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البروفسورة ديما جمالي من الجامعة األميركية في بيروت تفوز بجائزة أسبن 
 لألساتذة الرواد في القيادة والمجازفة في التعليم

 
نالت البروفسورة ديما جمالي، من كلية سليمان العليان في الجامعة األميركية في بيروت، جائزة أسبن 

. والبروفسورة جمالي تعلّم مادة االدارة وهي 2015الرواد في القيادة والمجازفة في التعليم للعام لألساتذة 
أستاذة كرسي كمال الشاعر للريادة في الكلية. وهي أول من يفوز بهذه الجائزة المرموقة من دون أن يكون 

 .أميركيا  
 .لمسؤولية االجتماعية للشركاتوالجائزة تكّرم الفائزين لجهودهم في تعزيز أخالقيات العمل وا

 
وقالت الدكتورة جمالي: "اشعر بالفخر والتمّيز الختياري لهذه الجائزة المرموقة، وهذا التقدير ليس لعملي 
ن أساتذتها من تحقيق وثبات إلى األمام في مجال  ّّ فقط، بل أيضا  للجامعة األميركية في بيروت، التي ُتمّك

فرصة إلهام العقول الشابة واألجيال القادمة والتأثير بها من أجل خلق أنماط  االستدامة. ويسعدني أن تتاح لي
مستدامة للتنمية االقتصادية والبشرية التي تلبي حاجات الناس أوال  وأخيرا  وتستجلب اقتصادا  أكثر شموال ". 

شركات لمواجهة واعُتبر الفائزون األربعة روادا  في جعل طالب ادارة األعمال يفكرون في كيفية عمل ال
 .الالمساواة االقتصادية المتفاقمة

 
والفائزون األربعة هم، باالضافة إلى البروفسورة جمالي، البروفسور دايفد بيزانكو )جامعة نورثوسترن(، 
والبروفسور شون كول )جامعة هارفارد(، والبروفسور توماس كوشان )معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(. 

يان لبرنامج األعمال والمجتمع في معهد أسبن. والجائزة تقديٌر لريادتهم ومجازفتهم وقد أعلنت أسماؤهم في ب
  .في سبر مسارات تعليمية تمتحن بعمق العالقات بين أسواق رأس المال، والشركات، والصالح العام

 
ختيار ة اوقالت كلير برسر، المديرة المشاركة لبرنامج األعمال والمجتمع في معهد أسبن، والتي تدير عملي

األساتذة الرواد، أن هدف الجائزة هذه السنة كان تكريم األساتذة الذين يتصدون في حصصهم التعليمية في 
الماجيستر في إدارة األعمال لمشكلة الالمساواة. وأضافت: "نحن نؤمن بأن طالب األعمال اليوم يجب أن 

وا على التفكير المتمّعن في تأثير خيارات الشركات على ّّ االزدهار المشترك، سلبا  أو ايجابا . وهذا ما  ُيحّث
في ما ُيرسم من سياسات، لكن   يقوم به الفائزون بالجائزة". وقالت أيضا  "الناس يبحثون عادة عن الحلول
 ."األعمال التجارية هي العنصر األساسي في نشؤ واستمرار الطبقة الوسطى

ج األعمال والمجتمع في معهد أسبن: "من المشّجع للغاية وقالت جوديث صامويلسون، المديرة التنفيذية لبرنام
أن يقوم بعض األساتذة األعلى رتبة في برنامج ماجيستر إدارة األعمال بالتصّدي في التدريس لعدم 



المساواة. ونتمنى أن يحذو الجميع حذوهم، وينقلوا مشكلة الالمساواة من صف األخالقيات إلى صفوف 
  ."برنامج الماجيستر

 
ن االطالع على المواد الدراسية التي يعطيها الفائزون بالجائزة على الموقع يمك

  www.CasePlace.org  االلكتروني
 ءمتوفرة أيضا على هذا الموقع. وقد اختير الفائزون بالتشاور مع خبرا  ومعايير االختيار للجائزة لهذا العام

 .أكاديميين معروفين من جامعات نيويورك ودنفر وماساتشوستس وبوسطن وأوكسفورد
 

وسيكّرم برنامج األعمال والمجتمع في معهد أسبن الفائزين األربعة بالجائزة في ندوة حول األعمال 
 1998 تشرين األول الجاري. وقد أٌطلق البرنامج في العام 15والالمساواة ستقام في نيويورك يوم الخميس 

   www.aspenbsp.org.   ويمكن االطالع على أهدافه على موفعه االلكتروني
ومعهد أسبن منظمة للدراسات التربوية والسياسية في واشنطن، وموقعها االلكتروني 

    www.aspeninstitute.orgهو 
للباحثين العرب  2010والجدير بالذكر أن البروفسورة جمالي فازت بجائزة عبد الحميد شومان للعام 

تكّرم األعمال العلمية المتميزة التي تساهم في معالجة القضايا ذات األولوية على المستويات   الشبان، والتي
، 2013كتورة جمالي أيضا بالزمالة في برنامج ايزنهاور للعام المحلية واإلقليمية والدولية. كما فازت الد

 2007للمهنيين القادة الملتزمين بالتعاون في سبيل عالم أكثر ازدهارا  وعدال  وسلما . كما فازت في العام 
بالزمالة لجنوب آسيا والشرق األوسط في األكاديمية البريطانية لالدارة، التي تبرز وتدعم البحاثة 

 .ائيين مقدرة  ومسارا  من منطقة جنوب آسيا والشرق األوسطاالستثن
من المنشورات الدولية التي تختص بجوانب مختلفة من  50وللبروفسورة جمالي ثالثة كتب وأكثر من 

 .المسؤولية االجتماعية للشركات في البلدان النامية والشرق األوسط
 

 
 
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

امج برن 130تقّدم الجامعة حاليا  ما يناهز   طالب وطالبة. 8500أعضاء وجسما  طالبيا  من حوالي  700 أكثر من
للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليما  طبيا  وتدريبا  في 

 سريرا . 420  مركزها الطبي الذي يضم مستشفى  فيه
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