
 
 املؤمتر العلمي الدويل الثامن يف فيالدلفيا

 استراتيجيات بيئة األعمال املعاصرة: رؤى وأفكار متجددة

 
من الشهر احلايل املؤمتر  03 – 92تنظم كلية العلوم اإلدارية واملالية يف جامعة فيالدلفيا خالل الفترة من 

الفقهاء عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية العلمي الدويل الثامن. وقال األستاذ الدكتور عصام جنيب 

رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر إن املؤمتر املوسوم "استراتيجيات بيئة األعمال املعاصرة: رؤى وأفكار 

الكلية يف جمال البحث العلمي، حيث دأبت الكلية ومنذ نشأهتا  متجددة" ميثل خطوة على طريق مسرية

 . وأصحاب الكفاءات على احتضان العلماء الباحثني

 
يهدف املؤمتر إىل تسليط الضوء على خصائص بيئة العمل املعاصرة، ورفع درجة االهتمام بتوظيف التفكري 

النظمي يف التخطيط وإجياد البدائل االستراتيجية، من أجل رفع كفاءة منظمات األعمال، وضمان 

 . استمراريتها، وزيادة قدرهتا على مواجهة التحديات املستقبلية

 
ويأيت اختيار موضوع املؤمتر من الوعي التام بأن من أهم أسس ضبط اجلودة يف منظمات األعمال، اليت 

تعترب جزءًا من عمليات التحليل االستراتيجي فيها، ضمان الكفاءة املؤسسية يف جمال التخطيط، وحتديد 

ت التواصل وإدارة املعلومات سالكة األهداف املرجوة، وضمان التزام العاملني وانتمائهم، واإلبقاء على قنوا

يف كافة االجتاهات، واحلفاظ على مستوى جيد من اإلنتاجية. ولتحقيق ذلك، ال بد من توافر بنية حتتية 

مادية وبشرية أساسية مناسبة، واعتماد معايري حتدد املواصفات اليت يفترض توافرها يف املخرجات، 

 ودة، اما يف ذلك تقييم األداء. ومدونة سلوك حتكم كافة أوجة إدارة ضبط اجل

 
وأضتف قائاًل: لقد جاء املؤمتر العلمي الدويل الثامن بكل ما حيملة من مشاركات حبثية رصينة خضعت 

حماور بشكل يؤمن املشاركة الفاعلة باحلوار والنقاش والتحليل، وذلك على عدة للتحكيم، ومت توزيعها 

ستجدات يف بيئة األعمال الدولية وانعكاساهتا على بيئة استجابة لتوجهات األردن بضرورة مواكبة امل

من عشر دول  األعمال احمللية. وقد ورد اىل املؤمتر ثالثة ومخسون حبثا شارك فيها مائة ومثانية باحثني

، وحولت البحوث إىل جلان فنية واستشارية لتقييمها، حيث مت اختيار مخسة وثالثني حبثًا متميزًا عربية

 نوعية لعرضها ضمن جلسات املؤمتر.تعترب إضافة 

 



وتسجل اللجنة التحضريية للمؤمتر خالص شكرها وعميق تقديرها لكافة اجلهات الداعمة للمؤمتر ماديًا 

أعضاء اهليئة التدريسية  ومجيع الزمالءورئاسة اجلامعة معايل راعي احلفل ومعنويًا، ويف مقدمتها 

ء الذين ساوموا بأحباثهم أو امجهوداهتم من خالل عملهم يف دارية يف الكلية واجلامعة ومجيع الزمالإلوا

احتاد اجلامعات العربية، وكلية عمان اللجان املختلفة اليت شكلت لإلعداد هلذا املؤمتر. كما تشكر اللجنة 

لإلدارة والتكنولوجيا، ومجعية البنوك األردنية، وكابيتال بنك واملصرف األهلي العراقي والقناة الفضائية 

ن ستارز، ودار الربكة للنشر والتوزيع. ونؤكد أننا ال نقٌيم الدعم ماديًا بقدر ما ننظر لقيمته املعنوية سف

 كنموذج لصور التفاعل مع اجملتمع.


