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IIER NEWS
Transportation sector in Iraq, reality and ambition
On Saturday 18 December 2010, the Iraqi Institute for Economic Reform held its
monthly workshop entitled “The Transport Sector in Iraq Reality and Ambition”, at
the Lebanese Club in Baghdad. Over 100 people attended the workshop including
experts in the field of transport, government officials and influential economist,
businessmen, academics and the media. It was agreed that the transport sector
currently experiencing huge barriers hindering its progress and this having an
adverse impact on Iraq development plan, as well as the pessimistic outlook felt by
citizens…For more details please click here

“Did you know that corruption is the second biggest risk regarding
doing business in Iraq according to a recent survey published in The
Economist”
Project management and assessment of needs
In partnership with Kurdistan Regional Government (KRG), the Iraqi Institute for
Economic Reform has conducted a 4 day training workshop on Project
management and assessment of needs. The focus of the workshop was to develop
awareness of the concept of project management particularly in procurement, IT,
Business and Business process improvement. More than 25 senior managers from
the three provinces of KRG have attended the workshop where serious and fruitful
discussion took place.
For more information please click here
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On Wednesday 22/12/2010 The Iraqi Institute for Economic Reform held a
workshop entitled “the development of higher education in Iraq”. The workshop was
held at the institute headquarter.
In attendance were the Advisor to the Ministry of Higher Education and Scientific
Research, representatives from the Prime Minister’s Educational Initiative and the
Ministry of Planning and Development Cooperation, the Central Organization for
Statistics, the Ministry of Industry, the University of Mesopotamia and
the University of Baghdad.
The discussion centred on the strategy of the Ministry of Higher Education for the
coming years and the plans that has been set for the advancement of the
education sector. Also discussed, the formation and membership of the new
committee that was responsible for the development of the strategy. The
committee membership came from various ministries in order to respond to the
current and future need of graduate labour market. The discussion also covered
the inputs and outputs of education in Iraq and many other issues concerning the
reality of this important sector...for more details please click here
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 4كانون ال ثانً 2011
العدد الثالث

اخر اخبار المعهد
قطاع النقل في العراق ,الواقع و الطموح

تجدون في هذا العدد
قطاع النقل فً العراق ,الواقع و الطموح
تقٌٌم االحتٌاجات فً مجال ادارة المشارٌع
جلسة نقاشٌة حول التعلٌم العالً

ارقام العراق القياسية
معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل
الدوالر االمرٌكً محدث
االسعار القٌاسٌة للمستهلك
كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
محدث
ارقام الوفٌات فً العراق محدث
سوق العراق لالوراق المالٌة محدث

مواضيع تهمك
لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا
الضافة تعلٌق او محادثة
النشاطات المقبلة للمعهد
أفكار اقتصادٌة

اقام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ورشة العمل الشهرٌه الموسومه (قطاع النقل فً العراق ,الواقع و
الطموح) صباح ٌوم السبت المصادف  1222/21/4فً رحاب النادي اللبنانً فً بغداد وقد حضر اعمال
الورشه اكثر من مئة شخصٌه مختصه بموضوع الورشه ومن المسؤولٌن ومن متخذي القرار االقتصادي
ورجال اعمال واساتذه جامعات واعالمٌٌن.
وقد تم التوصل الى حقٌقة ان قطاع النقل فً الوقت الحالً ٌواجه صعوبات جمة تمنع تقدمه الى االمام مما
ٌؤثر سلبٌا ً على خطط التنمٌة فً العراق.
لمعرفة المزٌد اضغط هنا

"هل تعلم ان الفساد يعتبر ثاني اكبر معوق يواجه االستثمار االجنبي في العراق
حسب استبيان قامت به مجلة " The Economist
تقييم االحتياجات في مجال ادارة المشاريع
بدعوة من حكومة اقلٌم كردستان ,قام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي بعقد ورشة عمل تدرٌبٌة لمدة 4
اٌام تحت عنوان " تقٌٌم االحتٌاجات فً مجال ادارة المشارٌع " .ركزت الورشة على اٌصال نبذة عن افضل
ما ٌطبق حالٌا فً مجال ادارة المشارٌع وباالخص انظمة التعاقدات الحدٌثة واستخدام تكنولوجٌا المعلومات
فً هذا المجال وكٌفٌة تحسن اداء المؤسسات .حضر الورشة التدرٌبٌة مجموعة من المدراء من مختلف
وزارات االقلٌم تجاوز عددهم ال  22وجرت نقاشات مثمرة عكست االحتاٌاجات الحالٌة لالقلٌم فً هذا
المجال.
لمزٌد من المعلومات اضغط هنا

جلسة نقاشية حول التعليم العلمي
عقد المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي جلسة نقاشٌة حول موضوع (تطوٌر التعلٌم العالً فً العراق) فً
ٌوم األربعاء المصادف  2010/12/22فً مقر المعهد الساعة العاشرة.
وحضر كل من مستشار وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ومن المبادرة التعلٌمٌة لرئٌس الوزراء ومن
وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً والجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة الصناعة ومن جامعة النهرٌن
وجامعة بغداد.
وتم النقاش حول إستراتٌجٌة وزارة التعلٌم العالً لالعوام المقبلة وماهً الخطط المرسومة للنهوض بقطاع
التعلٌم ،كما استمر النقاش على تشكٌل اللجنة التً وضعت هذه اإلستراتٌجٌة وكانت من كل مفاصل الوزارات
للوقوف على سوق العمل وحاجة الوزارات العراقٌة من الخرٌجٌن وأٌضا بمدخالت ومخرجات التعلٌم فً
العراق ،وتم التطرق إلى مواضٌع كثٌرة تخص رفع واقع هذا القطاع المهم والنهوض به.
كما ت وصلت الجلسة إلى تحدٌد مؤتمر موسع لمناقشة هذا الموضوع والوصول إلى الحلول الجوهرٌة لمعالجة
المشاكل التً تعوق من تطور قطاع التعلٌم ....لمزٌد من المعلومات اضغط هنا

