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Steve Farber
Listed on Inc.’s ranking of the Top 50 Leadership and Management Experts in the world, 
and #1 on Huffington Post’s 12 Business Speakers to See, Farber is a bestselling author, 
popular keynote speaker, and a seasoned leadership coach and consultant who has 
worked with a vast array of public and private organizations in virtually every arena.

Farber’s third book, Greater Than Yourself, debuted as a Wall 
Street Journal and USA Today bestseller. His second book, The 
Radical Edge, was hailed as “a playbook for harnessing the 
power of the human spirit.”  And his first book, The Radical 
Leap: A Personal Lesson in Extreme Leadership, was named one 
of the 100 Best Business Books of All Time.

His column, The Extreme Leadership Chronicles, runs on 
Inc.com, and his newest book, Love is Just Damn Good 
Business, will be published by McGraw Hill in late 2019.

ستيف فاربر
تم إدراج ستيف فاربر كواحد من ضمن أفضل 50 خبير في مجال القيادة واإلدارة على 
مستوى العالم، وذلك وفقًا ل Inc.’s ، كما احتل المرتبة األولى ضمن 12 محاضرًا على 
نطاق  على  معروف  ومتحدث  مبيعًا،  الكتب  ألكثر  مؤلف  وهو   .Huffington قائمة 
من  واسعة  مجموعة  مع  عمل  القيادة،  مجال  في  متميز  ومستشار  وموجه  واسع، 

المؤسسات العامة والخاصة في شتى المجاالت.

تم تصنيف الكتاب الثالث لفاربر "Greater Than yourself"، الكتاب األكثر مبيعًا وفقًا 
 The" الثاني  كتابه  حظى  وقد  توداي".  إس  و"يو  جورنال"  "وول ستريت  من  لكل 
البشرية".  الروح  الذي استطاع تسخير قوة  باعتباره "الكتاب  بالتقدير   "Radical Edge

وكان كتابه األول الذي يحمل عنوان:
 The Radical Leap: A Personal Lesson in Extreme Leadership قد ُصنف ضمن 

أفضل 100 كتاب في مجال األعمال على اإلطالق.

وُينشر لفاربر عمود خاص بعنوان "The Extreme leadership Chronicles" في "Inc.com"، وسيتم نشر أحدث 
كتاب له بعنوان "Love is Just Damn Good Business" من قبل مؤسسة McGraw Hill في أواخر 2019.
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يتولى ستيف فاربر منصب رئيس مجلس اإلدارة والمؤسس لمعهد إكستريم للقيادة، وهو عبارة عن مؤسسة متخصصة 
في العمل عن كثب مع األفراد وفرق العمل والمنظمات، سعيًا إلى تطوير الكوادر القيادية المتميزة وتحقيق نتائج إيجابية 
وملموسة في مجاالت األعمال التجارية والمؤسسات الغير ربحية وكذلك في المؤسسات التعليمية. وقد قام فاربر بوضع 
برنامج أطلق عليه اسم "اإلطار األساسي للتعلم والتخطيط والتقدم – Radical LEAP Framework"، الذي ُيعتبر سهل 
االستخدام ويتميز بالعمق ويشكل مصدرًا لإللهام، وهو مطبق على نطاق واسع في شّتى قطاعات األعمال التجارية 
والغير ربحية وقطاع التعليم. وقد حظى فاربر بالتقدير لدوره في إعادة رسم مالمح القيادة من الناحيتين الشخصية والعملية، 
وتعزيز الطاقة والحيوية لدى اآلالف من األفراد، بهدف إحداث الفارق في أعمالهم وحياتهم الخاصة، بل والعالم من حولهم.

8:00 ص – 9:00 ص التسجيل 

9:00 ص – 10:30 ص القيادة المتميزة 

اإلطار األساسي للتعلم والتخطيط والتقدم في مكان العمل وخارجه

هذه المحاضرة مستوحاة من كتابه الذي يحمل عنوان "The Radical Leap"، والذي تم تصنيفه كواحد من ضمن أفضل 
100 كتاب في مجال األعمال على اإلطالق.

الشغف  من  مسبوق  غير  بمستوى  األعمال  قادة  يتحلى  أن  يجب  والتشويش،  بالتعقيد  الُمثقل  العصر  هذا  في 
كيفية  للحضور،  فاربر  ستيف  ُيوضح  المحاضرة  هذه  وفي  والشجاعة.  والجرأة  والتفاني  الرؤية  وعمق  والتصميم 
استخدام اإلطار األساسي للتعلم والتخطيط والتقدم، من خالل الشغف والطاقة اإليجابية والجرأة والبرهان والبينة، 
لتحسين المؤسسة التي يعملون بها وحياتهم الخاصة معًا. ومن خالل هذه المحاضرة المتعمقة والحيوية، سوف يتم 

التعرف على كيفية القيام بما يلي:
• اإللهام الذاتي وإلهام اآلخرين لتحقيق النتائج المبهرة

• اكتساب ثقة ووالء عمالئك والموظفين الذين يعملون معك

• المشاركة مع اآلخرين، حتى في األوقات الصعبة واالنتقالية

التفوق على الذات  11:00 ص – 12:30 ظهرًا

المعيار الذهبي الجديد للتوجيه وتطوير المواهب

هذه  وفي  أنفسهم.  على  يتفوقوا  بأن  اآلخرين  إلى  اإليعاز  خالل  من  المكانة  هذه  المميزون  القادة  يتبوأ 
المحاضرة–المستوحاة من كتابه الذي يحمل عنوان "التفوق على الذات Greater Than Yourself"، والذي حاز على أعلى 
المبيعات وفقًا لوول ستريت جورنال، ُيشير فاربر إلى أن تكريس وقتك لجعل اآلخرين يحققون أكثر مما تحققه، هي 
الطريقة الُمثلى لتعزيز المواهب ورفع درجة اإلنتاجية، وإيجاد القيادات الحقيقية والمؤثرة، سواًء في الوقت الحاضر أو 
أثناء  وذلك  القيادة،  في  الجديد  الذهبي  المعيار  إلى  للوصول  التحديات  من  العديد  تواجه  المستقبل. سوف  في 

استخدامك لطريقة ُمؤثرة وُمكونة من ثالث خطوات:
• التوسع الذاتي – تعميق وتوسيع نطاق قدراتك الشخصية

• العطاء – شارك اآلخرين في المعرفة التي لديك، ومعارفك، وخبراتك، لمساعدتهم على النمو
• العمل كمثال ُيحتذى به – اعمل على إيجاد ثقافة مؤسسية مبنية على التدريب والتوجيه واإلرشاد

1:00 م  – 2:30 م الجوانب  الشخصية  لإلبتكار 
االنتقال من خشية اإلخفاق إلى متعة االستكشاف

"إذا كان السبب الوحيد الذي يمكن أن ُتفكر فيه لعدم القيام بشيء ما، يتمثل في خشيتك من الفكرة ذاتها، فهذا هو السبب 
الذي يجب أن يدفعك إلى القيام به" – ستيف فاربر.

إن كل كتاب عن األعمال، يؤكد لك أنه من المهم خوض المخاطر والتعلم من أخطائك. إال أن استيعاب تلك الفكرة عادًة ال 
يكفي لحث األفراد على التصرف، والمحاولة واتخاذ الخطوة الالزمة إليجاد المنتجات أو الخدمات المبتكرة. وخالل هذه 
المحاضرة التفاعلية، يأخذ فاربر المشاركين في رحلة الستكشاف الذات، تقودهم إلى منظور جديد لما تعنيه عبارة "التجربة، 

واإلخفاق، والتعلم من األخطاء، ثم تحقيق النجاح في نهاية المطاف".
وفي هذه المحاضرة، سيتمكن المشاركون من:

• زيادة قدراتهم الشخصية على خوض المخاطر

• رؤية التحديات التي يواجهونها باعتبارها مغامرات إيجابية ُمقابل العقبات المخيفة

• التحلي بمزيد من االبتكار واإلبداع في أسلوب عملهم

• التعلم من األخطاء وتطبيق ما تعلموه

• تجربة األشياء الجديدة بمزيد من االستعداد والحماس

2:30 م – 3:30 م األسئلة واألجوبة والمناقشات العامة 

3:30 م الغداء    

Steve Farber is the Chairman and founder of The Extreme Leadership Institute, an organization 
devoted to working with individuals, teams, and organizations to develop Extreme Leaders and 
deliver radical results in business, non-profits, and education. His accessible, deeply inspirational, and 
eminently practical Radical LEAP Framework is widely used across the business, non-profit and 
education spectrum. Farber has been credited with redefining leadership in deeply personal yet 
practical terms and re-energizing thousands of people to make a significant difference in their 
businesses, lives, and the world around them.
Registration 08:00 am – 09:00 am
Extreme Leadership: 09:00 am – 10:30 am
Your Radical Leap Forward at Work and Beyond
Based on The Radical Leap, which was named as one of The 100 Best Business Books of All Time.
In this chaotic and extreme age, business leaders must demonstrate an unprecedented level of 
passion, determination, foresight, dedication, and fearlessness. In this wildly popular speech, Steve 
Farber shows you how to use the LEAP framework –Love, Energy, Audacity and Proof to radically 
improve your organization and your life. In this energetic and insightful program, you will discover 
how to…
• Inspire yourself and others to achieve extraordinary results
• Earn your customers’ and employees’ love and loyalty
• Engage yourself and others-even in troubled or transitional times
Greater Than Yourself: 11:00 am – 12:30 pm
The New Gold Standard for Mentoring and Talent Development
The greatest leaders become so by causing others to be greater than themselves. In this 
program—based on his Wall Street Journal bestseller, Greater Than Yourself—Farber shows that 
dedicating yourself to bringing others along so that they can achieve more than you is the ultimate 
way to boost talent, ramp productivity, and create truly significant current and future leaders. You 
will be challenged to aspire to the new gold standard in leadership with a powerful, three-step 
method:
• Expand Yourself–Deepen and expand your personal capabilities
• Give Yourself–Share your knowledge, network, and experience to help others grow
• Replicate Yourself–Create a culture of coaching and mentorship
The Personal Side of Innovation: 01:00 pm – 02:30 pm
Moving from Fear of Failure to Joy of Discovery
“If the only reason you can think of to not do something is because the idea scares you, that’s the 
reason to do it.” –Steve Farber
Every business book will tell you that it’s important to take risks and learn from your mistakes. But 
intellectual understanding of that truth usually isn’t enough to compel people to act, to try, to make 
the leap necessary for creating innovative products or services. In this interactive keynote session, 
Farber takes the participants on a voyage of self-discovery leading to a new perspective on what it 
means try, fail, learn from mistakes, and then succeed in the end.
Participants will:
• Increase their personal capacity for risk
• View their challenges as positive adventures vs frightening obstacles
• Become more innovative in their approach to work
• Learn from mistakes and apply what they’ve learned
• Try new things more readily and enthusiastically
Q&A and General Discussion 02:30 pm – 03:30 pm
Lunch 03:30 pm

Event’s Details

December 
4th, 2018

Date

08:00 am
04:00 pm

Time

Four Seasons 
Hotel
Al Bidaa 
Ballroom

Venue

335 KD

Price

285* KD

Early
Bird

November 
29th,   
2018**

Registration 
Deadline

*  Early bird offer: KD 285 in additional to one free seat for group registration of 5
   seats; for registration and payment made until November 1st, 2018.
** To register online please visit our website: www.kibs.edu.kw
The seminar will be conducted in English; there will be a first-rate simultaneous 
interpretation service available for attendees requiring this service.

تفاصيل الحلقة النقاشية

المكان

فندق 
الفورسيزونز
قاعة البدع

الرسوم

335 د.ك

عرض التسجيل 
الُمبكر

285 د.ك*

آخر موعد 
للتسجيل

29 نوفمبر 
**2018

التاريخ

4 ديسمبر 
2018

الوقت

8:00 ص
4:00 م        

*   عرض التسجيل المبكر: 285 د.ك للمشارك الواحد، ومقعد مجاني عند تسجيل خمسة مشاركين،
     وذلك إذا تم التسجيل وتسديد الرسوم حتى 1 نوفمبر 2018.

www.kibs.edu.kw للتسجيل عبر اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني **
العربية،  اللغة  إلى  الفورية  الترجمة  خدمة  توفير  وسيتم  اإلنجليزية،  باللغة  النقاشة  الحلقة  تعقد 

للمشاركين الذين يرغبون في الحصول على هذه الخدمة.

Tel:
Ext:
Fax:

Email:
Website:

22901100
223 – 203 – 247

22901180
Cs@kibs.edu.kw

www.kibs.edu.kw

هاتف:
داخلي:
الفاكس:
البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكتروني:

For Registration and more informationللتسجيل ولمزيد من المعلومات


