد تس ــي عن ــد مجان ــارك، ومقع ــر: 285 د.ك للمش ــجيل المبك ــرض التس * ع
ــديد الرســوم حتــى 2 نوفمبــر 201٧. التســجيل وتس

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

آخر موعد للتسجيلعرض التسجيل المبكرالرسومالمكانالوقتتاريخ االنعقاد

جي دبليو ماريوت8 ص - 4 م12 ديسمبر 201٧
2٩ نوفمبر 201٧ **285 د.ك *335 د.كقاعــة الثريــــــــــــا

8:00 ص  - ٩:00ص  التسجيل واإلفطار          

فهم العقل البشري   ٩:00 ص ـ 10:30 ص

المبــادئ الثالثــة: المبــادئ األساســية الثاثــة التــي تكمــن خلــف كافــة التجــارب اإلنســانية، وكيــف تســاعد األفــراد  •
علــى أن يكونــوا فــي أفضــل حاالتهــم فــي معظــم األوقــات، وتقليــل األضــرار التــي قــد تحــدث عندمــا يكــون أدائهــم 

أقــل مــن المعتــاد.

اإلدراك مــن الداخــل إلــى العالــم الخارجــي: مــن أيــن تأتــي خبراتــك وتجاربــك، ومــا أهميتهــا، مــع تأثيــر ذلــك فــي  •
التعامــل مــع التوتــر، والضغــوط، والقيــادة، وتحســين جــودة العاقــات مــع الموظفيــن والعمــاء.

العمــل مــن أعمــاق الــذات: االعتمــاد على ذكائــك الفطري لســهولة اتخــاذ القرار، وإيجــاد حل أفضل للمشــكات،  •
ورفع مســتوى األداء بشــكل عام.

11:00  ص ـ 12:30 م أسرار اإلنتاجية بأقل الجهود   

مــا وراء االنشــغال: إدراك الفــرق بيــن اإلنتاجيــة )تحقيــق النتائــج ذات الجــودة العاليــة بمــرور الزمــن( واالنشــغال  •
)فقــدان التركيــز مــع كثــرة العمــل(.

ــب  • ــن أغل ــدة م ــم الفائ ــاه وتعظي ــل االتج ــة تعدي ــد، وكيفي ــص العوائ ــى تناق ــؤدي إل ــذي ي ــا ال ــد: م ــم العوائ تعظي
ــا. ــوم به ــي تق ــياء الت األش

اإلبــداع تحــت الطلــب: مــن أيــن يأتــي اإلبــداع، ومــا الــذي يعيــق تحقيقــه، وكيــف يمكــن اســتغاله لحــل المشــكات  •
ولابتــكار.

خلق المستحيل            1:00 م   ـ  2:30 م  

كيــف تحــدد اتجاهــك: تعــرف علــى بعــض المعاييــر البســيطة لتهيئــة نفســك للنجــاح باســتخدام منتجاتــك  •
األكثــر أهميــة واألعلــى تأثيــراً.

الفهــم الحديــث للمخاطــر: حــدد المخاطــر الحقيقيــة، أي مــا هــو الشــيء اإليجابــي الــذي تعمــل علــى تحقيقــه،  •
ومــا هــو الشــيء الــذي يجــب تفاديــه، ومــا الــذي يعــود عليــك بالنفــع.

المقعــد ذو األرجــل الثالثــة: هــي المفاتيــح الثاثــة لمواصلــة المشــاركة واالســتفادة ممــا يطرحــه جميــع  •
ــك. ــن حول ــراف م األط

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

3:30 م   ستعقد الحلقة النقاشية  باللغة اإلنجليزية، وسيتم الغداء   
 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: 22٩01100   داخلي: 24٧  -  203 -  223
فاكس: 22٩01180

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

التحــول  علــى  »القــدرة  مجــال  فــي  معــروف  عالمــي  خبيــر  نيــل  مايــكل 
ــن  ــال، وم ــذا المج ــي ه ــًا ف ــب مبيع ــة كت ــل خمس ــب أفض ــر« وصاح والتغيي
بينهــا كتــاب »اكتشــف ذاتــك«. لقــد تمــت ترجمــة كتــب مايــكل نيــل إلــى 18 
ــت  ــارات الس ــي الق ــن ف ــاة الكثيري ــى حي ــه عل ــه ومحاضرات ــرت لقاءات ــة، وأث لغ
ــاظ  ــول إيق ــه ح ــر عمل ــور جوه ــل. ويتمح ــى األفض ــا إل ــم، وغيرته ــول العال ح
وإطــاق اإلمكانــات البشــرية مــن خــال تعميــق الفهــم واإلدراك لمبــادئ 
ــرف  ــدرب محت ــل 30 م ــن أفض ــن ضم ــد م ــو واح ــري. وه ــل البش ــل العق عم
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــر« عل ــول والتغيي ــى التح ــدرة عل ــال »الق ــي مج ــر ف وخبي

.  www.globalgurus.org موقــع  حســب 

خــال الحلقــة النقاشــية التــي تحمــل عنــوان »اكتشــف ذاتــك«، ســوف يقــوم 
الــذي  مؤلــف الكتــب الســتة، والتــي تتضمــن كتــاب »خلــق المســتحيل« 
الثاثــة  المبــادئ  بتوضيــح  )دار نشــر هــاي هــاوس، 2017(،  سُينشــر قريبــًا 
ــل  ــر إدراك العق ــانية، وأث ــارب اإلنس ــة التج ــف كاف ــن خل ــي تكم ــية الت الرئيس
العمــل  وبالموظفيــن وفــرق  بــك  االنتقــال  فــي  المبــادئ  لتلــك  البشــري 
التابعــة لــك، إلــى آفــاق أعلــى مــن اإلنتاجيــة، واإلبــداع، واالبتــكار بأقــل الجهــود 

والضغــوط الممكنــة مقارنــًة بالســابق.

Michael Neill’s books have been translated into 18 
languages and his talks have touched and transformed 
lives at the United Nations and on six continents around 
the world. The essence of his work is the awakening and 
unleashing of the human potential through a deeper 
understanding of the principles behind how the mind 
works.

In The Space Within seminar, the international bestselling 
author of six books including the soon to be published 
Creating the Impossible (Hay House, November 2017) will 
share the three principles behind all human experience 
and how understanding the mind at this level opens both 
you and your employees and works teams up to higher 
levels of productivity and creativity with less effort, stress, 
or pressure than before.

What if every man, woman, a nd child 

you meet has the seeds within them to 

become who they tru ly a re? 

What if that includes you?

Micha el Neill
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Event Details

* Early bird offer: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5 seats; for registration and 
payment made until November 2nd, 2017.

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

Date Time Venue Price Early Bird Registration Deadline

December 12th 2017 08:00 AM
04:00 PM

J W Marriott
Al Thuraya Ballroom 335 KD 285 KD* November  29th,  2017**

Understanding the Mind                 09:00am – 10:30am  
Course Introduction & Core Concepts in Effective Leadership 
• The Three Principles: How insight into the three fundamental principles behind all human 

experience helps people be at their best more of the time and do less damage when they’re 
off their game.

• The Inside-Out Understanding: Where your experience is coming from and why it matters, 
with implications for handling pressure and stress, leadership, and higher quality relationships 
with staff, clients, and customers.

• Working from the Space Within: Tapping into your innate intelligence for easier decision 
making, better problem solving, and higher levels of performance across the board.

The Secrets of Effortless Productivity       11:00am – 12:30pm  
Leaders as Decision Architects
• Beyond Busy-ness: Understanding the difference between productivity (producing quality 

results over time) and busy-ness (getting lost in constant activity).

• Exponential Returns: What leads to diminishing returns and how to reverse the trend and 
get more out of nearly everything you do.

• Creativity on Demand: Where creativity comes from, what stops it, and how to make the 
most of it for both problem solving and innovation.

Creating the Impossible                01:00pm – 02:30pm  

• How to set your direction: Learn some simple criteria for setting yourself up for success 
with your most important and high-leverage products.

• A new understanding of risk: See what’s really at stake – what you’re up to, what you’re up 
against, and what you have going for you.

• The Three-Legged Stool: The three keys to continued engagement and buy in from all 
parties .

Q&A and General Discussion                02:30pm – 03:30pm  

Lunch                         03:30pm  

Registration 08:00am – 09:00am  


