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م سياسة تشجيع البحث العلمي 1994منذ تأسيسها عام وجامعة الزرقاء تبنت 
وعكست كليـة االقتصـاد   . اإلصداراتو )البحوث  (في مجاالت المؤتمرات العلمية 

مؤتمرات علمية دولية تناولت فيها القضـايا   9والعلوم اإلدارية هذه السياسة بعقد 
  .الخاصة فيها والتطورات، التسويقية ،المالية ،المحاسبية ،اإلدارية ،االقتصادية
  -------------نبذة 

استشراف مسـتقبل  " ويأتي المؤتمر العلمي الدولي العاشر المنعقد تحت شعار
الجامعـة  لسياسـة  راً اسـتمرا "  العالميةالتجارة الدولية في ضوء منظمة التجارة 

  .الكلية في هذا الحقلو
فمنذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي خضـعت حركـة ومرجعيـات    
االقتصاد العالمي لتطورات جذرية أدت إلى تغيرات جوهرية في النظام االقتصـادي  

ومن بين أبرز هذه التطورات والدة . العالمي الذي تم إقراره في مؤتمر برتن وودز
منظمة التجارة العالمية والتي أدت بدورها إلى والدة نظام تجاري عـالمي جديـد   

. أقرت عقب االنتهاء من جولة اوروغـواي يستند إلى مجموعة من االتفاقيات التي 
وبوالدة النظام التجاري العالمي الجديد أصبحت التجارة الدوليـة خاضـعة ألحكـام    
وشروط ومرجعيات تلك االتفاقيات سواء في مجال التجـارة الدوليـة السـلعية أو    

أسواق لحقوق الملكية الفكرية حمايةً لمصالح الشركات  ايجادفي مجال  أو ،الخدمية
وإزالـة   ،وفي مجال االتجاهات الدولية لالسـتثمارات األجنبيـة   ،اتالجنسي تعددةم

 هذا فضالً عن إخضاع مشاريع التكامـل االقتصـادي   ،الموانع أمام حركتها الدولية
باتت هـي األخـرى خاضـعة لمرجعيـات تلـك      والدولية والتي اإلقليمية العربية و
  .االتفاقيات
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