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 1.ف جهرانيجهز  االسم:
 .)من أصهل رومانية( الهاليات الستحجة األمخيكية البلد:

 .)الهاليات الستحجة( 2008 الوفاة:/ (بخايال، رومانيا) 1904 الوالدة:
  التعليم:

 1924: األمخيكية ميشيدهتا جامعة من كيخبائيةال يشجسةال بكالهريهس. 
  الحياة والعمل:

 األمخيكية لمعمهم والجسعية الخومانية، األكاديسية في وعزه وإحرائي وميشجس، اقترادي،
 إدارة لشظام السخوجين أبخز أحج فيه اإلدارة، في العذخين القخن  رواد أحج بأنو يعخف، الستقجمة

 عائمتو مع 1912 عام ىاجخ أشقاء، ستة ولو رومانية، ألسخة ولج، الجهدة )باإلضافة إلى جهران(
 السجرسة في جهران ميشيدهتا، تسيد ميشيابهلذ في والية في ستقخواوا الستحجة الهاليات إلى

 الثانهية عام من وتخخج مبكخة سن في لمذصخنج بصال   كان كسا الخياضيات، مادة في وخرهصا  
 ميشيدهتا جامعة من الكيخبائية اليشجسة بتخرز البكالهريهس شيادة نال 1924 ، وعام1920

( في إدارة Western Electric Hawthorneلعسل في شخكة )والتحق بعج التخخج با األمخيكية،
 1937 عام ، وفي1928عام  في قدم رئيذ إلى جهران تخقية التفتير والسعايشة حيث تست

الرشاعيين، وبقي  السيشجسين كبيخ مشرب شغل حيث نيهيهرك، مجيشة في الذخكة مقخ إلى انتقل
 قدم في مداعج كأستاذ نيهيهرك بجامعة تحقال ما حتى نياية الحخب العالسية الثانية، سخعان

 لمسجيخين تذاركية نجوات وعقج الجهدة ضبط في بتجريذ دورات قام حيث الرشاعية، اليشجسة
ا التشفيحيين، وعسل  (Giletteلذخكة ) مذاريع حهل صغيخة إدارية شخكة استذارات خالل من أيز 

 السفاجئ، الذخكة صاحب اةوف (، وبعجBorg-Warnerوشخكة ) (Hamilton Watch) وشخكة
األوائل  زبائشو التدعيشات، وشسل أواخخ في تقاعجه الخاصة، حتى السدتقمة مسارستو جهران بجأ

 (Latex) وشخكة (،Koppers) (، وشخكةBigelow-Sanford Carpet Company) شخكة
 (، وكسا حجث لجيسشغ فإن جهران قجGeneral Foods(، و)Bausch & Lomb)و الجولية،

 بيا يعسل التي الذخكة فزمت أن خخ اكتذافو واالعتخاف بو من قبل الذخكات األمخيكية، وبعجتأ
 وذلك اليابان إلى انتقل الجهدة إدارة نظام ورفزت اإلدارة في اإلحرائي الشظام عمى االعتساد

 الرشاعات نقل في الخئيدي الجور ليمعب بجعهة من نقابة العمساء والسيشجسين، 1954 عام
 الرشاعات مشافدة إلى بيا تتستع كانت التي الديئة الدسعة )إلى جانب ديسشغ( من انيةالياب

 العميا السدتهيات تجريب في البجء شخيق عن وذلك والدعخ الجهدة في واألوروبية األمخيكية
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 عمى جهران األمخيكية(، اعتسج الستحجة بالهاليات الخفس من الكثيخ )القت اإلدارة من والهسصى
 الجهدة تحدين بين ربط الجهدة، وقج لتحدين بخنامج تشفيح عمى يعتسج لمجهدة واسع مفيهم تقجيم

 الفعالة والخقابة الجيج التخصيط من تتكهن  والتي جهران بثالثية سسي ما خالل من اإلدارة وكفاءة
 ةلقياد الهسصى لإلدارة الكبيخ الجور عمى جهران السدتسخة، ركد التحديشات وإجخاء الجهدة عمى

 دور ييسل لم أنو كسا لمجهدة ودعسيا العميا اإلدارة دور ييسل لم الهقت بشفذ ولكشو الجهدة،
 حل ضخورة عمى أكج الجهدة، كسا مذاريع تشفيح مدؤولية أساسا   عمييم تقع الحين العسال

 ووضع السذكمة أسباب وتحجيج الالزمة السعمهمات جسع خالل من عمسي بأسمهب السذكالت
األفزل، وقج حاضخ في عجة  الحل واختيار وسمبياتيا بايجابياتيا وتقييسيا اسبةالسش الحمهل

 بعذخ (، وقامHakone( ،)Waseda( ،)Osaka( ،)Kyyasanجامعات يابانية مثل: )
، وىه معيج 1979، كسا قام بتأسيذ معيج جهران عام 1990لميابان كان آخخىا عام  زيارات

نذصا  في فتخة الثسانيشات من عسخه، وتخمى عن الدفخ  متخرز في إدارة الجهدة، وكان جهران
عام، وقج شسمت أنذصتو خالل الشرف  90تقخيبا ، وتقاعج عن عسخ يشاىد  86الجولي في عسخ 

(، Armour and Companyالثاني من حياتو ما يمي: استذارات لذخكات أمخيكية مثل: )
(Dennison Manufacturing( ،)Merck( ،)Sharp & Dohme)( ،Otis Elevator ،)
(Xerox( ،)United States Navy Fleet Ballistic Missile System( ،)Steve 

Jobs( :واستذارات لمذخكات األوروبية الغخبية واليابانية مثل ،)Rolls Royce( ،)Philips ،)
(Volkswagen( ،)Royal Dutch Shell( ،)Toyotaواستذارات مجانية لمبمجان ،) 

 دابقة مثل: السجخ ورومانيا وتذيكهسمهفاكيا وروسيا وبهلشجا ويهغهسالفيا، تهفيالدهفييتية ال
  دماغية. سكتة نتيجة أعهام 103 بعسخ 2008 جهران عام

  :أهم المنشورات
 1980( اإلدارة العميا والجهدة: كتاب.) 
 1978( الجهدة في اليابان والغخب _ مقارنة: مقالة.) 
 1970ة(.: كتاب )تخصيط وتحميل الجهد 
 1967.)كتاب )إدارة ضبط الجهدة : 
 1964.)كتاب )القفدات اإلدارية : 
 1951.)كتاب )ضبط الجهدة : 

 الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 2004 :جكتهراه الفخخيةال ( من جامعةLuleaفي الدهيج ). 
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