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 قتصاديين العراقيينالملتقى االقتصادي العراقي العلمي األول لشبكة اال
  3310 نيسان 1 –ذار آ 03 :بيروت 

 

 إلقتصاد العراقي وللتنمية اإلقتصادية المستدامة"ل"األولوية  :شعار الملتقى
 

 األهداف:
 

تصاديين وخبراء ققتصادية، وباألخص المهاجرة منها من اد الخبرات والكفاءات العراقية االحش .1

، وربطهم بزمالئهم في الداخل من أجل العراقي قتصاديومهندسين على عالقة بالشأن االنفطيين 

تحقيق تنميته  أجلمن التأسيس لمرجعية اقتصادية علمية تخدم إعادة بناء االقتصاد العراقي و

 المستدامة على أُسس علمية متينة وسليمة.

قتصادية ه عملية التنمية االجاب  ة التي تُ ييات والمشاكل الرئيسالوصول الى رؤية مشتركة حول التحد .3

 في العراق، وسبل التصدي لها.

والمهنيين الممارسين في المجاالت  األكاديميينتعزيز التواصل والتعاون العلمي بين الباحثين  .0

 في القطاع العام والقطاع الخاص في داخل العراق وخارجه. االستشارية

 المحاور:
 

 ر والمواضيع الفرعية المقترحةالمحاو 
: تشخيص المشاكل البنيوية التشّوهات الهيكلية في االقتصاد العراقي وإشكالية الدولة الريعية  .1

المزمنة التي ابتلى بها االقتصاد العراقي، و تحليل العالقة الجدلية بين االقتصاد والدولة 

تنمية االقتصادية واالجتماعية، واستخالص الدروس من عقود التنمية الضائعة / معّوقات ال

 والصراع على الموارد. 

 

دارة إجهزة ومؤسسات الدولة  االقتصادية لعملية دور وأداء أ تقويم الدولة وإدارة االقتصاد:   .2

نجازات واإلخفاقات(؛ ماهي الخيارات يم عام للسياسات االقتصادية، )اإلاالقتصاد الكلي وتقي

مية واإلدارية/اإلصالح االقتصادي سسي وتنمية القدرات التنظيوالحلول الممكنة؟ التطوير المؤ

 د على تحقيق التنمية المستدامة؟طار التشريعي والتنظيمي المالئم والمساعواإلداري، ماهو اإل

 قتصاد الوطني،لتحقيق تنويع للقاعدة المادية لالستراتيجية المتاحة للعراق ما هي الخيارات ال

  ؟االخرى في هذا الميدانتجارب الدول  نُقيّمكيف و
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السياسة النفطية  على صعيد االستكشاف  تقويم: وادارة الصناعة النفطية قضايا النفط والغاز  .3

/ مشروع  في سوق الطاقة الدولية العراقية يةلصناعة النفطمستقبل ا/ والتطوير وعقود الخدمة 

الغاز  استغالل/ مشروع النفط الوطنية قانون النفط والغاز/ مشروع إعادة تأسيس شركة 

الخالفات بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان   /بالمشاركة مع شركة شل العالمية

 .حول العقود النفطية وفي تفسير أحكام الدستور

 

يم أداء ويم قانون االستثمار / تقوالعراقي في عملية التنمية / مراجعة وتق دور القطاع الخاص  .4

ستثمار/ دور رجال األعمال العراقيين في صياةة القرار االقتصادي / كيف الهيئة العليا لال

ستقطاب القطاع الخاص والكفاءات العراقية في المهجر؟ ما هي السياسات ايستطيع العراق 

 النامية  ستثمار األجنبي في ظل المنافسة الشديدة بين الدولالستقطاب االالمطلوبة من العراق 

 .لدول الخليجيةبما فيها ا ،العربيةو

 

: اإلنجازات والتحديات المستقبلية/ العالقة مع ستقاللية البنك المركزيياسة النقدية واالس  .5

حتياطي العملة االجنبية، السياسة النقدية والتجارة المالية ومكافحة التضخم / وظيفة االسياسة 

وق سيادي مقترحات تأسيس صناديق لإلعمار وصند /الخارجية/ صندوق تنمية العراق 

 لالستثمارات الخارجية.

 

قضايا النمو الال متساوي على مستوى األقاليم :السياسة المالية والتخطيط المالي واالقليمي  .6

دارة التنمية ي للدولة/ الفدرالية والمركزية وإداربالهيكل التنظيمي واإل والمحافظات والعالقة

 .داريالفساد المالي واإل صادية/ البيروقراطية واالصالح اإلداري/ قضايااالقت

 

لية التأميم في عام لعم وتقييمسباب فشل التنمية الصناعية  :مراجعة ألقضايا التنمية الصناعية  .7

لعام./ وهل تمثل الخصخصة خياراً المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع ا ، ولكفاءة1691

 نتشال الصناعة العراقية من محنتها المزمنة؟ ستراتيجياً ال

نحسار الموارد قضايا التدهور البيئي ، االموارد المائية،وحماية البيئة : نمية الزراعية والت  .8

 من الغذائيقضايا التنمية الزراعية واأل/ خضر الوطني مائية والتصّحر/ مشروع الحزام األال

 .في العراق

ع مستديرة يشارك فيها مفكرون واكادميون اقتصاديون وممثلون عن القطاحوار طاولة   .9

حول شروط وآليات بناء جسور العالقة  الخاص وعن االجهزة الحكومية وعن مجلس النواب 

بين اصحاب القرار اإلقتصادي من جانب ورؤس االموال والعقول العراقية المهاجرة من جانب 

 .اخر في سبيل حشد طاقاتها  في عملية التنمية االقتصادية وفي التحضير للقرار اإلقتصادي

تفاق على مقاربة موحدة للتعامل مع صانعي القرار االقتصادي النتائج ومحاولة لالستخالص ا   .11

ستراتيجية تنموية شاملة ومستدامة لالقتصاد العراقي، وذلك ، وحول المالمح الرئسية لالعراق في

قتصاد ة التي يعاني منها االيمن خالل الوصول الى فهم مشترك للمؤتمرين للمشاكل الرئيس

 ،سعى لتحقيقها السياسة االقتصاديةستراتيجية  التي يتوجب أن تهدف الاةة األالعراقي ولصي

 بما يساعد على تحديد برنامج عمل للشبكة في المرحلة القادمة .
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 :المتحدثون

 الدولة الريعية.. حاجز اساس امام التنمية المستدامة

قدم، وزير أقتصادي ا - عادل عبد المهدي

رئيس الجمهورية  سبق، نائبالمالية األ

  السابق

ديات استقاللية البنك المركزي بين االنجازات والتح

 المستقبلية

مستشار اقتصادي دولي  - د. سنان الشبيبي

مم ظمة التجارة والتنمية التابعة لألمن في

  المتحدة سابقاً، محافظ البنك المركزي المقال

هداف وضع العراق التنموي من منظور األ تحليل

 الثانية االنمائية لأللفية
 التخطيط ارةوكيل وز - د. مهدي العالق

 

 شكالية الدولة الريعية و التنمية االقتصاديةإ
قتصادي، رئيس لجنة ا - عدنان الجنابي

 في مجلس النواب الطاقة
 

ية المستدامة في تيجية مكافحة التصحر والتنمسترا

 خضر الوطنيمشروع الحزام األ

سفير العراق الدائم في  - د. حسن الجنابي

منظمة التغذية والزراعة التابعة لالمم 

دارة إالمتحدة )فاو( وخبير في تنمية و 

  الموارد المائية

شكاليات الدستورية اإل -مشروع قانون النفط والغاز

 ات الجيوبوليتكية والصراعات السياسية والخلفي

خبير نفطي ونائب رئيس  –طارق شفيق 

 شركة النفط الوطنية سابقاً 
  

االقتصاد العراقي بين الفرص الضائعة  .1

 والممكنة

 التخطيط للتنمية في العراق .3

 ؟هل العراق بحاجة الى صندوق سيادي .0

 قدمأقتصادي امستشار  - د. علي مرزا

 

قتصاد الكلي وتخطيط المالية إدارة اال .1

  العامة

ستراتيجيات التنمية المتوازنة في   .3

 المحافظات

في  قدمأمستشار دولي  - يد. هاشم العل

 دارة االقتصاد الكلي والتخطيط الماليإ
 

الواقع  -هيكلة الصناعة النفطية  إعادة الحاجة الى 

  3333واالفاق حتى عام 

مدير عام شركة نفط  –جبار اللعيبي 

 الجنوب سابقاً، إستشاري نفطي
 

الخلفية )االستكشاف  ة النفطية دارة الصناعإ

 العراقي والتطوير( في القطاع النفطي

متخصص في استشاري  - د. ثامر العكيلي

  ل النفطيةاستكشاف وتطوير الحقو
 

http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/adil-abdul-mahdi-foto-2/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/adil-abdul-mahdi-foto-2/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/sinan-al-shibibi/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/sinan-al-shibibi/
http://www.iraqieconomist.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86/images1/
http://www.iraqieconomist.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%86/images1/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%a7/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%a7/%d8%b9%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a/janabi-pic1/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%8a/janabi-pic1/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/ali_merza/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/ali_merza/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/hisham-al-ali/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/hisham-al-ali/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/thamir-uqaili-2/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/thamir-uqaili-2/
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يتحمل مسؤولية تخلف القطاع المصرفي في ن م

 العراق؟

المفوض المدير  – حسن محمودموفق 

ير بفي بغداد وخ ة المصرفيةيللمؤسسة العرب

 مصرفي
 

قتصاد العراقي والمسألة الريعية، عوائق هيكلية اال

 أمام تحقيق تنمية مستدامة

ر اقتصادي مستشا - د. كامل العضاض

 سكوادولي سابق مع منظمة األ
 

صالحات المطلوبة في قطاع الكهرباء ودور اإل

لول مستدامة ص في الوصول الى حالقطاع الخا

 ، ورقة مشتركة مع د. بارق ُشبّرزمةلأل

رئيس مهندسين  - د. قاسم العكايشي

متخصص في قطاع توليد ونقل الطاقة 

 الكهربائية
 

دارة المالية وتأثيراتها على التنمية نظم اإل

 االقتصادية في العراق

كاديمي وخبير اقتصادي أ - جاسم العليد. 

 دولي
 

قواعد البيانات  تصميم واستخدام تطوير سبل

 والمعلومات االقتصادية في العراق

مستشار في  - د. زيد عبد الهادي حبة

 تقنيات المعلوماتية
 

قدية بين التحديث و التجاذبات السياسة الن

 يديولوجيةاآل

مستشار اقتصادي حكومي - د. بارق شبر

 وناشط مدنيادي اقتص  سابق، باحث
 

قتصادية مح التطور في عدد من القطاعات االمال

 قليم كوردستانإفي 

قتصادي مستشار ا –د. فرهنك جالل 

 التنمية الصناعية شؤونمتخصص في 

 

ت اكاديمي والتبادل العلمي مع الجامعالتعاون األ

 العراقية 

ستاذ علم أ –بهادير  الب بروفسور د. شفيق

االقتصاد ومدير مركز الدراسات العراقية 

(CIS)   نورنبرغ –في جامعة ايرالنجن 

  لمانيافي أ

 قتصاديات تشيد المساكن والمجمعات السكنيةا
أستاذ  –بروفسور د. مظفر الجابري 

 الهندسة المعمارية في جامعة بغداد سابقاً 
 

   ة تنمية أم أزمة مواطنة؟"أزم
محرر و قتصاديا –ليث محمد رضا  

 قتصادية في جريدة العالمالصفحة اال

 

 

 

http://www.iraqieconomist.net/%d8%af-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%b6-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a8%d9%91%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d9%87/foto-k-al-adhadah/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%af-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%b6-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%a8%d9%91%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d9%87/foto-k-al-adhadah/
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2748
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2748
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2747
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2747
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/zaid/
http://www.iraqieconomist.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%86/zaid/
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2365
http://www.iraqieconomist.net/?attachment_id=2365
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 الجدول الزمني:
 الوصول وحفل تعارف في المساء   36/0/3310الجمعة 

 

 االفتتاح والكلمات الترحيبية13:33 -  6:03  03/0/3310السبت 

 الجلسات الصباحية  10:03 -13:33

 فترة الغذاء 10:33 – 10:03

 الجلسات المسائية  13:03- 10:33

 قتصاديين العراقيين المتميزينعدد من االحفل تكريم   33:33

 الجلسات الصباحية  10:03 – 36:33  01/0/3310االحد 

 اء ة الغدفتر 10:33 – 10:03

 الجلسات المسائية 13:33 – 10:33

 نزهة على كورنيش بيروت 33:33 – 16:33

 

 الجلسات الصباحية والختامية  10:03 – 36:33 يناالثن

 انتهاء أعمال الملتقى  10:03

 

 
 مكان الملتقى واالقامة

 ، مركز ديونز التجاري فردانشارع  ،فندق هوليداي ان

 تعريف الفندق

يوفر ةرفاً واسعة ق، في حي فردان في بيروت. وهو فردان بيروت للتسوّ  ز شارعنجوم في مركز ديون  0 يقع هذا الفندق ذو الـ

مع حمام سباحة داخلي ساخن. تحتوي الغرف في هوليداي ان ديون فردان بيروت على مفروشات حديثة  (Spa) ونادي صحي

ة على بياضات فاخرة كما نة بألوان محايدة. كما أنها مجهزة بتلفزيون مع القنوات الفضائية وميني بار. تحتوي األسر  وهي مزيّ 

يضاً. يقدم مطعم اسكاباد وجبات البوفيه والمأكوالت العالمية. وتقدم صالة كبار الشخصيات عروضاً ترفيهيةً تتوفر قائمة وسائد أ

، أو زيارة مركز اللياقة البدنية. ويحتوي الفندق على  (Spa)   ة. يمكن للضيوف االسترخاء مع التدليك في النادي الصحيحيّ 

 .دقائق سيراً على األقدام ٥ما على بعد أقل من ملعب لألطفال وملعب للبولينغ. تقع دار السين

دقائق سيراً على األقدام من منطقة  ٠١كم من مطار بيروت الدولي وعلى بعد ٨يقع هوليداي ان ديون فردان بيروت على بعد 

على بعد  دقائق بالسيارة. وتقع محطة شارل حلو للحافالت٠١فردان للتسوق على بعد  ق في شارع الحمرا. وتقع مراكزالتسوّ 

 .كم ٤أقل من 

 313عدد ةرف الفندق: 

 

 الحجز

 :كاآلتيمناسبة جداً وةير مسبوقة و للشبكةلقد تم االتفاق مع إدارة الفندق على اسعار تفضيلية  

 دوالر 003% بدالً من 13دوالر + ضريبة  33ةرفة لشخص واحد مع الفطور 

 دوالر 113 %  بدالً من13دوالر + ضريبة  63ةرفة لشخصين مع الفطور 

 نترنتإلستعمال اإضافة الى إلستعمال كل المرافق الترفيهية باإوتتضمن هذا االسعار 

 .ربعة وجبات قهوة وشاي ومرطبات خالل الجلساتدوالر عن وجبتين للطعام وأ 93مقطوع بقيمة  يضاف الى السعر مبلغ

 .الشبكةاالتفاق مع  مر حطاب واالشارة الىاللحجز يرجى االتصال بشكل شخصي مباشر بالسيد س

 المباشر بواسطة االنترنت: الحجز

ereClick h 

+Street+http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/reservation/roomrate?destination=Verdun

Dunes+Centre+Beirut+Lebanon&hotelCode=beyve&groupCode=IEN&execute=basic 

http://www.ichotelsgroup.com/redirect?path=rates&checkInDate=29&checkInMonthYear=022013&checkOutDate=02&checkOutMonthYear=032013&brandCode=hi&hotelCode=beyve&GPC=IEN&_IATAno=99801505
http://www.ichotelsgroup.com/redirect?path=rates&checkInDate=29&checkInMonthYear=022013&checkOutDate=02&checkOutMonthYear=032013&brandCode=hi&hotelCode=beyve&GPC=IEN&_IATAno=99801505
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/reservation/roomrate?destination=Verdun+Street+Dunes+Centre+Beirut+Lebanon&hotelCode=beyve&groupCode=IEN&execute=basic
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/reservation/roomrate?destination=Verdun+Street+Dunes+Centre+Beirut+Lebanon&hotelCode=beyve&groupCode=IEN&execute=basic
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 و الفاكس :الحجز بواسطة اإليميل أ

مع   شارة الى االتفاق الخاصشخصي مباشر بالسيد سامر حطاب واإلوفي حالة حصول صعوبات يرجى االتصال بشكل 

 الشبكة

Mr. Samer Hatab| Reservations Supervisor 

Holiday Inn Dunes | Verdun, PO Box 13-5904 Beirut, Lebanon 

 Phone: +961 -1- 771100 Ext: 1057 

Fax: Fax: +961 1 771162 

HI Dunes Reservations, e-mail: info@hidunes.com 

Website: www.hidunes.com | www.ihg.com 

 

 التسجيل: 

 ستمارة وتعبئة االللتسجيل يرجى زيارة موقع الشبكة  

economist.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%Dhttp://www.iraqi

9%84/ 

 لكترونية الى:سالة أرسال رأو إ

info@iraqieconomists.net 

 او االتصال الهاتفي  بمنسق الشبكة د. بارق ُشب ر

0049-171-1980348  

 

 رسوم التسجيل

 دوالر 003ة عضاء الشبكألغير 

 دوالر 303عضاء الشبكة أل

 

 برامج ترفيهية

جتماعية الرحبة فرصة جيدة لقضاء إجازة قصيرة قبل أو بعد جواء اإللبيروت ولبنان بشكل عام وكذلك األتوفر الطبيعة الخالبة 

اجتماعية نشاطات نظيم غرف الدبل اصطحاب العائلة ونرحب بمبادارات السيدات في تلسعار المناسبة لالملتقى. كما تسمح األ

 .على هامش الملتقى خاصة بهن

 

 معرض لبيع الكتب

عرض نتاجاتهم العلمية من الكتب للبيع في ركن خاص مقابل التبرع لالشبكة  صدقاء أعضاء وأ سوف نوفر الفرصة لزمالئنا من

 بجزء من المدخول للشبكة.

 

ن لالستفسار والتسجيل زوروا موقع شبكة االقتصاديين العراقيي  

http://iraqieconomists.net/ 

 

الى: إلكترونية رسالة وااو اكتب  

ifo@iraqieconomists.net 

mailto:info@hidunes.com
http://www.hidunes.com/
http://www.ihg.com/
http://www.iraqieconomist.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84/
http://www.iraqieconomist.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84/
mailto:info@iraqieconomists.net
mailto:info@iraqieconomists.net
http://iraqieconomists.net/
mailto:ifo@iraqieconomists.net

