
 

 المنظمات فً األداء وتمٌز االستدامة"  مؤتمر فعالٌات األربعاء الٌوم المفتوحة، القدس وجامعة األردنٌة الجامعة ختتمت

 .عمان األردنٌة العاصمة فً ٌومٌن مدار على عقد الذي،" التأكد عدم بٌئة ظل فً

 والمنظمات، األفراد لدى االستدامة ممارسات تدعم التً والقوانٌن التشرٌعات بّسن المؤتمر هذا فً المشاركون طالب 

. تأكد عدم ظروف من البٌئة هذه تتضمنه بما وخصوصٌتها، العربٌة البٌئة تراعً اإلدارة فً نظرٌة وضع إلى ودعوا

 لمضامٌن الداعمة التنظٌمٌة الثقافة وتعزٌز بناء إلى داعٌن واإلبداع، للتمٌز حاضنة أجواء بتوفٌر أٌضا   المنظمات وطالبوا

 وغٌر الربحٌة المنظمات فً المختلفة االستراتٌجٌات فً األداء تمٌز ومضامٌن واإلدارٌة، والتسوٌقٌة المالٌة االستدامة

 .الربحٌة

 التً البٌئات فً تعمل التً المنظمات فً الموقفٌة واإلدارة األزمات إدارة فكر ترسٌخ ضرورة إلى المؤتمر وخلص 

 إطار فً األداء فً التمٌز لتحقٌق الرٌادي التوجه سلوكٌات الصغٌرة المنظمات وتبنً التأكد، وعدم االستقرار عدم ٌسودها

 .االستدامة مضامٌن

 تحقٌق لضمان التأكد عدم بٌئات فً تعمل التً للمنظمات المتقارب االستراتٌجً التحدٌث ضرورة المشاركون وأكد 

 التنمٌة ضوابط تحترم التً للمنظمات جاذب حكومً وغٌر حكومً دعم توفٌر إلى دعوا ثم المستدامة، التنافسٌة المٌزة

 أولوٌات فً النظر إعادة ضرورة على مشّددٌن المستدامة، الثروة لخلق كبدٌل المتجددة الطاقات استخدام وتدعم المستدامة

 مع تتكٌف التً الخطط وضعو اقتصادٌا ، المستقرة غٌر العربٌة البلدان فً المتعثرة لالقتصادٌات الخارجٌة المساعدات

 النفقات وترشٌد التطوٌرٌة، النفقات لصالح العامة النفقات هٌكلة بإعادة طالبوا كما المساعدات، هذه انقطاع حاالت

 .الجارٌة

 

 االستدامة وتحقٌق المؤسسً للتمٌز عادلة حوافز نظم اعتماد خالل من اإلبداع ثقافة تعزٌز أهمٌة

 االستدامة، وتحقٌق المؤسسً للتمٌز عادلة حوافز نظم اعتماد خالل من اإلبداع ثقافة تعزٌز أهمٌة على المشاركون وأجمع

 تكنولوجٌا استخدام إلى إضافة المنظمات، فً المختلفة اإلدارٌة للمستوٌات التمٌز إدارة مجال فً تدرٌبٌة دورات وتنفٌذ

 كتروٌج واألخالقً االجتماعً اإلنجاز مكافأة على عالوة المختلفة، بأشكالها االستدامة تحقٌق فً وتطبٌقاتها المعلومات

 على أٌضا   وشّددوا. أفضل مجتمع وبناء الموارد، فً الهدر من تقلل حضارٌة قاعدة باعتبارها االجتماعٌة، للمسؤولٌة

 الموارد، استدامة تدعم التً البٌئٌة التربٌة ثقافة الطلبة لدى تبنً التً واألفكار بالمفاهٌم الدراسٌة المناهج تضمٌن أهمٌة

 .للبٌئة الصدٌقة البرامج وتشجع

 عزمً الدكتور األستاذ األردنٌة الجامعة ورئٌس عمرو، ٌونس الدكتور األستاذ المفتوحة القدس جامعة رئٌس وكان 

 كونه الدولً، المؤتمر هذا وأهمٌة األردنٌة الفلسطٌنٌة العالقة عمق فٌهما أكدا بكلمتٌن أمس، المؤتمر، دشنا قد محافظة

 .المؤتمر موضوع أهمٌة إلى مشٌَرٌن واألردنٌة، الفلسطٌنٌة الجامعات بٌن التعاون فً سابقة ٌمثل

 

 ٌومٌن خالل علمٌة جلسات عشر

ا( 48) لـ بحثٌة ورقة( 65) خاللها عرضت ٌومٌن، مدار على علمٌة جلسات عشر عقد المؤتمر وتضمن  دول من باحث 

 من الثالث الٌوم سٌخصص فٌما المستدامة، التنمٌة مجال فً دولٌون ومختصون براءخ فٌه وتحدث مختلفة، عربٌة

ا لٌكون المؤتمر ا ٌوم   .المشاركٌن الباحثٌن لجمٌع مفتوح 

 .بحثٌة ورقة( 22) خاللها عرضت علمٌة جلسات أربع المؤتمر من الثانً الٌوم خالل وعقدت

  

 األولى العلمٌة الجلسة



 الزعبً زعبً الدكتور وترأسها دٌفٌد، جراتٌن البروفوسور الدولً الخبٌر األولى العلمٌة الجلسة فً الرئٌس المتحدث كان

 تنمٌة أجل من اإلدارة فً عربٌة نظرٌة: "بعنوان األولى جاءت بحثٌة، أوراق خمس فٌها وعرضت حماٌل، حسٌن. ود

 للعلوم مصر جامعة من الباجوري خالد. د. م. أ قدم بٌنما العربٌة، عمان جامعة من نبعة أبو العزٌز عبد للدكتور" مستدامة

 وجاءت ،"استدامته وقٌاس مصر فً االقتصادي النمو على الداخلً العام الدٌن أثر: "بعنوان بحثٌة ورقة والتكنولوجٌا

 النفاٌات تقٌٌم أسلوب وبٌن المصدر من الصناعٌة النفاٌات تفادي أسلوب تقنٌات بٌن المقارنة: "بعنوان الثالثة الورقة

 جامعة من لطٌفة لونٌس للدكتورة" الجزائرٌة الصناعٌة المؤسسات فً االستدامة أبعاد على أثرها حٌث من الصناعٌة

 أثر: "بعنوان بحثٌة ورقة المفتوحة العربٌة الجامعة من الدٌن عالء محمد الدكتور وقدم بالجزائر، عنابة مختار باجً

: التعلٌم من تبدأ االستدامة: "بعنوان الخامسة وجاءت ،"الصغٌرة األردنٌة الشركات فً األداء على الرٌادي التوجه

 .المفتوحة القدس جامعة من غانم بتول للدكتورة" المستدامة للتنمٌة مفتاح األساسٌة المدارس

 

 الثانٌة العلمٌة الجلسة

 جاءت بحثٌة، أوراق خمس غانم، هللا فتح وروالدكت الشناق رفعت الدكتور األستاذ ترأسها التً الثانٌة الجلسة فً عرضت

 فً مٌدانٌة دراسة–المستدامة التنافسٌة لتحقٌق السوقً األداء على للمنظمات التسوٌقٌة القدرات أثر:"بعنوان األولى

 أثر: "بعنوان الثانٌة وجاءت. بالجزائر 2 بلٌدة جامعة من سفٌان والباحثلرادي قٌشً خالد للدكتور" الجزائري المضمون

 صوٌص، راتب للدكتور" إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق منطقة فً المنظمات أداء على التنظٌمٌة والثقافة القٌادة أنماط

 سارة الباحثة عرضت ثم. األردنٌة الجامعة من رتروت مهند والباحث البلخً، وسٌم والباحث عجاج، أحمد والباحث

 التنمٌة تحقٌق نحو البشرٌة الموارد تجاه للمؤسسات المستدام األداء: "بعنوان ورقة بالجزائر 1سطٌف جامعة من بهلولً

 القدس جامعة من جعفر ٌونس الدكتور وقدم". الخاصة الجزائرٌة المؤسسات من مجموعة حالة دراسة-المستدامة البشرٌة

 مع واقتصادٌا   سٌاسٌا   المستقرة غٌر العربٌة الدول فً لالستدامة التسوٌقٌة التحدٌات: "بعنوان بحثٌة ورقة المفتوحة

: عنوان الخامسة الورقة وحملت".القدس وضواحً أرٌحا محافظتً فً الفلسطٌنٌة الصناعٌة الشركات على التركٌز

 جامعة من الدراوٌش القادر عبد للباحث" مقترح نموذج-التسوٌقٌة الفاعلٌة تحقٌق على وانعكاساته المستدام التسوٌق"

 .المفتوحة القدس

 

  الثالثة العلمٌة الجلسة

 جاءت بحثٌة، أوراق ست القاسم زٌنة والدكتورة الحاج طارق الدكتور األستاذ ترأسها التً الثالثة العلمٌة الجلسة تضمنت

" الجاذبٌة نموذج باستخدام التجاري العجز الستدامة بالنسبة وتضمٌناتها األردن من االستٌراد محددات:"بعنوان األولى

 الجامعة من الغرابات رائد والدكتور العساف، علً والباحث الزعبً، زعبً والدكتور وراد، بطال الدكتور لألستاذ

 لألستاذ" المالٌة التقارٌر خصائص على وأثرها االستدامة محاسبة تطبٌق تحدٌات: "بعنوان الثانٌة الورقة وجاءت. األردنٌة

 العالمٌة اإلسالمٌة العلوم جامعة من عبشو عمران وللباحث األردنٌة، الزٌتونة جامعة من الشحادة الرزاق عبد الدكتور

 واإلبالغ المحاسبة معاٌٌر: "بعنوان بحثٌة ورقة بالجزائر 2 البلٌدة جامعة من العرابً حمزة الدكتور عرض ثم. باألردن

 الرابعة الورقة وحملت ،"العالمٌة المالٌة األزمة من المحاسبة لموقع دراسة-األزمات من الوقاٌة فً ودورها الدولٌة المالً

 من أحمد علً رقٌة للدكتورة ،("تطبٌقٌة دراسة) المستدامة البشرٌة التنمٌة فً المواردالبشرٌة عن المحاسبة دور: "عنوان

: بعنوان بحثٌة ورقة الٌرموك جامعة من الشقران وهانً النوٌران ثامر الباحثان وقدم بالسعودٌة، خالد الملك جامعة

 المؤشرات استخدام ٌمكن هل: "بعنوان فجاءت األخٌرة الورقة أما". المستدامة التنمٌة لتحقٌق كأداة البٌئٌة الضرائب"

 غانم هللا فتح للدكتور ،"المالً؟ فلسطٌن سوق فً المدرجة التجارٌة الشركات فً واالستدامة التنافسٌة المزاٌا لقٌاس المالٌة

 .المفتوحة القدس جامعة من

 

 

 الرابعة ةالعلمٌ الجلسة

 وقدم بحثٌة، أوراق ست خاللها وعرضت الطراونة، الدٌن عالء والدكتور اسعٌفان تغرٌد الدكتورة الرابعة الجلسة ترأست

 واالستدامة المالٌة االستدامة بٌن المحلً الدٌن: "بعنوان ورقته بمصر الزقازٌق جامعة من هللا عبد المحسن عبد. د



 دعم فً الفلسطٌنٌة اإلسالمٌة المصارف دور: "بعنوان الثانٌة ،وجاءت"2212-1991 المصرٌة للحالة دراسة-االقتصادٌة

 التربٌة وزارة من عوض عزمً للدكتور(" 2218-2212) فلسطٌن فً واالجتماعً االقتصادي ببعدٌها المستدامة التنمٌة

 زٌاد والدكتور فسطٌن فً واإلسكان العامة األشغال وزارة من الرب أبو هٌفاء الباحثة وقدمت بفلسطٌن، العالً والتعلٌم

 االستدامة تحقٌق بٌن األراضً الستخدامات الفلسطٌنً التخطٌط: "عنوان حملت مشتركة ورقة القدس جامعة من قنام

 واألوقاف المستدامة التنمٌة: "بعنوان ورقة المفتوحة القدس جامعة من علٌان إبراهٌم عرض ثم ،""المؤسسٌة والمعٌقات

 األوروبً النموذج وفق العالً التعلٌم فً التمٌز إلدارة مفاهٌمً تأطٌر: "بعنوان الخامسة الورقة وجاءت". اإلسالمٌة

 الورقة أما. بالجزائر سكٌكدة 1966 اوت 22 جامعة من كرٌمة غٌا والباحثة العٌاشً زرزار للدكتور" EFQMللتمٌز

 تقدٌم فً االستدامة فً الفلسطٌنٌة الصحة وزارة فً البشرٌة الموارد إدارة تواجه التً التحدٌات: "بعنوان فجاءت األخٌرة

ا الشفاء مستشفى: الصحٌة الخدمات  من عوض ٌوسف والدكتور المفتوحة، القدس جامعة من ثابت سلوى للباحثة" نموذج 

 .فلسطٌن جامعة

 

 الختامٌة الجلسة

–للمؤتمر التحضٌرٌة اللجنة رئٌس الزعبً زعبً الدكتور من كل ترأسها ختامٌة جلسة عقدت المؤتمر، أعمال ختام فً

 اإلدارٌة العلوم كلٌة عمٌد-للمؤتمر العلمٌة اللجنة رئٌس فارة أبو ٌوسف والدكتور األردنٌة، بالجامعة األعمال كلٌة عمٌد

 على التقدٌرٌة الشهادات وزعت ثم والمقترحات التوصٌات المشاركون وناقش. المفتوحة القدس جامعة فً واالقتصادٌة

 .المشاركٌن


