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  مؤتمر الدولي حول:ال

  في المنطقة العربية"المستدامة ة والتنميالدولية " السياسات التجارية 

26 -27 /9 /2012، 

  عمان، ا$ردن - الجامعة ا$ردنية
  

  منظمة التجارة العالمية كرسي برنامج/ا+ردنية  جامعة ال  تنظمهالذي 

----------------------------------------------- ------------------------------  

المعاصرة مثل الدولية ضايا ا�قتصادية قالھذا المؤتمر فرصة للتعرف على ر يوفس
في ظل التطورات ا�قتصادية المعاصرة العالمية  سياسات التجارة الدولية(

التكامل قضايا ، في التنمية والمساعدات، دور ا�ستثمار ا�جنبي المباشر وا�قليمية
التنمية ي الدولية فلتجارة ودور انظام منظمة التجارة العالمية،  وا1قليمي ا�قتصادي 

، اثر ا�نضمام �تفاقيات تحرير الخدمات وحقوق الملكية الفقرالحد من مشكلة و
  .).....الخالفكرية على ا�قتصاد ا�ردني وا�قتصاديات العربية

البحوث النظرية  لتقديمالباحثين وا�كاديميين  على ھذا النحو، فإن ھذا المؤتمر يدعو
ثار العولمة بھدف زيادة الوعي والفھم F، المختصة دراساتالوالتجريبية، و 

على اJبعاد ا�جتماعية والثقافية وا�قتصادية والتكنولوجية للبلدان وا�نفتاح التجاري 
كما يھدف الى استعراض تطورات  .بشكل عام والدول العربية بشكل خاص النامية

والعالم من  ومستجدات السياسات وا�ستراتيجيات التجارية في ظل ما يشھده ا�قليم
 تطورات.

  

  شروط ا+وراق البحثية للمشاركة بالمؤتمر:

اللجنة المنظمة الباحثين والممارسين في مجا�ت ا�قتصاد والتجارة الدولية  تدعو
، مؤتمري العن ا�وراق البحثية للمشاركة ف تقديم الملخصات  والتمويل والتنمية
 لتسھيل عملية المراجعة في الموعد المحدد الملخصات ھذه جميعتقدم أن  شريطة
  .والتقيم
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الرئيسي وعنوانه البريدي ورقم  الباحثعنوان  :الملخصات ضمن ھذهتتأن  على
عبر البريد  التقديماتوينبغي إرسال جميع  .بوضوح الفاكسوالھاتف 

يفضل  .ا1نجليزيةاو  اللغة العربيةب /wtochair.jordan@ju.edu.joا1لكتروني
صفحة. علما بانه سيتم تقييم ا�وراق من قبل  20ون الورقة كاملة بحدود ان تك

على الموقع ا�لكتروني /او محكمين وسيتم نشر اJوراق المقبولة في كتاب للمؤتمر و
  للمؤتمر.

  التسجيل:

اليوم ا�ول لتغطية كلفة حقيبة بداية دو�ر في  100سيتم استيفاء رسوم تسجيل بقيمة 
  ونشر ا�وراق العلمية. المؤتمر وتقييم

  

  تواريخ مھمة:

  

  15/6/2012: الملخص الموعد النھائي للتقديم
  6/2012/ 20إع`ن القبول: 

  2012/ 7/ 30قديم الورقة البحثية كاملة: ت
  2012 /8/ 20التعديل: والقبول النھائي / إع`ن 

  

  التواصل من خ:ل العناوين التالية:
   عن طريق البريد ا�لكتروني إلى:كاملة ال الملخص والورقة البحثيةرسال ا يمكن

wtochair.jordan@ju.edu.jo 
or 
talibawad@ju.edu.jo  

 
  اخرى يرجى التواصل مع: معلوماتوللحصول على 

 ا�قتصاد  قسم رئيس/ سقف الحيطد. نھيل 
 24177 الفرعي /0096265355000: ھاتف

  

  لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر يمكن مراجعة الوصلة االلكترونية التالية:

http://wtochair.ju.edu.jo/Lists/NewsAndEvents/Disp_Form.aspx

?ID=12 


