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٢٨٩__٢٤٤________20-2019/1/22دورة التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية١
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 المجموع

العدد الكلي

عدد 

الساعات 

التدريبية

جهة االنتساباسم المحاضر

 في بغداد والمحافظات2019/                                                                              تقرير شهر كانون الثاني 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



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

٧
دورة وظيفة االمتثال في مكافحة غسل 

أربيل/األموال والمتطلبات الرقابية
2019/2/21-19١١٤٨٣______٣٤٢١١٨

احمد صادق

حيدر خليفة

البنك المركزي العراقية

دائرة مراقبة الصيرفة

٨

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

١١٣١٦٥٤______١٦١٩١٢١١٥٨ المجموع

جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي

 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
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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 إبراهيم٦٦٢______٣٢١١٥٢٢٥_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

٢٥٤٩٦٨٧٦٢٢٥٠٠٠٠٠٠٢٤٥٥١

 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
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي
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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 

CFCSمكافحة  الجرائم المالية 
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________2019/4/30-28٢١١٩٢٥

٢١٣٣١٢٦١٥٠٣٤١٨٠٠٠٠٣٥٢٥٤٤٢٣٠ المجموع

 في بغداد 2019/                                                                                   تقرير شهر نيسان 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
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي
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١
ورشة  معايير الخدمات المالية 

اإلسالمية
٤٩٣________٦٤١٦٢٣دائرة مراقبة الصيرفة2019/4/9-7

طارق محمد طه

ماليزيا/مجلس الخدمات المالية اإلسالميةسايس كازار محمد

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

احمد يوسف

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 مراقبة الصيرفة

دائرة مراقبة الصيرفة

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 للوثائقPWCشركة 

٥

ورشة ضوابط الحوكمة واادارة 

المؤسسية لتقنية المعلومات في القطاع 

المصرفي

٤٨٦_١______١٤١١١٥٧دائرة تقنية المعلومات2019/04/22
نوار عبدالهادي

جهاد الحاج
 االستشارية المعدة للوثائقPWCشركة 

 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



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

زينب هشام

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٧
دورة استخدام برنامج االكسل في تحليل 

البيانات
الشركة العراقية للكفاالت المصرفيةمؤنس عبدالصاحب نعمة٨٣__________٤٤دائرة العمليات المالية2019/5/2,4/30-29

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



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

٣٧٢١_________5/6٢٣٥- 2019/6/3دورة اإلدارات الوسطى١

ندى إبراهيم نجم.د

اريج سعيد خليل.د

بشرى هاشم.د

صالح الدين محمد امين.د

عامر عبداللطيف.د

حسن عودة.د

دنيا كريم حسن.م

سهير حسين حسن.د

مقتدر تايه.م

أسالم طالب.د

حسين حسن علي.م

صفاء جواد.د

هيثم عبدالقادر.د

الجامعة /الكلية التقنية اإلدارية

التقنية الوسطى

سحر عودة٢٠٣________٦١٤__ACH2019/5/9-7دورة المقاصة االلية٢
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

٣٢٣________14٤١٠١١٧-2019/5/16دورة تحليل الوظائف وتعميمها٣
بشرى هاشم محمد

ندى إبراهيم.د

الجامعة /الكلية التقنية اإلدارية

التقنية الوسطى

تمارة مالك١٥٣________٥١٠__ACH2019/5/23-21دورة المقاصة االلية٤
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيام

 في بغداد 2019/                                                                                   تقرير شهــــــــــــــــــر ايـــــــار 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

٦٤٥٢٢المجموع

العدد الكلي

٣٠____٣١ ____١٠٤
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1

دورة التعليمات االرشادية 

لتطبيق المعيار المحاسبي 

الدولي العداد التقارير 

(9)المالية رقم 

٨٩٥________٤٠٤٩__دائرة مراقبة الصيرفة2019/5/16-12
ضياء سالم

علي محمود

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم إدارة الجودة والتطوير 

المؤسسي

٢

ورشة اعداد منهجيات 

وسناريوهات الختبارات 

الضغط

KPMGشركة حمدي أبو عيشة٢٥١__________١٢١٣قسم االمتثال2019/05/21

٣

ورشة المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

(IFRS9)رقم

KPMGشركة حمدي أبو عيشة٢١١__________١٢٩قسم االمتثال2019/05/22

٤

ورشة ضوابط الحوكمة 

واإلدارة المؤسسية لتقنية 

المعلومات  واالتصاالت في 

القطاع المصرفي

نوار عبد الهادي١١٣١١______٣٤١٨٤تقنية المعلومات2019/05/29
الشركة االستشارية

price water house

جهة االنتساباسم المحاضر

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

التاريخاسم الدورةت
الدائرة المعنية 

بالموضوع

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

٢٧٢٦٥٨

عدد المشاركين من 

شركات الدفع 

االلكتروني والجهات 

العدد الكليالخارجية

٨ ٠٠١١١٦٦المجموع ٥٣٠٠٠٠

عدد األيام
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مصرف الجنوبرفيق حميد عطية٣٧٣________11١٣٨٢٥-2019/6/13دورة المخاطر االئتمانية في المصارف١

عماد محمد حمد٤٠٣________١٧٢٣__KYC2019/6/13-11دورة نموذج اعرف زبونك٢
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

١٥٣١٨٢__________12-2019/6/13ورشة توطين الرواتب٣
محمد جاسم محمد

افنان عبدالحكيم

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

الشركة الكنديةجيمس١٨٥__________6/16٨١٠-2019/7/24دورة اللغة االنكليزية٤

٥
دورة القوانين المنظمة للعمل 

أربيل/المصرفي
هشام حنش حسين٣٧٥________2019/6/20-16١٥١٩١٢

البنك المركزي العراقي

الدائرة القانونية

٦

دورة قاعدة البيانات 

 ORACLE  DATABASE2019/6/20-16تغريد عباس عطا٣٦٥________٣٦١٤١٣
البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات

٧
دورة اختبارات الضغط

stress testing
أسامة الفندي٥١٥________2019/6/20-16٤٣٢١٢٣

مجموعة الجهود المشتركة للتطوير 

واالستشارات

ميادة ذه نون٣٠٥__________16٢٢٨-2019/6/20دورة اللغة اإلنكليزية٨
البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

٩
دورة عمليات غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب عبر وسائل الدفع االلكتروني
خالد ياسين حسن٣٨٤________٢١١٥_2019/6/20-17٢

االكاديمية العربية للعلوم اإلدارية 

والمالية والمصرفية

١٠

دورة استمرارية االعمال في القطاع 

المصرفي وفق المواصفة  الدولية 

ISO22301

2019+A19:C20__سمير أبو اغا٣١٥________٢٠١١
االكاديمية العربية للعلوم اإلدارية 

والمالية والمصرفية

سحر عودة١٧٣________١٢٥__ACH2019/6/27-25دورة ١١
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

١٢
دورة إدارة النقد والسيولة في المصارف 

التجارية
2019/6/27-25__٣٠٣________١٥١٥

محمود داغر.د

بالل قاسم

حسين علوان

البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المتالية

المجموع

 2019/                                                                                   تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــر حزيران في مركز الدراسات المصرفية

٠٣٣٨٣٤٨٠ ٠٠٠٠٠ ٢١٥٥١٤٧١٤٢

جهة االنتساب 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
اسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي

١٥
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٣٤٢٣__________1٣٣١-2019/7/31دورة اإلدارات الوسطى١

حسين الزم.د

أستاذ خالد احمد

أستاذ حسن صباح

 

البنك المركزي العراقي

قسم إدارة المخاطر

مركز الدراسات المصرفية

=

مصرف الجنوب اإلسالميايمن سامي حمود.د٢٨٥________١٣١٥__6/30-2019/7/4دورة اساسيات العمل المصرفي٢

محمد مازن عبد العزيز٢٢٥________١٤٨__NETWORK2019/7/4-6/30دورة اساسيات الشبكات٣
البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

٥٨٣________7١٣١٩٣٥-2019/7/9دورة الشمول المالي٤
بان جمال

شيماء مزهر

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

ماجد وفي ياسر٤٨٢________FATF2019/7/16-15٤١٢٣٢٠دورة ٥
البنك المركزي العراقي

مكتب اإلبالغ عن غسل األموال

٦
دورة  استراتيجيات الخدمة المصرفية 

وتنمية  مهارات إدارة خدمة العمالء
ليث العلمي٢١٤٠٤______2019/7/18-15١٢١١٢٣

مجموعة الجهود المشتركة للتطوير 

واالستشارات

تمارة مالك١٨٣________١٠٨__ACH2019/7/18-16دورة نظام المقاصة ٧
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

٨
دورة مهارات اعداد المذكرات واللوائح 

القانونية
دائرة الشؤون القانونيةوئام عبد العزيز حسن٤٢٢________2019/7/18-17٢١٢٤١٥

٩
دورة اساسيات  االعتمادات المستندية 

وخطابات الضمان
2019/7/25-21٤٦٥________٥٢١٥٢٤

لوزان نجم

اياد سعيد
المصرف العراقي للتجارة

جهة االنتساب

 2019/                                                                                                                 تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــر تموز 

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
اسم المحاضرعدد األيام

البنك المركزي العراقي

مركزالدراسات المصرفية



١٠
دورة استراتيجية التدقيق وفق المعايير 

الدولية
ديوان الرقابة الماليةسامي جبار عنبر٢٤٥________2019/7/25-21٢٣١٤٥

مصرف نور العراقعدي سعدي إبراهيم٤٨٥________29٦١١٩٢٢-2019/7/31دورة مقررات بازل وإدارة المخاطر١١

١٢
دورة اعداد الموازنات الفصلية وفق المعايير 

الدولية اإلسالمية
مصرف الراجح اإلسالميوسن كامل صغير٣٧٥________٣٩٢٥_2019/8/1-7/28

١٣
دورة بازل والتقييم الذاتي لكفاية راس 

ICCAPالمال
االكاديمية العربية للعلوم الماليو والمصرفيةسمير أبو اغا٣٤٥________١٦١٨__2019/8/1-7/28

البنك الليبي القطريهاني محمد مشعل٣٨٥________7/28١٤١٩١٤-2019/8/1دورة إدارة الخزينة  المصرفية١٤

٢٥٥١٢٠٦٢٣٢٠٠٠٠٠٠٢١٥١٧٧٧ المجموع



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

١

دورة القواعد  العامة  لحماية 

 GDPRالبيانات الشخصية

ومعيار التبادل التلقائي للبيانات 

ICCRSلغايات ضريبية

اتحاد المصارف العربيةكميل برخو٢٥٢________١٣١٢٩اتحاد المصارف العربية2019/7/2-1

٢

دورة الممارسات المهنية الحديثة 

في تحليل االحتياجات التدريبية 

وربطها  بالمسار الوظيفي

أنور العجارمة٨٣٢_______١٦٣٠٣٥١١رابطة المصارف العراقية2019/7/9-8
مجموعة الجهود المشتركة 

للتطوير واالستشارات

٣
دورة مناقلة السيولة بين 

أربيل/المصارف
٣٣٣________٢٣٢١٧دائرة العمليات المالية2019/7/18-16

بالل قاسم

لقاء فنجان

البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المالية

٣٠١________١٣١٧__دائرة مراقبة الصيرفة2019/07/29ورشة تقرير االمتثال الشرعي٤

حيدر خليفة

حمزة عبديوسف

حسين رضا

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٦٨

 2019/                                                                              تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر تموز 

الجهة المعنية بالموضوعالتاريخاسم 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
جهة االنتساب

عدد المشاركين من 

شركات الدفع 

االلكتروني والجهات 

اسم المحاضرعدد األيامالعدد الكليالخارجية

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

١١٠٠٠٠٠٠٠١٧١٨ ٤١٢٧٦المجموع
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١
دورة اعداد التسويات الجردية 

واالقفاالت الختامية
المصرف التجاري العراقيمصطفى نجم حواس٣٧٥________2019/8/8-4٢٤١٣١٨

علي محمد جواد٣٨٥________٢٤١٤__4-2019/8/8دورة مكافحة الجريمة المالية٢
شركة عراقنا  لالستشارات االقتصادية 

واإلدارية والتدريب وتقنية المعلومات

تمارا مالك١٤٣________٦٨__ON-US2019/9/8-6دورة المقاصة الحكومي٣
البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

٤
دورة أساليب االحتياج ضمن القوائم 

المالية وكيفية االستدالل عليها
شركة أصول للتدريب واالستشاراتعمر مصطفى٣١٥________2019/8/22-18١١١١١٨

٥
دورة تأهيلية اساسيات االئتمان 

أربيل/المصرفي
رشدي سعد رشيد٣٦٥______٣٥١٤١٤__2019/8/29-25

البنك المركزي العراقي

فرع الموصل

٣٥٥________25١١٢٨١٤-2019/8/29دورة إدارة الموارد البشرية٦
حسين حسن .د

بشرى هاشم.د
الكلية التقنية اإلدارية

٧
دورة اعداد تقرير المدقق الداخلي 

IIAوأدوات عمله وفق معيار
شركة أصول للتدريب واالستشاراتإبراهيم الطعاني٣٣٥________٣٢٠١٠_2019/8/29-25

٨
شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة 

CAMSغسل األموال وتمويل االرهاب
اسراء محمد المومني٣٣٥________٣٢٠١٠_2019/8/29-25

شركة عراقنا  لالستشارات االقتصادية 

واإلدارية والتدريب وتقنية المعلومات

٤٢٣١٠٥٩٧١٤١٤٠٠٠٠٠٠٢٥٧٣٨

البنك المركزي العراقي

مركزالدراسات 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
عدد األيامالعدد الكلي

 2019/تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــر اب 

جهة االنتساباسم المحاضر

المجموع
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١
 Oracleدورة 

database
١٠٥________٥٥__تقنية المعلومات2019/8/29-25

اقبال مجيد رشيد

تغريد عباس عطا

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات 

واالتصاالت

٢
دورة تغيير العناوين

اللغة اإلنكليزية
المعهد الفرنسييحيى زهير الخيرو١٨٥__________١١٧الدائرة اإلدارية2019/8/29-25

دورة اعدادالبيانات المالية 

واالفصاح والتقارير
زينب هشام٣٠٢________١٢١٨__دائرة مراقبة الصيرفة2019/8/27-26

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٣
دورة  تدريبية لحقوق 

االنسان
١١٣__________٨٣الدائرة القانونية2019/8/29-27

نسرين عبدالعالي

رائد سامي عباس

مهدي حسن محمد

المفوضية العليا لحقوق 

االنسان

٩٢٠١٧٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٦٩١٥

جهة االنتساباسم المحاضر

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

التاريخاسم الدورةت
الجهة المعنية 

بالموضوع

عدد المشاركين من 

البنك المركزي

عدد المشاركين من 

المصارف الحكومية 

والخاصة

عدد المشاركين من 

الدوائر الحكومية

عدد المشاركين من 

شركات التحويل 

المالي

 2019/تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر اب 

عدد المشاركين من 

شركات التوسط

عدد المشاركين من 

شركات الدفع 

االلكتروني والجهات 

الخارجية
عدد األيامالعدد الكلي

المجموع
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٤
دورة أدوات السياسة النقدية 

غير التقليدية
محمود داغر.د٣٠٥________2019/9/19-15٧٧٨٨

البنك المركزي العراقي

المدير العام لدائرة العمليات المالية

٢
دورة تدقيق ومراجعة 

االعتمادات المستندية
عمان/شركة جهود المشتركة للتطوير واالستشاراتعبدالسالم الهنداوي٣٠٥________١١٤١٥_2019/9/19-15

٣
دورة األساليب الحديثة في التدقيق 

والرقابة المالية والمراجعة الداخلية
احمد مهدي نعمة.د٣١٥________2019/9/19-15٢٤١١١٤

البنك المركزي العراقي

دائرة المحاسبة

عمان/شركة جهود المشتركة للتطوير واالستشاراتاألستاذ خالد الشاويش٣٠٥_١______22٢٣١٣١١-2019/9/26دورة إدارة الفروع المصرفية٤

٥
دورة إدارة السيولة في المصارف 

IFSBاإلسالمية وفق معيار 
عمان/شركة جهود المشتركة للتطوير واالستشاراتمحمد حسن١٦٥________2019/9/26-22١٢٨٥

٢٠٤________١٠١٠__9/30-2019/10/3دورة إدارة الوقت وضغوطات العمل٦
ندى إبراهيم نجم.د

دنيا كريم حسن
الكلية التقنية

٧
دورة التقارير المالية المرحلية 

34وفق المعيار رقم 
2019/10/3-9/29__٢٨٥________١٢١٦

ضياء سالم بيدة

علي محمود ابريهي

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم إدارة الجودة

٨
دورة إدارة المخاطر االستثمارية 

وطرق معالجتها
شركة أصول للتدريب واالستشاراتتامر ربحي٢٣٥________٢٤١٧_2019/10/3-9/29

 2019/                تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــر ايلول 

٠٠ ٠١٠٢٠٨٣٩ ٠٠٠٠٠ ١٢١٩٨٠٩٦المجموع

البنك المركزي العراقي

مركزالدراسات 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
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي
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٤٣٢________١٧٢٦__العمليات المالية4-2019/9/5ورشة مناقلة  السيولة١
لقاء فنجان

احمدصالح

البنك المركزي العراقي

دائرة العمليات المالية

نبراس رمضان٤٩٢________٢٦٢٣__دائرة اإلصدار والخزائن4-2019/9/5دورة تزييف العملة٢
البنك المركزي العراقي

دائرة اإلصدار

٣
 CT/دورة  توطين الرواتب

Payroll
زيد حميد١٤٢________٦٨__المصرف الصناعي2019/9/5-4

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

١٥٥__________٢١٣الدائرة اإلداريةMicrosoft office2019/9/12-8دورة ٤
تمارة ماجد إبراهيم

أنور ماهر عباس

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات

المعهد الفرنسييحيى زهير١٤٥__________٥٩دائرة االستثمار9/29-2019/10/3دورة المراسالت باللغة اإلنكليزية٥

٧٢٢٤٩٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٥١٦ المجموع

جهة االنتساباسم المحاضر

 2019/                                                          تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر ايلول 

الجهة المعنية بالموضوعالتاريخاسم 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

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

عدد المشاركين 

من شركات الدفع 

االلكتروني 

والجهات الخارجية

العدد 

الكلي

عدد 

األيام



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

٢٥٣٠__________1٣٢٢-2019/10/31دورة اإلدارات الوسطى١

خالد احمد

حسن صباح

محمد يونس

هشام صباح

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

مركز الدراسات المصرفية

دائرة االستثمارات

إدارة المخاطر

٢
دورة إدارة الشبكات باستخدام

Windows-server
2019/10/10-6__١٩٥________١٥٤

 

حسن عبدهللا

معاذ مامون

البنك المركزي العراقي

دائرة تقنية المعلومات واالتصاالت

٣
دورة إدارة الجودة وفقا للمواصفة 

ISO9001الدولية 
2019/10/10-6٢٣٥________١١١٢٩

حسين فيصل

اوس رياض

احمد سعد

البنك المركزي العراقي

قسم إدارة الجودة

٤
دورة الرقابة على شركات الدفع 

االلكتروني
2019/10/15-11١٠٥__________٦٤

امال مالك

احمد محمد

البنك المركزي العراقي

دائرة المدفوعات

٥
دورة مكافحة غسل األموال وتمويل 

أربيل/اإلرهاب
مهند ثائر٣٦٥________٦١٦١٤_2019/10/17-13

البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل األموال

٦
دورة المنظومة المتكاملة الدارة 

CRMعالقات الزبون
شركة أصول للتدريب واالستشاراتزياد فطاير٢٨٥________٣١١١٤_2019/10/24-20

٧

دورة االستراتيجيات المتقدمة في 

تصميم الموازنات في المصرف 

أربيل/اإلسالمي

مركز الجامعة العربيةمحمد محيسن.د٢٠٥________٥١٣_2019/10/24-20٢

١٠٥________٤٦__27-2019/10/31دورة التخطيط الستراتيجي٨
صفاء جواد.د

حسين حسن.د
الكلية التقنية اإلدارية

تامر النابلسي٢٤٥________27١٤٧١٢-2019/10/31دورة التخطيط للعمل الرقابي٩
مجموعة الجهود المشتركة للتطوير 

واالستشارات

 2019/            تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــرتشرين االول 

البنك المركزي العراقي

مركزالدراسات 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 الدفع 

االلكتروني والجهات 

الخارجية
جهة االنتساباسم المحاضرعدد األيامالعدد الكلي

١٣٤٠٧٠المجموع

عدد المشاركين من 

شركات التوسط

٧٢٠٠٠٠٠٠٠١٩٥٧٠ ٠



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

27-2019/10/31دورة البرنامج االحصائي١
دائرة اإلحصاء 

واألبحاث
عمار حمد خلف.د١٣٥__________٧٦

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

جهة االنتساب

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

 2019/                                                                              تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر تشرين االول

التاريخاسم الدورةت
الجهة المعنية 

بالموضوع

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
اسم المحاضرعدد األيام



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

علي طه حسين٣٠٥__________١٠٢٠فرع أربيل/ البنك المركزي10-2019/11/14أربيل/دورة تنمية مهارات اللغة العربية١
البنك المركزي العراقي

وحدة اللغة العربية

٢

عبدالعباس امين علوان٢٠٥__________٥١٥فرع أربيل/ البنك المركزي17-2019/11/21أربيل/دورة تنمية مهارات اللغة العربية
البنك المركزي العراقي

وحدة اللغة العربية

٣

أسامة الكيالني٢٧٥________١١١٦__دائرة الصيرفة24-2019/11/28دورة اختبارات الضغط
شركة جهود المشتركة للتطوير 

عمان/واالستشارات

١٥٣٥١١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٧٧١٥

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

 2019/                                                                              تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك لشهر تشرين الثاني

الجهة المعنية بالموضوعالتاريخاسم الدورةت

عدد المشاركين من 

البنك المركزي

عدد المشاركين 

من المصارف 

الحكومية 

والخاصة

عدد المشاركين 

من الدوائر 

الحكومية
جهة االنتساب اسم المحاضرعدد األيام

المجموع

عدد المشاركين من 

شركات التحويل 

المالي

عدد المشاركين 

من شركات التوسط

عدد المشاركين من 

شركات الدفع 

االلكتروني 

العدد الكليوالجهات الخارجية



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

٩٢________٤٥__11-2019/12/12دورة االتصاالت وتبسيط اإلجراءات١
عامر عبداللطيف.د

ندى ابراهيم.د
الكلية التقنية اإلدارية

٢
دورة المعيار الدولي الدارة امن 

27001المعلومات وفقا للمواصفة ايزو 
الكلية التقنية اإلداريةانيس سلمان علي١٣٥________٨٥__2019/12/26-22

٣١٣________١٥١٦__29-2019/12/31دورة الحوكمة المؤسسية للمصارف٣
ضياء سالم

علي عبدالعزيز

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

٥٣١٠________٢٧٢٦

٠

جهة االنتساب

 2019/              تقرير الدورات المنفذة لشهــــــــــــــــــر كانون االول 

البنك المركزي العرافي

مركز 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 

اسم المحاضرعدد األيامالعدد الكليوالجهات الخارجية

المجموع



انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

١٠٢٠__________١٩أربيل/البنك المركزي 1-2019/12/31أربيل/دورة اإلدارات الوسطى١

 

خالد احمد

محمد يونس

اوس رياض

هشام صباح

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

دائرة االستثمارات

قسم إدارة الجودة

قسم إدارة المخاطر

جهة االنتساب

البنك المركزي العراقي

مركز الدراسات المصرفية

 2019/      تقرير الدورات المنفذة بناًء على متطلبات دوائر البنك والجهات الخارجية لشهر كانون االول 

الجهة المعنية بالموضوعالتاريخاسم 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 

اسم المحاضرعدد األيامالعدد الكليالخارجية




