اختتام أعمال المؤتمر العلمي الدولي لكلية العلوم اإلدارية في فيالدلفيا

اختتم في جامعة فيالدلفياا عماا
بعنااما

المامرما العيماي الا للي ل يياة العيام اددايةاة

االرجاهاااا الي ة ااة فااي الف ااا اددايي لالمااالي اداي الم اااية (التي ا ةاا

لاآلفااا ) بم اااي ة ( ) 101باح ااا داخ ا

لم ا  :فيسااني ا الجزائاااا السااعمدةةا

األيد

ال مةتا العاا )ا لرمزعت أبياث الممرما عيى  15مياميا متلاية بممعامعاا المامرما
اددايةة لالمالياةا لرام عااإ لال ااب األبيااث لمنا

لرخللاا العيم

اتالا ل امال

ألهم التم ياا.
تمي علاا بجياب الف الااب عميا

ليحب األساتا الا

يياة العيام اددايةاة لالمالياة

ليئاايا اليجنااة التيةااياةة ليماامرما بالةاايما ال اااا لم ا اهم عيااى اسااالامارالم
اداي الم اية التي عاعت في المامرما لما يت اعاافاا بمعياة

البي ية في مجا

فااي الف ااا اال تلااادي العابااي لهااي مي ا
المتميز م

األ ادةميي

ح ة ة ليم اية ا لاالبنال
أ

الم اي م

خال

اليااادي لالع اااة

بيم آفا

بالتخلنيط االستااريجي في دف ث افة اداي
التميز في هخا المجا .

جيساا الممرما عيى مست ب

العابااي مبااه ماهاام
الخ مياة الالعما

المالتمي

ر ا ةا .لرأما

أ

رساااهم هااخب النخبااة

التنمي اال تلاادي فاي الام

بااالتف يا االب ا اعي لي ياااداا اال تلااادةة لم اااية االعمااا

الت اااي ي عام

يوةااة لاعاية ما

ا ل ا ر ا اعى الم اااي م

أجا

مماجالااة ريا ةاا ال ااا

فااي هااخا الماامرما العيمااي ال ا للي

التاس ل يياة العيام

اددايةاة لالمالياة فاي جامعاة فيالدلفياا ليتب ايا بف اا ج ةا

ةساااهم فااي رناامةا فيساافة ا تلااادةة عابيااة متناامي
الم اااية االبتاجيااة لالخ ميااة ل فاام لت ا ي
عيى مماجالة ةاةا العالم المتغيا في ال ا
لأل ااى الم اااي م
لال ا ل

ااادي عيااى عاابط جاامد

اال تلاااد ال ااممي المعا ااا ال ااادي
اليادي لالع اة

ب فاب لا ت اي.

بةاااالي رمجااه ييااااا العياام اددايةاااة لالماليااة فاااي األيد

العابيااة بياام االمااتااي فااي عةاامةة الجمعيااة ال لليااة لتناامةا يياااا اداي
( )AACSBل اامال الااى اعتماااد معاااةيا الجمعيااة لاليلاام

األعمااا

عيااى االعتمادةااة

ال لليااة فااي اداي األعمااا  .ل الباات التم ااياا بةااالي التنساايو لالتعااال

بااي

الممسساا األ ادةمياة لالبي ياة فيماا ةتعياو بع ا المامرمااا العيمياة الم اتا ة
لالتا يز عيى الممعمعاا المعا ا التاي رما اب حا اة البي اةا لالمجتما لرتلا
ليم

الا التي رماجالالاا لعياى عاالي دعام ممسسااا ال ناا الخاال ليتعاال

ما الممسساااا األ ادةميااة لالبي يااة لالميييااة لالعابيااة فيمااا ةتعيااو بالممعاامعاا
لالم

الا التي رماجه ريك الممسساا.

لأعاب الم ااي م
ما

عا

ما اهم لجامعاة فيالدلفياا لخا اة لتساتا الا

تمي ماالا

مست اي الجامعة – ياعي الممرماا لاألستا ال

تمي معتز ال يخ سالم يئايا

تمي علا بجيب الف الاب عمي

يية العيم اددايةة لالمالياة

الجامعة ل األستا ال

ليئاايا اليجنااة التيةااياةة ليماامرما م منااي
الممرما.

الجالاامد التااى بااخلمها البجااا فعالياااا

