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22631715)202(  
Email: asfer.egypt89@gmail.com

تتشرف الجمعية العربية للبحوث االقتصادية أن تدعو أعضاءها وأصدقاءها 
للحضور والمشاركة بفعاليات الموسم الثقافي من خالل سلسلة ورش العمل 

  .التي دأبت على إقامتها ألعوام طويلة
والمشاركة في أولي حلقات الموسم الثقافي حضور  

  خبير السياسات والمفاوضات التجارية ومفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، 

(  

  "الفرص والتحديات أمام النظام التجاري متعدد األطراف 
 2021سبتمبر  18الموافق  سبتال يوموذلك  
2 +GMT.(  

 :التالي الخاص بنموذج التسجيلالدخول على الرابط 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkdOCtqDoqE9Zr7sKNvRiLRwFn1Y6yXbZx  

. وبمجرد انتهائكم من تسجيل البيانات سوف يرسل لكم رابط دخول هذا اللقاء على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمتم بتسجيله
 .في ذلك من إثراء وتعزيز الفكر االقتصادي العربي في هذه الموضوعات

    منسق ورش العمل

محمود فتح اهللا. د.أ  

 الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

بانوراما أكتوبر  88: ب .، صمدينة نصر - طريق صالح سالم

22631715: فاكس - ت       ) 202(22621737: ت
@gmail.com                         Website: www.asfer.org

تتشرف الجمعية العربية للبحوث االقتصادية أن تدعو أعضاءها وأصدقاءها 
للحضور والمشاركة بفعاليات الموسم الثقافي من خالل سلسلة ورش العمل 

التي دأبت على إقامتها ألعوام طويلة

حضور إلى الالجمعية دعوة سيادتكم ويسر 

 2021/2022الجديد للجمعية لعامي 

  حيث يتحدث فيها

 خير الدين رامول/ السيد 
خبير السياسات والمفاوضات التجارية ومفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، 

)سويسرا –جنيف () UNCTAD(المتحدة للتجارة والتنمية، 

 حول موضوع 

الفرص والتحديات أمام النظام التجاري متعدد األطراف : الواقع الجديد بعد جائحة كورونا 
 Zoom إلكترونيًا باستخدام تقنية االتصال المرئي عبر منصة

2(مساًء بتوقيت القاهرة دسةفي تمام الساعة السا
الدخول على الرابط المسبق من خالل لتسجيل يرجى من الراغبين في المشاركة ا

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkdOCtqDoqE9Zr7sKNvRiLRwFn1Y6yXbZx

وبمجرد انتهائكم من تسجيل البيانات سوف يرسل لكم رابط دخول هذا اللقاء على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمتم بتسجيله
في ذلك من إثراء وتعزيز الفكر االقتصادي العربي في هذه الموضوعات لما  الدعوة، وتأمل الجمعية في االستجابة لهذه

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،،

طريق صالح سالم -ب عمارات العبور17

www.asfer.org 

خبير السياسات والمفاوضات التجارية ومفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، 

المتحدة للتجارة والتنمية، مؤتمر األمم 

الواقع الجديد بعد جائحة كورونا " 
إلكترونيًا باستخدام تقنية االتصال المرئي عبر منصة تعقد الحلقة النقاشية

يرجى من الراغبين في المشاركة ا
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkdOCtqDoqE9Zr7sKNvRiLRwFn1Y6yXbZx

وبمجرد انتهائكم من تسجيل البيانات سوف يرسل لكم رابط دخول هذا اللقاء على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمتم بتسجيله
وتأمل الجمعية في االستجابة لهذه


