
انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

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
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١
دورة تاهيلية للموظفين الجدد 

للجهاز المصرفي
2019/3/7-3__٣٤٥________١٦١٨

سوزان محمد

محسن عبدالقادر.د

هشام صباح

علي ناظم

مصرف الرافدين

البنك المركزي العراقي

مكتب غسل األموال

مصرف الرافدين

قسم إدارة المخاطر

دائرة مراقبة الصيرفة

١٠٥__________CAMLS2019/3/7-3٣٧دورة٢

علي شبيب

دائرة مراقبة الصيرفةعماد علي

٣
دورة تحليل مؤشرات 

األسواق المالية
2019/3/14-10٢٠٥________١٣٦١٠

جيمي افهم

باسم حسن جاسم
سوق العراق لألوراق المالية

٤

دورة كشف تزييف العملة 

المحلية واألجنبية ومضاهاتها 

بالعملة الحقيقية

نجاة إبراهيم٦٣٢______٢١١٥٢٢٥__2019/3/13-12

المصرف العراقي للتجارةحسين محمد حسين٣٨٢________17٣٣١٧١٥-2019/3/18دورة الحواالت المصرفية٥

هشام صباح٢٩٥________٨١٨_24٣-2019/3/28دورة إدارة مخاطر المؤسسات٦
البنك المركزي العراقي

قسم إدارة المخاطر

٧
دورة النظام المحاسبي 

ICBSالموحد
2019/3/19-17٣٤٣__________٧٢٧

سارة عبدالكريم

بان عبدالفتاح

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

٨
دورة اللغة اإلنكليزية التكميلية 

للمستوى المتوسط
شركة كلك الكنديةكالدياس١٤٢٤__________2019/5/5-3/24٨٦

٢٥٤٦٦٨٧٦٢٢٥٠٠٠٠٠٠٢٤٢٥١

 في بغداد والمحافظات2019/             تقرير شهر اذار لمركز الدراسات المصرفية

المجموع

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
العدد الكلي

عدد 

األيام
جهة االنتساباسم المحاضر
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سبتي جمعة حسين٤٤٣________٢٠٢٤__2019/4/4,3و3/31 دورة إدارة الفروع المصرفية١
مصرف الرافدين

٢
دورة مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب
محسن عبدالقادر٤٥٣________2019/4/3١١٢١٢٢و3/31 

البنك المركزيالعراقي

مكتب غسل األموال

١٠٥٣______9٢٢٢١٢٨٣٤١٨-2019/4/11ورشة توطين الرواتب٣
زيد حميد رشيد

سحر عودة داوود

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

٢٣٥__________microsoft office2019/4/18-14٢٢١دورة ٤
بان عبدالفتاح

نور صباح إبراهيم

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

٥

شهادة اختصاصي معتمد في 

مكافحة  الجرائم المالية 

CFCS

اسراء محمد علي المومني١٢٨٥_______2019/4/25-21١٢٤٦٥
شركة عراقنا لالستشارات االقتصادية 

واإلدارية والتدريب وتقنية المعلومات

٦
ورشة تفعيل أدوات الدفع 

االلكتروني والجباية االلكترونية
2019/4/30-28٣٤٢٢١٠٩٣______٢٤٢١٢٦

شيماء مزهر

بان جمال

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

محمد حسن عبدالقادر١٢٤١٥______١٨٢٠__4/28-2019/5/2الديون المتعثرة وطرق معالجتها٧
شركة جهود المشتركة للتطوير 

عمان/واالستشارات

٨
دورة التدقيق المبني على 

المخاطر
مصرف الجنوب اإلسالميرفيق حميد عطية٤٧٣________٢٢٢٥__2019/4/30-28

١٩٣٢١٢٩١٥٠٣٤١٨٠٠٠٠٣٥٢٥٤٤٢٣٠

 في بغداد 2019/                                                                                   تقرير شهر نيسان لمركز الدراسات المصرفية

المجموع

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

العدد 

الكلي
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيام
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٤٩٣________٦٤١٦٢٣دائرة مراقبة الصيرفة7-2019/4/9ورشة  معايير الخدمات المالية اإلسالمية١

طارق محمد طه

سايس كازار محمد
مجلس الخدمات المالية 

ماليزيا/اإلسالمية

٢

ورشة شرح التطورات الحاصلة في 

عملية تأسيس لشركةالعراقية لضمان 

الودائع

2019/04/08
مكتب السيد المستشار وليد 

عيدي
وليد عيدي عبدالنبي٢٩١________١٣١٦__

البنك المركزي العراقي

مستشار

٣

دورة تاهيلية في مجال العمل المصرفي 

لتدريب الخريجين ضمن مبادرة البنك 

المركزي لتدريب الخريجين المجانية

2019/4/18-7
مبادرة البنك المركزي 

للخريجين
__________١٣٢٦٣٩١٠

 

وئام عبدالعزيز

باسم عبدالهادي.د

ناهدة عزيز.د

رفيف مؤيد

اميرة كاظم

احمد صادق

زيد حميد

بان عبدالفتاح

محسن عبدالقادر

هشام صباح

جميلة حسون

عدي سعدي

همسه ماهر

 

البنك المركزي العراقي

الدائرة القانونية

دائرة اإلحصاء واألبحاث

دائرة العمليات المالية

دائرة مراقبة الصيرفة

=

=

دائرة المدفوعات

دائرة تقنية المعلومات 

واالتصاالت

مكتب غسل األموال

إدارة المخاطر

مصرف الرافدين

المدير المفوض لمصرف نور 

العراق

مصرف نور العراق

٤

ورشة ضوابط الحوكمة واادارة 

المؤسسية لتقنية المعلومات في القطاع 

المصرفي

٢١٧٢٦______١٣١٠٢٩١٧دائرة تقنية المعلومات2019/04/21
نوار عبدالهادي

جهاد الحاج

 االستشارية المعدة PWCشركة 

للوثائق

٥

ورشة ضوابط الحوكمة واادارة 

المؤسسية لتقنية المعلومات في القطاع 

المصرفي

٤٨٦_١______١٤١١١٥٧دائرة تقنية المعلومات2019/04/22
نوار عبدالهادي

جهاد الحاج

 االستشارية المعدة PWCشركة 

للوثائق

٥٦٢________٢١٣٥__دائرة مراقبة الصيرفة23-2019/4/24شرح القوائم المالية اإلسالمية٦
علي شبيب

زينب هشام

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

 2019/                                                                                   تقرير دورات بناء على متطلبات دوائر البنك لشهر نيسان لمركز الدراسات المصرفية

الدائرة المعنية بالموضوع 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

العدد 

الكلي

عدد 

األيام
جهة االنتساباسم المحاضر



٧
دورة استخدام برنامج االكسل في تحليل 

البيانات
مؤنس عبدالصاحب نعمة٨٣__________٤٤دائرة العمليات المالية2019/5/2,4/30-29

الشركة العراقية للكفاالت 

المصرفية

29-2019/4/30دورة القانون الدولي لحقوق االنسان٨
المفوضية العليا لحقوق 

المكتب الوطني/االنسان
١٤٢__________٦٨

رائد سامي

علي حسين

رفل سليم

منذر عدنان

المفوضية العليا لحقوق االنسان

٤٣٣٧٩٤٩٨٠٠٠٠٠٠١٦٢٧٣١٥٣٣ المجموع




