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 1.بيتر سيشج االسم:
 .الهاليات الستحدة األمريكية البلد:

 )ستانفهرد، كاليفهرنيا، الهاليات الستحدة(. 7491 الوالدة:
  التعليم:
  ي اإلدارة من مدرسة سمهن لإلدارة، ف دكتهراه(MIT)  7411عام. 
  من_ ماجدتير نسذجة الشظم االجتساعية (MIT ) 7411عام. 
 لفزائية من جامعة ستانفهردالبكالهريهس في اليشدسة ا. 

  والعمل:الحياة 
، برز محاضر رفيع السدتهى في معيد ماساتذهستس لمتكشهلهجياو التعمم التشظيسي  ركزمدير ممؤسس و 

بعد حرهلو عمى درجة في فترة التدعيشات من القرن الساضي كذخرية رئيدية في التطهير التشظيسي، 
(، Fordرة من خالل عسمو العديد من الذركات الكبرى مثل )الدكتهراه اكتدب )سيشغ( خبرة عسمية كبي

(Chrysler( ،)Shell( ،)AT&T( ،)Hanover Insurance( و )Harley Davidson في فترة )
 السبدأ( كتابو )Harvard Business Reviewحددت مجمة ) 7441وفي عام الدبعيشات والثسانيشات، 

وقد سعى بيتر سيشغ من خالل سشة الساضية،  17ل الالخامس( كهاحد من كتب اإلدارة األساسية خال
عسمو إلى تعزيز مجتسعات التعمم في جسيع أنحاء العالم من أجل تحدين عالسشا، حيث كان طهال 
مديرتو السيشية يدأل: "كيف نخمق أفزل الظروف، بسا في ذلك األدوات واألساليب، لتسكين مجتسعات 

وتركز الشهاحي الستعمقة باىتساماتو الخاصة عمى إبطال مركزية دور القيادة في السشظسات لكي التعمم"، 
حث عسمو آالفًا من الذركات لاللتزام بتطهير التعمم بهصفو قد و تعزز قدرة الشاس عمى العسل السشتج، 

 كفاءة جهىرية في استراتيجيتيم لمتغيير التشظيسي طهيل السدى.
  أهم المنشورات:

 1079 :في مشظسات التعمم(. تحديات الحفاظ عمى الزخم: كتاب )رقرة التغيير 
 1001.)كتاب )الثهرة الزرورية: كيف يعسل األفراد والسشظسات معًا لخمق عالم مدتدام : 
 1001.)كتاب )االستدامة: القيادة السطمهبة : 
 1001.)مقالة )في مدح القائد غير السكتسل : 
 1002راكات جديدة ألوقات جديدة(.: مقالة )التعمم معًا: ش 
 1007.)مقالة )الثهرة الرشاعية القادمة : 
 7441.)مقالة )تقاسم السعرفة: دور القائد ىه مفتاح ثقافة التعمم : 
 7441.)مقالة )مجتسعات القادة والستعمسين : 
 7440( السبدأ: كتاب .)الخامس: فن ومسارسة السشظسة الستعمسة 

 ير:الجوائز الدولية وشهادات التقد
 "استراتيجي القرن" من قبل مجمة )استراتيجية األعسال(.
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 .(www.arado.org، )(www.mitsloan.mit.edu( ،)www.toolshero.com، )(www.Wikipedia.comالمصادر: ) -
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