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 1.تهم بيتخز االسم:
 .هاليات الستحجة األمخيكيةال البلد:

 .(الهاليات الستحجة_  بالتيسهر، ماريالنج) 2:53 الوالدة:
  التعليم:

 من جامعة ستانفهرد. 2:88الجكتهراه في الدمهك التشظيسي عام  -2
 من جامعة كهرنيل. 2:77الساجدتيخ في اليشجسة السجنية عام  -3

 والعمل: الحياة 
 متخرص في الفكخ اإلداري وميشجس مجني وعامل سابق في البحخية األمخيكية وىه األمخ الحيكاتب و 

 ثم األمخيكية، البحخية في (2:81-2:77)حيث عسل في الفتخة  ،ثخ بذكل كبيخ عمى شخريتو وأفكارهأ
 السخجرات لتعاطي كبيخ كسدتذار األبيض البيت في البشتاغهن، كسا عسل في الحق وقت في عسل
 إداري  كسدتذار بيتخز عسل (2:92-2:85) في الفتخة، و (2:85-2:84)نيكدهن عامي  إدارة خالل

حيث عيج إليو ما يعخف بسذخوع "الذخكة الستفهقة" والحي يجور حهل البحث  (،McKinseyشخكة ) في
 غادر 2:92 عام وفيفهقة في األداء عن أية شخكة أخخى، عن الرفات السسيدة التي تسيد الذخكة الست

يخى أن التسيد ال يجب أن يقترخ عمى الجانب العسمي وإنسا يجب أن ، مدتقاًل  مدتذاًرا ليربح الذخكة
يظهل الجانب الذخري وأن اإلدارة الشاجحة البج وأن تدتقظب األذكياء وتؤكج عمى التسدك بأخالقيات 

يخى أن أمهرًا صغيخة ال تكمف الكثيخ من الهقت فيات وتهجيات األفخاد، كسا اختمفت الخمالعسل ميسا 
لسجيخين والسدؤولين لسهاقع العسل، ويخى أنو البج من دعا إلى تفعيل زيارات اسال تؤتي نتائج كبيخة، و وال

تجريب وجهد نظام إداري مستاز وأفخاد أذكياء لمهصهل إلى مخحمة التسيد، ويعتسج نيجو عمى التعميم وال
والتشهع وعجم الخهف من الفهضى واالختالف وإنسا االستفادة مشو واعتباره أمخًا طبيعيًا، والتخكيد عمى 

 في بيتخز إلى اإلشارة تست 1::2 عام وفي، وإحجاث التغييخ ارة ذلك الخالف واستخجامو لمتسيدإد
 عام العالم، وفي في الجهدة معمسي أفزل من باعتباره واحج البخيظانية والرشاعة التجارة وزارة مشذهرات
 مجال في معمسين ثالثة أكبخ من واحج باعتباره بيتخز إلى تايسد نيهيهرك صحيفة أشارت 6::2

 .الستحجة السسمكة في )إيديكذ( في بيتخز" تهم شخكة"نفدو  االسم تحسل التي شخكتو األعسال، حاليًا تقع
 أهم المنشورات:

 3121; ( طخيقة لتحقيق التسيد 274الكبيخة; األشياء الرغيخة كتاب.) 
 3116 ;.)كتب )السهلبة( و)الكيادة( و)الترسيم( و)السيهل 
 2:98( دليل الثهرة اإلداريةاالنتعاش من الفهضى; كتاب ;.) 
 2:93( البحث عن التسيدفي ; كتاب.) 

 الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 3128( جائدة ;Lifetime Achievement( من مؤسدة )Thinkers50.) 
 3115 ;.دكتهراه فخخية من جامعة اإلدارة في مهسكه 
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