










































انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

١

دورة دراسة وتحلٌل الحسابات الختامٌة 

للمصارف والمؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة 

وفك المعاٌٌر الدولٌة

دٌوان الرلابة المالٌةسامً جبار عنبر.د١١١٥________2017/11/16-12٥٦

٢

دورة مكافحة غسل االموال  ولانون االمتثال 

الضرٌبً االمرٌكً والمعامالت المصرفٌة 

االلكترونٌة ولانون مكافحة جرائم امن معلومات 

تركٌا/البنون

دمحم االلفً.د٣٧١٦______٢٤١٣__2017/11/22-15
االتحاد العربً للتحكٌم التجاري 

وتسوٌة المنازعات

٣
ورشة الٌات تنفٌذ مبادرة تموٌل المشارٌع 

الصغٌرة والمتوسطة ومنالشة نتائج التطبٌك
ناهدة عزٌز مجٌد.د٤٢٦______2017/11/20-19٣١٠١٣١٦ 

البنن المركزي العرالً

دائرة العملٌات المالٌة

٤

دورة تعرٌفٌة تتضمن شرح لانون البنن 

 2004لسنة  (56)المركزي العرالً المرلم

2004لسنة  (94)ولانون المصارف المرلم

2017/11/21-19١٦٩________٧٩

احمد مشرف

احمد فوزي

وئام عبد العزٌز

البنن المركزي العرالً

دائرة الشؤون المانونٌة

١٤٢٠______٦٨__C-ACH2017/11/23-19دورة المماصة االلٌة٥
شٌماء مزهر

بشرى طالب

البنن المركزي العرالً

دائرة المدفوعات

٦
دورة غسل االموال وتموٌل االرهاب واالمتثال 

بصرة/وادارة المخاطر
2017/11/23-19٦٣٢٥______٢٣٣٤٢٤

عماد دمحم

حٌدر خلٌفة

البنن المركزي العرالً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

٧
دورة تأهٌلٌة متخصصة بعمل شركات التوسط 

ببٌع وشراء العمالت االجنبٌة
2017/11/23-21______٢٦٩__١٣١٣

احمد لٌث سبع

علً فاروق عبادي

البنن المركزي العرالً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

٨

 (تنصٌص الكتاب الرسمً)محاضرة بعنوان

بطرٌمة تتناسب مع سعً البنن المركزي لخروج 

كتبه وتداولها بنسك لغوي صحٌح

علً طه حسٌن٤٣٣________23/11/2017١٠٣٣

البنن المركزي العرالً

الدائرة االدارٌة

وحدة اللغة العربٌة

٩
العاللة بٌن ادارتً التدلٌك الداخلً وادارة )دورة

المخاطر فً اطار حوكمة مؤسسٌة سلٌمة
حسٌن الزم.د٢١٩________2017/11/28-26٥١٦

البنن المركزي العرالً

لسم ادارة المخاطر

عدد 

الساعات 

التدرٌبٌة

جهة االنتساباسم المحاضر
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التارٌخاسم الدورةت

عدد المشاركٌن من البنن 

المركزي

عدد المشاركٌن من 

المصارف الحكومٌة 

والخاصة

عدد المشاركٌن من شركات 

التحوٌل المالً

عدد المشاركٌن من شركات 

التوسط

عدد المشاركٌن من 

الوزارات والخارجٌٌن

العدد الكلً



١٠
دورة دراسة وتحلٌل معمك فً مجال العمل 

المصرفً االسالمً
خبٌر دولًصادق راشد.د١١١٦______٦٥__2017/11/29-26

١١
دورة تأهٌلٌة متخصصة بعمل شركات التوسط 

ببٌع وشراء العمالت االجنبٌة
2017/11/28-26______٢٤٩__٢١٣

علً عباس

هبه عبد الكرٌم

البنن المركزي العرالً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

٣٠٨١٣٧__٣٤١٦__٣٢٧٧٨٣٦٦ المجموع



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

١

ندوة فاعلٌة ادوات السٌاسة النقدٌة 

غٌر المباشرة فً ظل محددات 

المرض الهولندي

مصطفى دمحم ابراهٌم٧٦٢ـــــــــــــــ٠ــــــــــــــــــــ2017/12/03٣٤٤٢
البنك المركزي العراقً

دائرة المحاسبة

3-2017/12/7دورة االعتمادات المستندٌة٢

 2017/12/21-17

المصرف العراقً للتجارةاٌمن فوزي.د٣١٤٠ــــــــــــــــــــــــــــــ٥١٠٢١٤

٣

دورة تطوٌر المهارات فً اللغة 

االنكلٌزٌة لمتطلبات تغٌٌر العنوان 

الوظٌفً

ماجدولٌن عبٌد١٣١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2017/12/14-10٦٧
البنك المركزي العراقً

الدائرة االدارٌة

٤

دورة تأهٌلٌة متخصصة بعمل 

شركات التوسط ببٌع وشراء 

العمالت االجنبٌة

2017/12/14-12______٢٨٧__٢٣٥
علً عباس

هبة عبد الكرٌم

البنك المركزي العراقً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

٩٠٢__٦١__٤٥٣٨__2017/12/12(توطٌن رواتب الموظفٌن)ورشة ٥

 

رفٌف مؤٌد

احمد طالب

البنك المركزي العراقً

دائرة الصٌرفة

دائرة المدفوعات

٦
محاضرة التنسٌق اللغوي فً كتابة 

التقارٌر
علً طه٣٨٢________2017/12/14٨٣٠

البنك المركزي العراقً

وحدة اللغة العربٌة

٧
ورشة حول تطبٌق معاٌٌر االداء 

المؤسسً
2017/12/17٥٨٣________١٧٤١

سارة عبد القادر

علً محمود ابرٌهً

البنك المركزي العراقً

قسم ادارة الجودة 

والتطوٌر المؤسسً

٨
دورة للمراسالت التجارٌة باللغة 

االنكلٌزٌة
شركة التقدمٌحٌى زهٌر ٌحٌى١٥٢٠________2017/12/28-19٣١٢

٩

 Microsoft)دورة 

office2010) ألغراض تغٌٌر

العناوٌن الوظٌفٌة

2017/12/26-22١٦٩________٧٩
البنك المركزي العراقًاحمد فوزي

دائرة تقنٌة المعلومات

١٠

دورة تأهٌلٌة متخصصة بعمل 

شركات التوسط ببٌع وشراء 

العمالت االجنبٌة

2017/12/28-26______٢١٧__١٨٣
حٌدر عبد جبر

علً عباس علً

البنك المركزي العراقً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

١١
ورشة  نظام االستعالم 

(CBS)االئتمانً
2017/12/24٩٢٣______٢١٢٣٤٤٤

رفٌف مؤٌد

نسرٌن ابراهٌم

البنك المركزي العراقً

دائرة الصٌرفة واالئتمان

دائرة تقنٌة المعلومات 

واالتصاالت

١٢

ندوة الموقع االحصائً للبنك 

الست جنان اسماعٌل ٦٠٢________2017/12/27١٢٤٨المركزي العراقً

البنك المركزي العراقً

مدٌر عام دائرة االحصاء 

واالبحاث

١٣

دورة مكافحة غسل االموال 

ومكافحة تموٌل االرهاب واالحتٌال 

االلكترونً فً المعامالت المصرفٌة 

واالعتداءات على البطاقات 

االئتمانٌة عبر الدفع المصرفً 

تركٌا/وحكومة الشركات

دمحم االلفً.د١٢٤٠١٤___٢٦٨٣__2018/1/2-2017/12/26

االتحاد العربً للتحكٌم 

التجاري وتسوٌة 

المنازعات

٤٧٩١٢٥٧٨١٢٣_٩٤٢١١١٠٧١٠٤٣ 

عدد 

الساعات 

التدرٌبٌة

جهة االنتساباسم المحاضر

المجموع

التارٌخاسم الدورةت

عدد المشاركٌن من البنك 

المركزي

عدد المشاركٌن من 

المصارف الحكومٌة 

والخاصة

عدد المشاركٌن من 

شركات التحوٌل المالً

عدد المشاركٌن من 

شركات التوسط

عدد المشاركٌن من 

شركات الدفع االلكترونً
العدد الكلً
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