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مقدمة

شهد االقتصاد االردني تطورات الفته خالل العقود العشرة 
المنصرمة سواء  في االنتاج او التشغيل او التجارة الخارجية، مثلما 

شهد تغيرات هيكلية جذرية في بنية القطاعات االقتصادية والعالقات 
المتبادلة فيما بينها؛ فقد كانت الزراعة القطاع الرئيس في االقتصاد 
الوطني  من حيث مساهمتها في اإلنتاج وفي تشغيل األردنيين، غير 
ان دورها بدأ بالتراجع لحساب القطاعات االنتاجية األخرى، بدءا من 
قطاع الصناعة كقطاع إنتاجي رائد يقود عملية التنمية االقتصادية. 

ومنذ ستينيات القرن الماضي بدأ االقتصاد االردني يتسم بكونه قطاعا 
خدميا في المقام األول بشكل تزامن مع تطور القطاع الحكومي 

وتسارع دوره االقتصادي. حيث يستخدم قطاع الخدمات اليوم اكثر من 
ثلثي العاملين في االقتصاد الوطني ويساهم بذات النسبة تقريبا في 

االنتاج الكلي. ولم يكن االقتصاد االردني بمنأى عن التطورات 
االقتصادية االقليمية والعالمية من خالل انفتاحه على االقتصاد 

العالمي من خالل التجارة الخارجية واالستثمار االجنبي المباشر إضافه 
الى ذلك تحويالت العاملين االردنيين في الخارج والتي تزايدت بشكل 

كبير مع تزايد العمالة االردنية المهاجرة للخارج.  واليوم فإن االقتصاد 
االردني يسير نحو اقتصاد المعرفة واالقتصاد الرقمي ليواكب الطفرة 

التكنولوجية التي شهدتها المعمورة ونقلت االقتصاد العالمي نحو 
الثورة الصناعية الرابعة، التي ال سبيل لالقتصادات الوطنية إال 

بمواكبتها. وما انفك األردن منذ تأسيس اإلمارة يركز على االستثمار 
في راس المال البشري، من خالل تجويد نوعية التعليم على اختالف 
مراحله ومستوياته، و بتوجيهه نحو التعليم المهني والتقني، وبربط 

مخرجاته باحتياجات سوق العمل المحلي و اسواق العمل الخارجية. 
غيران االقتصاد االردني يواجه جملة من التحديات التي تبدو وكأنها 
عصية على الحل،وفي مقدمتها مشاكل البطالة والفقر والتضخم، 

وهو ما دعا الحكومة األردنية إلى تبني سياسات واجراءات اقتصادية 
وإدارية لمعالجة االختالالت التي التي يعاني منها االقتصاد الوطني.
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11:30-10
حفل االفتتاح

12-11:30
استراحة قهوة

1:30-12
جلسة حوارية

2:30-1:30
استراحة غداء

4-2:30
محاضرات

11:30-10
جلسة حوارية

12-11:30
استراحة قهوة

1:30-12
جلسة حوارية
و محاضرات

2:30-1:30
استراحة غداء

4-2:30
حفل الختام



تعليمات للباحثين:

مواعيد هامة: 

رسوم االشتراك

المراسالت:

أن يكون البحث مرتبطا بأحد محاور المؤتمر.  •
تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي.  •

تقبل البحوث المكتوبة باللغة العربية أو باإلنجليزية، ويشترط أن تكون البحوث   •
      باللغة العربية مطبوعة بحجم الحرف 14 نوع Arabic Transparent. أما البحوث 

     باللغة اإلنجليزية فبحجم الحرف 12 نوع Times New Roman. كما يشترط أن
      تكتب أسماء الباحثين من ثالثة مقاطع باللغتين العربية واإلنجليزية، إضافة 

      لعناوين جامعاتهم وبريدهم االلكتروني.
ترسل البحوث المقبولة ألعمال المؤتمر الكترونيًا عبر البريد االلكتروني التالي:   •

     EJE100@JUST.EDU.JO في موعد ال يتجاوز 15 آب 2021، بحيث تكون هذه البحوث
      مطبوعة بمسافات مزدوجة بين األسطر، وأن ال يزيد عدد صفحات أي بحث عن

      30 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق.
•  يرفق مع البحث المقبول ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية، على أن

       ال يزيد عدد كلمات أي منهما عن (250) كلمة.  
ستوزع جميع أعمال المؤتمر على المشاركين إلكترونيًا خالل أيام المؤتمر.  •

•   آخر موعد لتسّلم ملخصات البحوث: 7 تموز 2021
•   سيتم إعالم الباحث بقرار الموافقة المبدئية خالل أسبوع من وصول الملخص.

•   آخر موعد لتسّلم البحوث بصورتها النهائية: 15 آب 2021.
•   تأكيد اللجنة العلمية ألصحاب البحوث المقبولة قبل 20 آب 2021.

•   موعد انعقاد المؤتمر 30-31 آب 2020.

ال توجد رسوم اشتراك للراغبين بالمشاركة في أعمال المؤتمر.

تسرنا مشاركتكم، ونرجو من الباحثين األفاضل بان تكون جميع المراسالت إلى 
EJE100@JUST.EDU.JO :رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عبر البريد االلكتروني التالي


