The International Academic
Conference of the American Arab
Research Institute

المؤتمر األكاديمي الدولي
للمعهد األمريكي العربي لألبحاث

American Arab Research International Conference for Economics and Finance
(AARICEF)
To be held in Columbus, Ohio, USA, from 13 to

16 April 2020 titled
“Islamic and Conventional Economics

and Finance from Theory to Practice"
It is scheduled to take place at the Holiday Inn
Express Hotel, Columbus, Ohio, USA.
The American Arab Research Institute in the
United States of America has the honor to invite
you to submit research papers for presentation at
the first academic conference of the Institute. The
conference accepts research papers in Arabic and
English. The conference is an international,
double-blind peer-reviewed, managed by two
committees, one is scientific and the other is
organizational and has an International Standard
Serial Number (ISSN) for the book containing the
conference research papers with two ISSN
numbers, one for print and the other for online
publishing on the AARI website.

Important Dates to submit the paper:
Abstract: 15 March 2020
First Draft: 1 April 2020
Final Paper: 15 June 2020

Send to: e-mail: Paula.khalil@aarinstitute.org

المزمع عقده في كولومبس أوهايو بالواليات المتحدة
2020  ابريل16  حتى13 األمريكية خالل الفترة من
تحت عنوان
“ االقتصاد والتمويل اإلسالمي والتقليدي
"من التنظير إلى التطبيق
،والمقرر أن تتم فعالياته في فندق هوليداي إن إكسبريس
كولومبس أوهايو بالواليات المتحدة األمريكية

يتشرف المعهد األمريكي العربي لألبحاث بالواليات
المتحدة بدعوتكم لتقديم أوراق بحثية لعرضها
 ويقبل المؤتمر.بالمؤتمر العلمي األول للمعهد
.األوراق البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية
والمؤتمر دولي محكم تديره لجنتان إحداهما علمية
(ISSN) واألخرى تنظيمية وله ترقيم دولي ردمد
للكتاب المحتوي على أبحاث المؤتمر برقمي إيداع
دوليين أحدهما للطباعة واآلخر للعرض علي موقع
.المعهد علي شبكة المعلومات الدولية
:تواريخ هامة لتسليم المواد العلمية
2020  مارس15 :الملخص أو المقترح البحثي
2020  ابريل1 : المسودة األول
2020  يونيو15 :الورقة النهائية
e-mail: Paula.khalil@aarinstitute.org :ارسل على
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Conference Themes
I. Evaluation of the experience of Islamic
economics and finance:
• Evaluating the applications of Islamic economics
and finance during the last forty years in the
banking and non-banking financial sector.
• The latest Islamic finance applications in the
non-banking financial sector.

II. Economic systems and variables:
• Macro and microeconomics.
• Economic Systems.
• Income, consumption and savings.
• Supply, demand and balance.
• Waqf and Endowment Economics.

III. Applications in the financial sector, both
(banking and non-banking):
• Commercial papers and securities.
• Electronic and encrypted money.
• Banks and banks.
Islamic banks.
• Banking Transactions
• Finance and Investment.
• Financial technology and its developments.
• Financial planning and budgeting.
• Corporate Governance.
• Money Economics.
• Economic and Financial Analysis.
• Investment tools.

IV. Analyzing economic and financial
phenomena and ways of dealing with them:
• Economic and financial phenomena and
challenges in the contemporary world.
• Economic and financial crises and theses to deal
with each.

:محاور المؤتمر
:  تقييم تجربة االقتصاد والتمويل اإلسالمي: المحور األول

ً تقييم تطبيقات االقتصاد والتمويل اإلسالمي خالل األربعين عاما
.األخيرة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي
أحدث تطبيقات التمويل اإلسالمي في القطاع المالي غير
.المصرفي

•
•

:  النظم والمتغيرات االقتصادية: المحور الثاني

.االقتصاد الكلي والجزئي
.النظم االقتصادية
.الدخل واالستهالك واالدخار
.العرض والطلب والتوازن
.الوقف واقتصاديات األوقاف

•
•
•
•
•

 التطبيقات في القطاع المالي بشقيه (المصرفي: المحور الثالث
: )وغير المصرفي

.األوراق التجارية واألوراق المالية
.النقود اإللكترونية والمشفرة
.البنوك والمصارف
.المصارف اإلسالمية
المعامالت المصرفية
.التمويل واالستثمار
.التكنولوجيا المالية ومستجداتها
.التخطيط المالي وإعداد الموازنات
.حوكمة الشركات
.اقتصاديات النقود
.التحليل االقتصادي والمالي
.األدوات االستثمارية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 تحليل الظواهر واألزمات االقتصادية والمالية: المحور الرابع
:وسبل التعامل معها

.الظواهر والتحديات االقتصادية والمالية في العالم المعاصر
.األزمات االقتصادية والمالية وأطروحات التعامل مع كل منهما
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•
•

Participants and attendees
• Faculty members in the fields of law,
economics, finance, and business
administration.
• Faculty members interested and
researchers in arbitration and dispute
resolution.
• Deans and Vice Deans of Faculties of
Economics, Finance and Business
Administration.
• Heads of departments of economics,
finance and business administration
specialties.
• Decision makers and policy makers in the
banking and non-banking financial sector.
• Senior officials of the Ministries of Finance,
Economy, Industry, Agriculture, and Trade
(Economic Group).
• Male and female graduate students in legal
majors, economics, finance, and business
administration.
• Researchers and those interested in legal
specialties, economics, finance and business
administration
The research proposal must include the
following:
•
•
•

Title of Paper
Author(s) Information:
Name, Institution, Country, Email

المشاركون والحضور
أعضاء هيئة التدريس في تخصصات القانون
.واالقتصاد والتمويل وإدارة األعمال
أعضاء هيئة التدريس المهتمين والباحثين في
.التحكيم وتسوية النزاعات
عمداء ووكالء كليات االقتصاد والتمويل وإدارة
.األعمال
رؤساء أقسام تخصصات االقتصاد والتمويل وإدارة
.األعمال
متخذوا القرار وصانعوا السياسات في القطاع
.المالي المصرفي وغير المصرفي
كبار المسئولين في وزارات المالية واالقتصاد
والصناعة والزراعة والتجارة (المجموعة
.)االقتصادية
طالب وطالبات الدراسات العليا في التخصصات
.القانونية واالقتصاد والتمويل وإدارة األعمال
الباحثون والمهتمون في التخصصات القانونية و
االقتصاد والتمويل وإدارة األعمال
:يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي
عنوان البحث
معلومات المؤلف
 اإليميل، الدولة، المؤسسة التي ينتمي لها،إسمه
 أو المقترح البحثي، أو الملخص،ًإما البحث كامال

Full Paper, Abstract, or Proposal

Formatting: مواصفات الورقة
Paper size: letter (8.5 X 11 inches)
One inch margins Microsoft Word,
Apple Pages or compatible software
Times New Roman, 10 points
Single-spaced, single column
10 page maximum for full papers – $10 per
page if over 10 pages
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•
•
•
•
•
•

•

•

أجندة المؤتمر

Agenda:

Day 1
Mon.
13 April
2020

time
14:0020:00

Session

Reception
Registration
Conference bags
Rooms
15:30- Training Workshop (pre17:30 conference, separate
registration)
Principles and ethics of
scientific research

Day 2
First session
Tuesday
08:30- Global economic and financial
th
14
10:00 reform experiences
April
10:0011:00
11:0011:30
11:3012:30
12:3013:30

The second session
Macro and microeconomics
Coffee Break
The third session
Islamic banks and banks
Fourth session

Studies in the economic
and financial systems
13:30- Lunch break
15:30

Training workshop:
(independent registration)
15:30- Towards the development
17:30 of publishing in
internationally indexed
journals

الجلسة
 التسجيل- االستقبال
استالم الحقائب
استالم الغرف
) (تسجيل مستقل:ورشة تدريبية
مبادئ وأخالقيات البحث العلمي

الوقت

14:00:20:00 اإلثنين
 ابريل13
2020
15:30-17:30

الجلسة األولى
 تجارب اإلصالح االقتصادي والمالي08:30-10:00
العالمية
الجلسة الثانية
االقتصاد الكلي والجزئي
) استراحة ( كوفي بريك
الجلسة الثالثة
البنوك والمصارف اإلسالمية

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

الجلسة الرابعة
دراسات في النظم االقتصادية

12:30-13:30

والمالية
استراحة غـــــــــداء

13:30-15:30

) (تسجيل مستقل:ورشة تدريبية
نحو تنمية النشر في المجالت
المفهرسة عالميا
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15:30-17:30

الثالثاء
 ابريل14
2020

Day 3
time
Session
Fifth
session
Tuesday
08:30- Economics, non-banking
15th
10:00 financial sector and Islamic
April

finance studies
Sixth session
10:00Endowment and endowment
11:00
economics
11:00- Coffee Break
11:30
The seventh session
11:30Banks, banks and banking
12:30
transactions
The eighth session
12:30- Modern and contemporary
13:30 studies in economics, finance
and business administration
13:30- Lunch break
15:30

Training workshop:
(independent registration)
15:30How to increase the rates
17:30
of scientific citations for
research
Day 4
Tuesday 08:30- Fifth session
10:00 Digital Economy Issues
16th
April
Sixth session
2020
10:00- Experiences of economic
11:00 and financial reform in the
Islamic world
11:00- Coffee Break
11:30
11:30- The seventh session
12:30 Financial technology issues

الجلسة
الجلسة الخامسة
دراسات االقتصاد والقطاع المالي غير
المصرفي والتمويل اإلسالمي
الجلسة السادسة
الوقف واقتصاديات األوقاف
) استراحة ( كوفي بريك
الجلسة السابعة
البنوك والمصارف والمعامالت
المصرفية
الجلسة الثامنة
دراسات حديثة ومعاصرة في االقتصاد
والتمويل وإدارة األعمال
) (تسجيل مستقل:ورشة تدريبية
كيفية زيادة معدالت االستشهادات
العلمية لألبحاث
استراحة غـــــــــداء

الوقت

اليوم
الثالث

األربعاء
08:30 أبريل15
10:00
2020
10:0011:00
11:0011:30
11:3012:30
12:3013:20
13:2013:30
13:3015:30

اليوم
الرابع
الجلسة التاسعة
قضايا االقتصاد الرقمي
الجلسة العاشرة
تجارب اإلصالح االقتصادي والمالي
في العالم اإلسالمي

08:3010:00

) استراحة ( كوفي بريك

11:0011:30
11:3012:30
12:3013:20
13:2013:30
13:3015:30

الجلسة الحادية عشرة
قضايا التكنولوجيا المالية
الجلسة الثانية عشرة
قضايا المالية العامة واالقتصاد الدولي
التوصيات والختام
استراحة غـــــــــداء

The eighth session
12:30- Public finance and
13:30 international economy
issues
13:30- Recommendations and
15:30 conclusion

AARI • 5969 GINA PL • COLUMBUS • OHIO 43231 • USA
Website: www.aarinstitute.org
e-mail: Paula.khalil@aarinstitute.org

10:0011:00

الخميس
 أبريل16
2020

Types of participation and how to register in
the conference:
1 Participation in attending the conference
with the presentation of a research, a
working paper or an introductory or training
presentation.
2 Participation in attending the conference
only without submitting a paper or a paper.
The research proposals to be published in the
conference are sent to the following email:
Paula.khalil@aarinstitute.org

:أنواع االشتراك وكيفية التسجيل في المؤتمر
 المشاركة في حضور المؤتمر مع تقديم بحث أو1
.ورقة عمل أو عرض تعريفي أو تدريبي

•

 المشاركة في حضور المؤتمر فقط دون تقديم2
.بحث أو ورقة عمل

•

يتم إرسال مقترحات األبحاث المراد نشرها في
e-mail: : المؤتمر لإليميل التالي
Paula.khalil@aarinstitute.org

•

:رسوم المؤتمر
Conference fees:
First option: conference bag and scientific
materials for conference sessions and
attendance certificates. Does not include
hotel stay. $ 400 USD
Second option: the conference bag and
scientific materials related to the
conference sessions and the attendance
certificate + presenting a research paper
and its arbitration in the conference. Does
not include hotel stay. $ 500 USD
How to pay fees:
It is necessary to pay either through
PayPal or through electronic payment
cards using Stripe. Both of these two
options are available at the following link:

 حقيبة المؤتمر والمواد العلمية: االختيار األول
 ال.الخاصة بجلسات المؤتمر وشهادة الحضور
 دوالر أمريكي400 $ .يشمل اإلقامة في الفندق
 حقيبة المؤتمر والمواد العلمية: االختيار الثاني
+الخاصة بجلسات المؤتمر وشهادة الحضور
 ال يشمل.عرض ورقة بحثية وتحكيمها في المؤتمر
 دوالر أمريكي500 $ .اإلقامة في الفندق
:طريقة تسديد الرسوم
من الضروري التسجيل للمؤتمر والسداد إما من
 أو من خالل كروت السدادPayPal خالل
 واالختياران متاحان.Stripe اإلليكترونية باستخدام
:مع التسجيل للمؤتمر على الرابط التالي

https://aarinstitute.org/event/international-academic-conference-for-business-and-science/
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