
 القطاعات على جوهرٌة آثار لها كان اإلقلٌم بها ٌمر التً السٌاسٌة الظروف أن على وأكادٌمٌون واقتصادٌون خبراء اجمع

 .الربحٌة وغٌر لربحٌةا والمصرفٌة والمالٌة االقتصادٌة

 وتمٌز االستدامة" بعنوان الٌوم األردنٌة الجامعة فً الٌوم أعماله بدأ الذي الدولً العلمً المؤتمر فعالٌات خالل وأشاروا 

 تواجه التً للتحدٌات مناسبة حلول إلٌجاد العلمً البحث تكثٌف ضرورة الى" التأكد عدم بٌئة ظل فً المنظمات فً األداء

 . سنوات خمس منذ العربٌة االقتصادٌة  المؤسسات

 فرٌدة حالة تجلٌاته فً المفتوحة القدس جامعة مع بالتعاون األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة تنظمه الذي المؤتمر وٌشكل 

 العربً العالم دول منها تعانً ملحة ومالٌه اقتصادٌة قضاٌا حول والمعرفة الخبرات  تبادل فً الجامعتٌن بٌن التعاون من

. 

 من جزء أنها تؤمن الجامعة أن  المؤتمر أعمال بها افتتح كلمة فً محافظة عزمً الدكتور األردنٌة الجامعة رئٌس قالو 

 علمٌة بمنهجٌة مشكالته لمعالجة  وتتصدى احتٌاجاته وتتلمس المجتمعٌة قضاٌاه مع وتتفاعل وهمومه أماله تشغلها الوطن

 . أبعادها بجمٌع األحداث لطبٌعة واسع وفهم منفتح وعقل

 فً ولٌسهم األردنٌة؛ الجامعة لرؤٌة تجسٌدا ٌأتً المفتوحة القدس جامعة مع بالتشارك ٌعقد الذي المؤتمر أن وأضاف 

 ٌجب الذي واألساس الغاٌة هو الذي العربً إلنساننا خدمة واإلبداعٌة البحثٌة طاقاتهم وتوجٌه الباحثٌن بٌن العالقة توثٌق

 .وازدهاره رفعته اجل من والطاقات الجهود تكرس ان

  

 مبتكرة حلول إلٌجاد المبادرة زمام التخاذ الحرص على ٌؤكد إنما عنوانا لالستدامة المؤتمر اختٌار أن محافظة وأكد

 .السكان إعداد فً المضطردة  والزٌادة الموارد ندرة ظل فً المعاصرة واالجتماعٌة االقتصادٌة للمشكالت

 والفلسطٌنً األردنً الشعبٌن بٌن القائمة األخوٌة بالعالقات  عمرو ٌونس الدكتور  المفتوحة القدس جامعة رئٌس وأشاد 

 .القرار اتخاذ فً الناجحة اإلدارٌة القٌادة على ٌركز الذي المؤتمر أهمٌة الى مشٌرا

  

 من لالستفادة األردنٌة الجامعة طلٌعتها وفً األردنٌة الجامعات مع للتعاون رؤٌة لدٌها المفتوحة القدس جامعة أن وأضاف

 . المختلفة األكادٌمٌة التخصصات فً بها تتمتع التً والبحثٌة العلمٌة الخبرات تراكم

  

 مشٌدا الدولٌة المحافل فً الفلسطٌنً للشعب المتواصل الدعم على وحكومة وشعبا ملكا لألردن تقدٌره عن أعرب عمرو،

 .المشترك العربً العلمً التعاون ٌترجم الذي المؤتمر أعمال إلنجاح األردنٌة الجامعة وفرتها التً باإلمكانٌات

  

 

 مرتكزات من أساسٌه ركٌزة ٌعد  المؤتمر أن الزعبً زعبً الدكتور األردنٌة الجامعة فً األعمال كلٌة عمٌد أكد بدوره 

 الشقٌقة فلسطٌن من باحثٌن استضافة فً سعادته عن معربا والبحثً التعلٌمً نظامها فً التمٌز الى الساعٌة الكلٌة

 .العالمً المؤتمر لهذا والتنظٌم األعداد فً للمشاركة

  

 واإلبداع الرٌادة ومضامٌنها األداء وتمٌز االستدامة على محاورها تركز عمل ورقة( 25)  سٌناقش المؤتمر أن وأضاف

 وإدارة التنافسٌة المٌزة أخالقٌات و االجتماعٌة والمسؤولٌة البشرٌة الموارد تدرٌب واستراتٌجٌات االقتصادٌة األنشطة فً

 .المستدامة االقتصادٌة التمنٌة ومعوقات واالبتكار اإلبداع

  



 

 والقضاٌا المشاكل أن ابوفارة ٌوسف الدكتور المفتوحة القدس جامعة فً واالقتصادٌة اإلدارٌة العلوم كلٌة عمٌد وقال

 . والمالٌة االقتصادٌة القطاعات على بظاللها ألقت قد العربً العالم منها ٌعانً التً السٌاسٌة

 االقتصادٌة المؤسسات بعض وان العربٌة الدول من هاجرت قد العالمٌة االقتصادٌة المؤسسات من العدٌد أن وأضاف 

 .العربٌة لالدو بعض فً النزاعات بسبب إفالسها أعلنت واالستثمارٌة

 

 علمٌة ودراسات بحوث إعداد خالل من اقتصادٌة لقضاٌا حلول إٌجاد على العربٌة الجامعات فً األكادٌمٌٌن ابوفارة وحث

 درم جامعة فً االعمال كلٌة عمٌد االفتتاحٌة جلسته فً المؤتمر واستضاف معاصرة، اقتصادٌة قضاٌا على تركز

  أن الى مشٌرا الثانٌة العالمٌة الحرب نتائج تحدٌات مواجهة فً برٌطانٌا تجربة فٌها عرض القىمحاضرة حٌث البرٌطانٌة

 .االعمار إعادة من بدال البرٌطانٌة اإلمبراطورٌة كٌان على للمحافظة انفق قد البناء إلعادة مارشال مشروع من جزءا
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