


















مركز الدراسات المصرفية

الفترةاسم الدورةت

 المشاركين

 من البنك

المركزي

    

 المشاركين

 من

 المصارف

 الحكومية

والخاصة

اسم المحاضرالعدد الكلي

105ــــــ2016/07/03105محاضرة البطاقة الوطنية الموحدة1
األستاذ نشأت ابراهيم/ وزارة الداخلية      

الخفاجي   مدير مشروع البطاقة الوطنية

شركة ارنست ويونغ7/1782735-2016/8/31دورة المعايير المحاسبية الدولية2

3
 دورة نظام التسوية األجمالية األنية

RTGS
33ــــ2016/7/25,24,19

دائرة المدفوعات/  البنك المركزي العراقي   / 

نازه نين فيض هللا

8383ــــ3,2,12016/7/25,24,19دورة معايير بازل 4

دائرة مراقبة/ البنك المركزي العراقي            

                 الصيرفة واالئتمان               

األستاذ عدي سعدي ابراهيم      

5
 محاضرة الية األستيراد عن طريق فتح

األعتمادات المستندية
24ــــــ2016/07/2424

   مستشار البنك المركزي العراقي              

األستاذ وليد عيدي عبد النبي        

6
 دورة تزييف وتزوير العملة العراقية

واالجنبية
82ــــــ2016/7/25-2482

دائرة/ البنك المركزي العراقي              

نجالء/نجاة ابراهيم/      االصدار والخزائن    

فاطمةكاظم/  مهدي صالح

7
 دورة تزييف وتزوير العملة العراقية

واالجنبية
79ــــــ2016/7/28-2779

دائرة/ البنك المركزي العراقي              

نجالء/نجاة ابراهيم/  االصدار والخزائن    

فاطمةكاظم/  مهدي صالح

2016/نشاط التدريب لمركز الدراسات المصرفية لشهر تموز   



8
 دورة تزييف وتزوير العملة العراقية

واالجنبية
74ــــــ2016/8/3,7/3174

دائرة/ البنك المركزي العراقي              

نجالء/نجاة ابراهيم/  االصدار والخزائن    

فاطمةكاظم/  مهدي صالح

372113485المجموع















الفتــرةاسم الدورةت

 المشــاركين

 من البنك

المركزي

      

 المشـــاركين

     مــن

 المصارف

 الحكومية

والخاصة

 المشاركين

من الوزارات

 العدد

الكلي
اسم المحاضر

1

ورشة لشرح وتوضيح  نموذج قياسي موحد 

للتقارير المالية التي تعتمدها المؤسسات 

المصرفية وفقا للمعايير ومتطلبات االمتثال 

الدولية

(KPMG)شركة التدقيق الدولية 66ــــ2016/11/01363

2
ورشة مفهوم التدقيق الداخلي وتطوره والمعايير 

الدولية ومفهوم أدارة المخاطر
(KPMG)شركة التدقيق الدولية 113ــــ2016/11/025108

44ــــ131034-2016/11/15(البصرة)دورة تزييف العملة األجنبية والمحلية 3

دائـرة األصدار / البنك المركزي العراقي 

والخزائن                                          

فاطمة كاظم/ نجاة أبراهيم 

12ـــــــ1312-2016/11/17                  دورة الفائدة الفعالة4
دائرة االستثمارات    /البنك المركزي العراقي

االستاذ هوازن قيس حميد

5
    دورة أستمرارية األعمال والمواصفة        

ISO22301:2012الدولية
36ــــ2016/11/17-13531

دائرة الصيرفة         /       البنك المركزي العراقي

علي سالم عوض                       /    واالئتمان 

حسين فيصل/     ادارة الجودة والتطوير المؤسسي

مركـــز الدراســــات المصرفيـــة

2016/نشــــاط التدريب لمركــز الدراســــات المصرفيـــة لشـــهرتشــرين الثاني



6
   دورة تزييف العملة االجنبية والمحلية ومضاهاتها 

(للوزارات)بالعملة الحقيقية
2016/11/28-2733437

دائـرة األصدار    / البنك المركزي العراقي

والخزائن                                          

نجالء مهدي/ وسن مهند  

7
ورشـــة توطيـن رواتب موظفـــي البنك المركزي 

العراقي
749ـــــــ2016/11/29,28749

ضحى / دائرة المدفوعات/  البنك المركزي العراقي

زيد حميد /      امال مالك/أيمان عدنان/ عبد الكريم

عذراء طه/ مصطفى محمد سعيد/ رشيد

المجموع
787236341057



الفتــرةاسم الدورةت

 المشــاركين

 من البنك

المركزي

      

 المشـــاركين

 مــن

 المصارف

 الحكومية

والخاصة

اسم المحاضرالعدد الكلي

3636ـــ4-2016/12/8دورة مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب1
ديوان الرقابة المالية األتحادي االستاذ 

علي عصام محمد

11ــــ611-2016/12/7دورة نشر ثقافة ادارة المخاطر2
/ دائرة االستثمار/البنك المركزي العراقي

االستاذ فالح سليم فالح

11ــــ711-2016/12/8(سالمة الغذاء الصحي)ورشة عمل 3
دار /االمانة العامة لمجلس الوزراء

االستاذ علي عدنان عباس/الضيافة

4
دورة أستمرارية األعمال والمواصفة 

ISO2230/:2012الدولية
2016/12/15-1132427

دائـــــــرة / البنك المركزي العراقي

علي سالم عوض ادارة /مراقبة الصيرفة

حسين / الجـــودةوالتطويــر المؤسســي

فيصل رشك

شركة ارنست ويونغ1122022-2016/12/22(اربيل)دورة معايير المحاسبة الدولية 5

88ـــ2016/12/15-11(ACH)نظام المقاصة 6
دائرة /البنك المركزي العراقي

الست بشرى طالب/المدفوعات

مركـــز الدراســــات المصرفيـــة

2016/نشــــاط التدريب لمركــز الدراســــات المصرفيـــة لشـــهركانون االول



7
دورة تزييف العملة العراقية واالجنبية 

(اربيل)ومضاهاتها بالعملة الحقيقية
2016/12/14-1222830

دائرة األصدار /البنك المركزي العراقي

نجالء مهدي/ فاطمة كاظم/والخزائن

8
دورة تزييف العملة العراقية واالجنبية 

(اربيل)ومضاهاتها بالعملة الحقيقية
2016/12/21-1943034

دائرة األصدار / البنك المركزي العراقي

نبراس رمضان/ نجاة ابراهيم/ والخزائن

3535_19-2016/12/22دورة مكافحة غسل األموال وتمويل األرهاب9
ديوان الرقابة المالية األتحادي االستاذ 

علي عصام محمد

10
دورة تعريفية خاصة بالموظفين المعينين بعقود 

والمنوي تعيينهم
29ــــ2016/12/22-2029

الدائرة /البنك المركزي العراقي

االداريةاالستاذ حسين الزم               

الست وئام عبد العزيز/الدائرة القانونية

62181243المجموع




