
 قسم تدريب التخطيط المالي واإلدارة المالية العامة

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد 
األدنى 

لعدد 
المشاركين 
 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

1 

طرق اعداد الموازنة في 
ضوء التنبؤات االقتصادية 
والمعايير الدولية بجانبيها 

 فقات وااليرادات نال

 42/3/4112 –11 11 يوم 11

تدريب الموظفين العاملين في 
على  واإلداريقسم المالي 

طرق اعداد الموازنة وايراداتها 
واوجه االنفاق والتعليمات 

 الخاصة بها 
 

 

 

 قسم التدريب المحاسبي

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد 
األدنى 
لعدد 

المشاركين 
 المستهدف

 هدف البرنامج تاريخ انعقاد البرنامج

1 

 األخطاءاكتشاف 

المحاسبية وتسويتها 
بالنظام الحكومي والموحد 

 )حاالت تطبيقية (

7 15 11/3 – 11/3/4112 

 األخطاءالتعرف على 
العمل  تواجهالمحاسبية التي 

والتدقيق وتحديد المحاسبي 
لمعالجات المحاسبية الالزمة ا

على  األخطاءس هذه كالها وانع
الحسابات المخصصة والقائم 

 المالية 

2 

الدليل المحاسبي 
والمعالجات المحاسبية 

 هة المستنديعوالمجمو
والدفترية في ظل النظام 

 المحاسبي الحكومي

5  15 42/3  _41/3/4112 

تعريف المشاركين بالدورة 

المحاسبية التي يتم العمل بها 
للوحدات المطبقة للنظام 

المحاسبي الحكومي في ضوء 
الدليل المحاسبي الحكومي 
والمعالجات القيدية الخاصة 

سابات الواردة في هذا بالح
  الدليل

  

 

 

 



 

 

 قسم التدريب على تطبيقات التشريعات المالية 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد 

األدنى 
لعدد 

المشاركين 
 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

1 

قواعد المنشأ والقيمة 

الكمركية والتخمين 
/1 

 15 ايام 5
3/3 – 

7/3/4112 

تعريف موظفي الكمارك بالضوابط الخاصة 

بتحديد االقيام االستيرادية للسلع ومقدار 
  الرسوم المترتبة عليها مع تحديد منشأها

 15  ايام5 المصادر المشعة  2
42/3 – 

41/3/4112 

تعريف موظفي الكمارك على المواد 
ات االستعمال المحظورة والمواد ذ

المزدوج ومنع دخولها للبلد اال بعد 
  األصوليةاستحصال الموافقات 

 15 ايام5 1تشريعات تقاعدية / 3
42/3-

41/3/4112 

عريف موظفي الهيئة بالتشريعات ت
 اإلداريةوالقرارات  النافذةالتقاعدية 

الشكلية والتي  اإلجراءاتالمتخذة وكافة 
هي من صميم عمل الهيئة وصوال الى 

الغاية المطلوبة وتقديم الخدمات 
 للمتقاعدين

 

 

 

 قسم التدريب على اعمال التامين 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد األدنى 
لعدد 

المشاركين 

 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

1 

البرنامج المتخصص 
بتسويق الوثائق بأساليب 
الدعاية واالعالم والترويج 
واهم مواصفات رجل البيع 

 )المنتج(

 11 ايام 5
3/3 – 

7/3/4112 

التركيز على رجل البيع وهو 
رجل التسويق الذي يجب ان 

وره يتمتع بمواصفات خاصة ود
يعتبر وسيلة من وسائل الدعاية 

 واالعالم

 11 ايام5 التأمين المصرفي 4
42/3 – 

41/3/4112 

معرفة ماهية التأمين المصرفي 
وكيفية التعامل مع وثائق التأمين 
التي تسرق عبر المصارف من 
قبل موظفي المصارف وشركات 

 التأمين



 

 

 قسم التدريب على اعمال البحوث والترجمة 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد 

األدنى 
لعدد 

المشاركين 
 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

 15 يوم 12 المبتدئة  اإلنكليزيةاللغة  1
3/3 – 

41/3/4112 

تطوير المهارات اللغوية وزيادة 

 اإلنسانيالقدرة على االتصال 
واالجتماعي بين موظفي دوائر 

الدولة كافة والقطاع الخاص 
  بمختلف االختصاصات والمؤهالت

 

 

 قسم التدريب على اعمال المصارف

  بغدادفرع 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد األدنى 

لعدد 
المشاركين 
 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

 41 ايام 5 خطابات الضمان  1
42/3 – 

41/3/4112 

تعريف المشاركين بكيفية اصدار 
خطابات الضمان وتأهيلهم على 

كافة تفاصيل الخطابات من 
 الجوانب الفنية والقانونية

2 
القروض  إدارة أساليب

 المتعثرة 
 41  ايام 5

42/3  _
41/3/4112 

تعريف المشاركين بكيفية التعامل 
مع القروض المتعثرة وكيفية 

 ادارتها أساليبومعالجتها 

 

 فرع بابل 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد األدنى 
لعدد 

المشاركين 
 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

1 
الحسابات المتبادلة مع 

 الفروع الداخلية
 45 ايام 5

42/3 – 
41/3/4112 

ماهية تعريف المشاركين على 
الحسابات المتبادلة مع الفروع 

 مقابلتها وإجراءاتالداخلية 



 

 

 قسم الحاسبة االلكترونية 

 اسم البرنامج ت
المدة 
 الفعلية

الحد األدنى 

لعدد 
المشاركين 

 المستهدف

تاريخ انعقاد 
 البرنامج

 هدف البرنامج

 11 ايام spss  1التحليل االحصائي  1
3/3 – 

14/3/4112 

 اإلحصائيةهو احد التطبيقات 
التي تعمل تحت مظلة ويندوز 

رة الكبي بقدرتهويتصف البرنامج 
على معالجة البيانات ويمكن 

في جميع مناهج  استخدامه
 البحث العلمي

2 

 إدارةدورة انشاء نظام 
 الموارد البشرية في بيئة 

Visual basic 
 11 يوم  11

17/3  _
41/3/4112 

 تصميم وبرمجة قواعد البيانات
نظام  األساسييكون محورها 

 الموارد البشرية إدارة

 


