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 2014-08-18بيزوت: 
   

أساتذة كلية العليان في الجامعة األميزكية في بيزوت يلمعون في مؤتمز أكاديمية 
 االدارة في الواليات المتحدة

اندبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد عهى انعذٌذ يٍ فً أسبرزح يٍ كهٍخ سهًٍبٌ انعهٍبٌ إلداسح األعًبل حبص 
 (Academy of Management) انًؤرًش انسُٕي ألكبدًٌٍخ اإلداسحاندٕائض ٔانزٌُٕٓبد خالل 

 فً يطهع شٓش آة اندبسي. الٌخ ثُسهفبٍَب فً انٕالٌبد انًزحذحفً ٔ فً فٍالدنفٍبقذ ٔانزي ُع

عذد مه أعضبء هٍئت انتذرٌس  بحصىلخز توفإوىب "وقبل انذكتىر سهٍم شبهٍه، عمٍذ انكهٍت ببنىكبنت: 

سهم فً ن هذي االوجبساث ُتإ  مه قبم مؤسست مزمىقت عبنمًٍب.بتفىقهم ً هذا االعتزاف انذونعهى 

مه كهٍت سهٍمبن انعهٍبن إلدارة األعمبل فً انجبمعت األمٍزكٍت فً بٍزوث  تكىن  بأنتحقٍق هذفىب 

 ضمه وخبت انمؤسسبث انبحثٍت فً هذا انمجبل". 

عهى خبئضح أفضم ثحث دٔنً  ذٌٌٕسف صٍذاًَ، ٔيبسٌُب أثبٌٔخٌٕ ثٕسَجٍشي،  قذ حبص األسبرزحٔ
فً شعجخ انزبسٌخ اإلداسي فً ثحثٓى حٕل "دٔس انشجكبد غٍش انشسًٍخ فً انزخفٍف يٍ عتء 

ٌىضح انذور انتبرٌخً االقتصبدي وانسٍبسً نهببسار وهذا انبحث انجبصاس اإلٌشاًَ".  انذخٍم: حبنخ

ح ندبئضح كبسٔنٍٍ دكسزش ّشُسٔكبٌ قذ  ،االٌزاوً و دوري انمحتمم فً عمم انشزكبث األجىبٍت
 رقذيٓبأعهى خبئضح دٔنٍخ  فً يسبثقزٓب. ْٔزِ اندبئضح ًْنى انذٔس انُٓبئً إانًشيٕقخ ٔٔصم 

  األكبدًٌٍخ.

 4102عجش انفٕص ثدبئضح أفضم َذٔح دٔنٍخ نهعبو  انكهٍخرحقق إَدبص آخش فً انًؤرًش ألسبرزح  ٔقذ
رًٍضد انُذٔح ثًسبًْبد ٔنذكزٕسح فذا أفًٍَٕ. ٔانزً أعذرٓب ٔرشأسزٓب انذكزٕسح شبسنٕد كشو ٔا

 ٕسقخان ٔاخزٍشدهذكزٕس ٌٕسف صٍذاًَ كًُبقش. نهذكزٕسح دًٌب خًبنً كجبحثخ ٔٔن ،كشو ٔأفًٍَٕن
نى انذٔس انُٓبئً ندبئضح أفضم إ "يٍٓ انًشأح فً األكبدًٌٍخ" ٔعُٕآَب: هذكزٕسح أفًٍَٕ ن انجحثٍخ

 ٔسقخ دٔنٍخ فً قسى انًٍٓ. 

 ثهذا. 90يشبسك فً انجشَبيح ًٌثهٌٕ  0011أكثش يٍ ثيؤرًش أكبدًٌٍخ اإلداسح  ٔقذ حفم

دًعٍبد األكبدًٌٍخ ٔانًٍُٓخ عزجش أثشص انُرًْٔ  0091عبو فً انأكبدًٌٍخ اإلداسح رأسسذ ٌُزكش أٌ 
ٍٍ فً شؤٌٔ سة عششٌٍ أنفًب يٍ انجبحثٍٍ ٔانًخزّصبزٓب يب ٌقرشًم عضٌّٕٔ ،فً حقم االداسح

 .دٔنخ 000ٌزٕصعٌٕ عهى  ، ْٔىنزُظٍىاإلداسح ٔا



  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   0911انعبو    ثٍشٔد فً   رأسسذ اندبيعخ األيٍشكٍخ فً  
  خبيعخ ثحثٍخ رذسٌسٍخ،   ٔاندبيعخ ًْ  . كًُٕرج نفهسفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسسبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رقّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔخسًًب  600  ٍي شثكأ  ئخ رعهًٍٍخ يٍرضى ٍْ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبخٍسزش،   ٌُبْض يبئخ ثشَبيح نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،   يب   اندبيعخ حبنًٍب
  . سشٌشًا   241    فٍّ   ٌضى يسزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
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