
 إدارية فيالدلفيا تقيم يومها العلمي

 

 
 

أكد األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا أن جناح أي بلد من البلدان واستقالله يف 

جاء اختاذ قراراته ينطلق من كفاءته وقدرته املالية واالقتصادية واليت حتتاج إىل إدارة ناجحة وقوية. 

ذلك يف افتتاح رئيس اجلامعة لفعاليات اليوم العلمي لكلية العلوم اإلدارية واملالية يف جامعة فيالدلفيا. 

وأضاف قائاًل إن اجلامعة ملتزمة التزامًا كاماًل بدعم البحث العلمي حاثًا أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

   الوطنية. على توجيه أحباثهم خلدمة الكلية واجلامعة وعملية التنمية

 

أما الدكتور عصام جنيب الفقهاء عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية فقد قال يف كلمة له يف احلفل: لقد 

دأبت جامعتنا، ومنذ نشأهتا، على تطبيق مناهج التقومي الذايت ألدائها، لضمان بلوغ درجة متميزة من 

متكاملة لتحقيق ذلك. ومن اخلطوات جودة املدخالت والعمليات واملخرجات، فوضعت استراتيجية 

اإلجرائية على هذا النهج، سعت فيالدلفيا إىل إقامة الندوات واملؤمترات العلمية املتخصصة يف خمتلف 

الفروع العلمية، وإفساح اجملال واسعًا ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية على 

دولية، قاصدة بذلك هتيئة البيئة األكادميية املالئمة ألعضاء هيئة املستويات الوطنية والقومية وال

 التدريس من أجل حتقيق التميز الكمي والنوعي يف حبوثهم. 

 



وأضاف: لقد حققت جامعتنا إجنازات علمية وإدارية كبرية خالل مسريهتا، مما جعلها متميزة عن كثري 

. ومن منطلق شعار اجلامعة الذي يدعو إىل العمل اجلاد سواها على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية

لبلوغ درجات متقدمة على سلم اإلبداع والتميز، فقد حصلت كلية العلوم اإلدارية واملالية على تقدير عاٍل 

يف التقومي األكادميي اخلارجي من وكالة اجلودة الربيطانية يف قسمي احملاسبة وإدارة األعمال. وما زالت 

ري خبطى واثقة على طريق التميز، إدراكًا منها بأن تلك هي اللبنة األساسية يف إعداد اإلنسان الكلية تس

وتنميته يف كل زمان ومكان، والركيزة احملورية ملواجهة العوملة اليت دخلت رحم االقتصاد، وخلقت عصرًا 

ناشط احلياة العلمية إنسانيًا فيه حتديات يعيش العامل إنعكاساهتا اإلجيابية والسلبية على كافة م

     والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.

 

واشتمل اليوم العلمي على عرض فيلم وثائقي يبني مسرية الكلية وتطورها، وناقشت أوراق عمل اليوم سبعة 

فع الزرري حماور افتتحها الدكتور مسري العبادي عن "اإلدارة اليابانية منوذجًا"، وحتدث الدكتور عبد النا

عن "العالقة بني احلوكمة املالية والنتائج املالية يف الشركات"، فيما حتدث الدكتور باسم السعدي فتحدث 

 عن أمهية التسويق يف عامل احلديث. 

 

وتناول الدكتور حممود أبو عرا "القرصنة االلكترونية من ناحية أخالقية"، أما الدكتور هيثم العلي بورقة 

معايري احملاسبة"، وسلط الدكتور عمر الدرة الضوء على "أثر سياسات التميز التنظيمي  بعنوان "مستجدات

على األداء السياقي"، واختتم اليوم العلمي مبحاضرة "اعتماد تقنية القدرة االستيعابية يف إدارة عمليات 

الكليات وأعضاء اخلدمات السياحية" للدكتور موفق احلمريي والدكتور أمحد التميمي. حضر احلفل عمداء 

 اهليئتني التدريسية واإلدارية يف الكلية ومجهور من الطلبة.

 


