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الجامعة األميركية في بيروت تعّين باحثاً رائداً في االدارة كعميد لكلية سليمان 
 العليان إلدارة األعمال

عّينت الجامعة األميركية في بيروت الدكتور ستيف هارفي، الباحث المعروف في اإلدارة والموارد 
 يمان العليان إلدارة األعمال فيها.البشرية، عميداً جديداً لكلية سل

والدكتور هارفي هو حاليا عميد كلية جون مولسون لألعمال في جامعة كونكورديا في مونتلاير في 
وبلومبرغ بيزنس ويك كلية جون مولسون لألعمال من بين  ذي إيكونومستكندا. وتعتبر مجلتا 

 .أفضل كليات األعمال في العالم

نصبه في الجامعة األميركية في بيروت في كانون الثاني من العام وسيتسلم الدكتور هارفي م
2016. 

وتشمل ُخبرات الدكتور هارفي توفير الموظفين للمؤّسسات، وإدارة المؤّسسات، وإدارة الموارد 
البشرية، والسلوك المؤّسساتي، واالجهاد والعافية المهنيين، والخالف والمفاوضات في المؤّسسات. 

 خبرة في إدخال برامج جديدة ومبتكرة في التعليم العادي والتنفيذي.ولديه، كعميد، 

وباإلضافة إلى عمله في مجال التعليم العالي، خدم الدكتور هارفي كمستشار للقطاعات الخاصة 
وللقطاعات غير الربحية. وهو يعرض عمله بانتظام في المؤتمرات الدولية، وُنشرت أبحاثه في 

عمل واالجهاد"، "علم النفس للصحة المهنية"، "األعمال وعلم النفس"، "ال مجالت متنوعة من مثل:
 "علم النفس الكندي"، "الشخصية والفروقات الفردية"، "السلوك االجتماعي والشخصية".

 
وقبل جامعة كونكورديا، خدم الدكتور هارفي في جامعة بيشوب في كندا كعميد لكلية وليامز 

لألبحاث في الجامعة. ويحمل الدكتور هارفي الدكتوراه في لألعمال، وكنائب الرئيس المساعد 
 .في كندا جامعة جويلفاإلدارة الصناعية وعلم النفس المؤّسساتي من 

 
وقال فضلو خوري، الرئيس المنتخب للجامعة األميركية في بيروت: "أنا سعيد ومبتهج ألن الدكتور 

ة سليمان العليان إلدارة األعمال. ومن هارفي ينضم إلى الجامعة األميركية في بيروت ليقود كلي
قائمة المرشحين الممّيزين لهذا المنصب، كان الدكتور هارفي محط إجماع لجنة البحث، ووافقت 

 اللجنة التنفيذية في مجلس أمناء الجامعة باالجماع على تعيينه".



بر كليات وتابع الرئيس خوري: "ستيف هارفي هو قائد ملتزم واستراتيجي بارع لواحدة من أك
األعمال في أميركا الشمالية. وهو مبدع، ومواضيع أبحاثه تحمل أهمية كبيرة ألساتذتنا وطالبنا 

وأصحاب عمل هؤالء الطالب. وكعضو أساسي بين كبار قياديي الجامعة األميركية في بيروت، 
 فهو سيفيد الجامعة بأكملها من خبراته".

سعدني أن تتاح لي هذه الفرصة. فمن المسلّم به على نطاق واسع أن كلية وقال الدكتور هارفي: "يُ 
سليمان العليان إلدارة األعمال هي أفضل كليات األعمال في العالم العربي. وإنني أتطلع إلى العمل 

مع الرئيس خوري وأساتذة الكلية لتقديم تجربة ممّيزة للطالب. كما أتطلّع إلى التعامل مع مجتمع 
الحيوي في المنطقة، ومع خريجي الجامعة األميركية في بيروت الذين تدّل منجزاتهم األعمال 
 عليهم".

 
مخلوف حدادين: "إننا معجبون جداً بإنجازات  وقال رئيس الجامعة األميركية في بيروت بالوكالة

في التعليم الدكتور هارفي في جامعة كونكورديا. وبتعيينه، نكون قد عّيّنا قائداً دينامياً ومحترماً 
العالي لكلية سليمان العليان إلدارة األعمال. وهو سيجلب خبرة كبيرة وإبداعاً في التدريس والبحث 

 والتعليم التنفيذي إلى الجامعة األميركية في بيروت".

الدكتور هارفي يحمل "وقال وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة بالوكالة الدكتور محمد حراجلي: 
عة األميركية في بيروت أفضل ما تقّدمه كليات األعمال من تعليم وممارسات. وفي معه إلى الجام

بيئة عالمية تنافسية للغاية، سيوفّر التعليم والتدريب المتطّور في كلية سليمان العليان إلدارة األعمال 
 تفّوقاً واضحاً للطموحين من بين الطالب والشركات والمؤسسات".

   
  

 
 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   يركية فيتأسست الجامعة األم 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    420    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    كما توّفر تعليماً   . الطب   في
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