
 مبشاركة عربية ودولية واسعة

 شرف تفتتح فعاليات املؤمتر العلمي الدويل يف فيالدلفيا

 

 
 

افتتحت معايل السيدة ليلى شرف رئيس جملس أمناء جامعة فيالدلفيا فعاليات املؤمتر العلمي الدويل 

كلية العلوم اإلدارية واملالية يف اجلامعة مبشاركة عربية ودولية واسعة حتت عنوان الثامن الذي تنظمه 

 "استراتيجيات بيئة األعمال املعاصرة: رؤى وأفكار متجددة". 

 

ويف كلمة له يف افتتاح فعاليات املؤمتر قال األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا: " 

تمامًا بارزًا بالبحث العلمي واملؤمترات العلمية ، حيث توفر كل سبل الدعم تويل جامعة فيالدلفيا اه

املتواصل هلذه األنشطة باعتبارها السبيل لالرتقاء مبستوى العملية التعليمية التعلمية. كما أن البحث 

تقومي  العلمي هو الطريق الفعال لتطور وتقدم املنظمات واجملتمعات. لقد دأبت جامعتنا ومنذ نشأهتا على

األداء اجلامعي باجتاه حتقيق اجلودة واالعتماد األكادميي، فوضعت استراتيجية شاملة لتحقيق ذلك، 

وجريًا على هذا النهج سعت جامعتنا إىل إقامة املؤمترات العلمية املتخصصة يف خمتلف الفروع العلمية، 

مترات العلمية العربية والدولية، إىل جانب فسح اجملال واسعًا ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف املؤ

متوخية يف ذلك هتيئة البيئة األكادميية املالئمة لكادر اجلامعة العلمي من أجل حتقيق التميز يف البحوث 

جبانبيها الكمي والنوعــــي واالرتقاء مبستوى العملية التعليمية التعلمية. ينعقد هذا املؤمتر يف وقت 

ة وإدارية كبرية خالل مسريهتا، مما جعلها جامعة متميزة من بني حققت فيه جامعتنا اجنازات علمي

 اجلامعات احمللية واإلقليمية والدولية". 



أما عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية الدكتور عصام جنيب الفقهاء فقد قال: "يهدف املؤمتر إىل تسليط 

توظيف التفكري النظمي يف التخطيط الضوء على خصائص بيئة العمل املعاصرة، ورفع درجة االهتمام ب

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 

جزءًا من عمليات التحليل االستراتيجي فيها، ضمان الكفاءة  اجلودة يف منظمات األعمال، اليت تعترب

املؤسسية يف جمال التخطيط، وحتديد األهداف املرجوة، وضمان التزام العاملني وانتمائهم، واإلبقاء على 

قنوات التواصل وإدارة املعلومات سالكة يف كافة االجتاهات، واحلفاظ على مستوى جيد من اإلنتاجية. 

ال بد من توافر بنية حتتية مادية وبشرية أساسية مناسبة، واعتماد معايري حتدد  ولتحقيق ذلك،

املواصفات اليت يفترض توافرها يف املخرجات، ومدونة سلوك حتكم كافة أوجة إدارة ضبط اجلودة، مبا 

 يف ذلك تقييم األداء". 

 

ىل إن "هذا املؤمتر الذي ُيعد خطوة وألقى الدكتور وليد محيدات كلمة بإسم املشاركني باملؤمتر أشار فيها إ

عملية لتحقيق آمال وطموحات العاملني يف منظمات األعمال ؛ وذلك ملا تواجهه منظمات األعمال اليوم من 

مستجدات أوجدت معطيات جديدة يتحتم علينا أن نسرب أغوارها، وننفذ إىل ما وراءها ، وحنلل حمتواها 

اش اهلادف. إن ظاهرة العوملة واالزمات اليت تبعتها أحدثت تغيريًأ يف إطار علمي يعتمد على احلوار والنق

يف كافة اجملاالت االدارية واملاليةواالقتصادية، يتطلب معها على منظمات االعمال ان حتلل بيئة عملها 

بصورة مستمرة ملعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وأختيار االستراتيجيات املناسبة اليت 

 هلا االستمرار والنمو والقدرة على املنافسة ليس فقط يف بيئتها احمللية وامنا يف البيئة الدولية".تضمن 

 

وألقت العني السيدة سلوى املصري كلمة نيابة عن األمني العام الحتاد اجلامعات العربية كلمة قالت فيها: 

ص يف األردن، وامتازت مبستوى "إن جامعة فيالدلفيا حافظت على مستوى جيد من التعليم اجلامعي اخلا

رفيع من الكفاءة والقدرات التعليمية اليت أهلتها ملكانة علمية مرموقة على خارطة التعليم العايل يف 

الوطن العريب، ويعود ذلك إىل خمرجاهتا التعليمية املؤهلة وتعاوهنا املستمر والدائم مع اجلامعات 

القاهتا مع املؤسسات األوروبية والدولية األخرى، وهي تضم واملؤسسات األكادميية العربية، ومتيزت يف ع

 خنبًا متميزة من الكفاءات التعليمية واألكادميية ذات اخلربة الدولية". 

 

ويف ورقة عمل له يف افتتاح فعاليات املؤمتر قال الدكتور عديل قندح مدير عام مجعية البنوك األردنية: 

فتعترب البيئة االقتصادية وبيئة األعمال يف األردن بيئة منظمة "باحلديث عن بيئة األعمال األردنية، 

ذات بنية حتتية قوية وحتكمها جمموعة من التشريعات والقوانني واألنظمة والسياسات االقتصادية 



والسياسية، وتنظمها وتشرف عليها مؤسسات رقابية وتنظيمية ويتوفر فيها أسواق مالية ومصرفية 

عيات أعمال وغرف صناعة وجتارة ومؤسسات جمتمع مد،ي، واليت يتم من وشركات اتصاالت ونقل ومج

خالهلا إدارة االقتصاد الوطين ككل. ومتارس منشآت األعمال األردنية أنشطتها وفقًا للمعايري احملاسبية 

الدولية وأفضل املمارسات العاملية وتتقيد مبستوى مرتفع من قواعد احلاكمية املؤسسية. وميتلك األردن 

نظومة مؤسسية راسخة مبنية على التكامل بني مؤسسات الدولة وبني مؤسسات القطاع اخلاص والتعاون م

 فيما بينها خللق بيئة أعمال مستقرة وواعدة". 

 

وأقيم على هامش املؤمتر معرض للكتب املالية واإلدارية افتتحته معايل السيدة ليلى شرف وجتولت 

ح معايل األستاذ الدكتور مروان كمال مستشار اجلامعة، وعدد من واملشاركني يف رحابه. وحضر االفتتا

أعضاء جملس األمناء ومستشار رئيس اجلامعة ونائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية وعمداء الكليات 

 وأعضاء هيئة التدريس والباحثني ومجهور من الطلبة.


