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١
دورة التوسط ببيع وشراء العمالت 

األجنبية
2019/1/22-20________٢٨٩__٢٤٤

منتصر علي

علي عباس

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٢
LCRدورة نسبة تغطية السيولة 

NSFRونسبة صافي التمويل المستقر 
عدي سعدي ٤٠١٨________2019/1/24-20١٢١٤٢٣

      المدير المفوض لمصرف     

             نور العراق

ضياء سالم بيدة٤٥١١________٢٦١٩__27-2019/1/29دورة مؤشرات السالمة المالية٣
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

عمر سليم٢٥١٢________١٠١٣_RTGS2019/1/31-29٢دورة نظام المدفوعات٤
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

مصرف الرافدينجميلة حسون٣٧٦________١٥٢٠_30٢-2019/1/31دورةاجراءات فتح الحسابات الجارية٥

٥٢٦٥٧٥٠٠٠٠٢٤٤٠٠١٧٥٥٦

2019/تقرير النشاطات لمركز الدراسات المصرفية لشهر كانون الثاني 

جهة االنتساب

المجموع

عدد المشاركين من 

شركات التحويل المالي

عدد المشاركين من 

شركات التوسط

عدد المشاركين من 

شركات الدفع االلكتروني 

والجهات الخارجية
العدد الكلي

عدد 

الساعات 

التدريبية

اسم المحاضر التاريخاسم الدورةت

عدد المشاركين من 

البنك المركزي

عدد المشاركين من 

المصارف الحكومية 

والخاصة

عدد المشاركين من 

الدوائر الحكومية



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

١
دورة صيغ التمويل والخدمات 

المصرفية اإلسالمية
مصرف الشمالامين عبدالستار٢٢٥________2019/2/7-3٣٣٦١٠

١٩٥________٢٥١٢_Microsoft  Office2019/2/7-3برنامج٢

احمد محمد غازي

احمد فوزي

علي سعد

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات 

واالتصاالت

٣
دورة األنظمة المطبقة في دليل حماية 

المستهلك
بشائر خزعل٢٧٣________١٥١٢__2019/2/12-10

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٤
دورة المصطلحات المصرفية باللغة 

اإلنكليزية
الكلية التقنية اإلداريةصالح الدين امين.د٢١٥________٧١٤__2019/2/14-10

٥
دورة إدارة المخاطر المصرفية 

أربيل/واالختبارات الضاغطة
شركة المستشارون المعتمدونعمر حمادنة.د٢٩٢٥________2019/2/14-10٤٣٨١٤

ديوان الرقابة الماليةسامي جبار عنبر.د٤٥٥________١٤٣١__17-2019/2/21دورة مهارات اعداد الموازنات المالية٦

KPMGشركةحمدي أبو عيشة٢١٤__________2019/02/19٦١٥محاضرة إدارة المخاطر في المصارف٧

٨
دورة وظيفة االمتثال في مكافحة غسل 

أربيل/األموال والمتطلبات الرقابية
2019/2/21-19٤٨٣________٣٤٢٢١٩

احمد صادق

حيدر خليفة

البنك المركزي العراقية

دائرة مراقبة الصيرفة

٩
محاضرةادارة نتائج البحث من خالل 

World checkبرنامج
KPMGشركةحمدي أبو عيشة١٢٤__________2019/02/20٤٨

١٠

دورة التعليمات االرشادية لتطبيق 

المعيار المحاسبي الدولي العداد 

(9)التقارير المالية رقم 

2019/2/26-24١٠٥٣________٦٧٤٥٤٧
ضياء سالم بيده

علي محمود بريهي

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم إدارة الجودة

٣٤٩٦٢________٢٦٤٢١٢٢١٥٩

 في بغداد والمحافظات2019/                                                                              تقرير شهر شباط لمركز الدراسات المصرفية

التاريخاسم الدورةت

عدد المشاركين من 

البنك المركزي

عدد المشاركين من 

المصارف الحكومية 

والخاصة

عدد المشاركين 

من الدوائر 

الحكومية

عدد المشاركين من 

شركات التحويل 

المالي

عدد المشاركين 

من شركات التوسط

عدد المشاركين من 

شركات الدفع 

االلكتروني والجهات 

الخارجية

المجموع

العدد 

الكلي
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيام


