دعوة للمشاركة
في المؤتمر الدولي حول:
" السياسات التجارية الدولية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية"
 ،2102 /9/ 22-26الجامعة األردنية
عمان ،األردن

الذي تنظمه الجامعة االردنية /برنامج كرسي منظمة التجارة العالمية
سيوفر هذا المؤتمر فرصة للتعرف على القضايا االقتصادية الدولية المعاصرة مثل
(سياسات التجارة الدولية في ظل التطورات االقتصادية المعاصرة العالمية
واالقليمية ،دور االستثمار االجنبي المباشر والمساعدات في التنمية ،قضايا التكامل
االقتصادي اإلقليمي و نظام منظمة التجارة العالمية ،ودور التجارة الدولية في التنمية
والحد من مشكلة الفقر ،اثر االنضمام التفاقيات تحرير الخدمات وحقوق الملكية
الفكرية على االقتصاد االردني واالقتصاديات العربية.....الخ).
على هذا النحو ،فإن هذا المؤتمر يدعو الباحثين واالكاديميين لتقديم البحوث النظرية
والتجريبية ،و الدراسات المختصة ،بهدف زيادة الوعي والفهم آلثار العولمة
واالنفتاح التجاري على األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية للبلدان
النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص .كما يهدف الى استعراض تطورات
ومستجدات السياسات واالستراتيجيات التجارية في ظل ما يشهده االقليم والعالم من
تطورات.
شروط االوراق البحثية للمشاركة بالمؤتمر:
تدعو اللجنة المنظمة الباحثين والممارسين في مجاالت االقتصاد والتجارة الدولية
تقديم الملخصات عن االوراق البحثية للمشاركة في
والتنمية والتمويل
المؤتمر .وشريطة أن تقدم جميع هذه الملخصات في الموعد المحدد لتسهيل عملية
المراجعة والتقييم.
على أن تتضمن هذه الملخصات :عنوان الباحث الرئيسي وعنوانه البريدي ورقم
الهاتف والفاكس بوضوح .وينبغي إرسال جميع التقديمات عبر البريد

اإللكتروني /wtochair.jordan@ju.edu.joباللغة العربية او اإلنجليزية .يفضل
ان تكون الورقة كاملة بحدود  02صفحة .علما بانه سيتم تقييم االوراق من قبل
محكمين وسيتم نشر األوراق المقبولة في كتاب للمؤتمر و/او على الموقع االلكتروني
للمؤتمر.
التسجيل:
سيتم استيفاء رسوم تسجيل بقيمة  022دوالر في بداية اليوم االول لتغطية كلفة حقيبة
المؤتمر وتقييم ونشر االوراق العلمية.
تواريخ مهمة:
الموعد النهائي للتقديم الملخص0200/6/01 :
إعالن القبول0200/6/ 02 :
تقديم الورقة البحثية كاملة0200 /7/ 02 :
إعالن القبول النهائي  /والتعديل0200 /8/ 02 :
التواصل من خالل العناوين التالية:
يمكن ارسال الملخص والورقة البحثية الكاملة عن طريق البريد االلكتروني إلى:
wtochair.jordan@ju.edu.jo ; cc:
talibawad@ju.edu.jo
وللحصول على معلومات اخرى يرجى التواصل مع:
د .نهيل سقف الحيط /رئيس قسم االقتصاد
 :هاتف /2206061011222:الفرعي
24177:
لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يمكن مراجعة الوصلة االلكترونية التالية:
http://wtochair.ju.edu.jo/Lists/NewsAndEvents/Disp_Form.aspx
?ID=12

