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خامساً  -برامـــــج قسم التدريب عىل أعامل البحوث والرتجمة
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

تنمية مهارات اللغة اإلنكليزية
املستوى االول والثاين
1

English language Skills
development level
1&2

تنمية مهارات اللغة االنكليزية
املستوى الثالث
متضمنة
التدريب عىل املخاطبات واملراسالت باللغة
االنكليزية
2
English language skills development level 3 including letters
& correspondence in English
language

3

الربنامج التأهييل
) ( IELTS

10

2022/3/20 -2/20

10

2022/4/7- 3/27

10

2022/6/20 -5/10

هدف الربنامج
تزويد املتدربني مبهارات استخدام املفردات
اإلنكليزية األساسية التي ميكن استخدامها
وتطبيقها يف حياتهم اليومية ،مثل التعريف
بالذات ،السفر ،استخدام املواصالت وآداب
التعامل األساسية مثل القاء التح ّية و الوداع .كام
يهدف إىل تطوير مهارات املتدربني يف القراءة
والكتابة واالستامع واملحادثة إىل مستوى ميكنهم
من خالله تطبيق تلك املهارات باحرتافية .
تعزيز مهارات املتدربني من خالل منهج تفاعيل
مبتكر يتعلم من خالله املتدرب ويطور لغته
اإلنكليزية بشكل متدرج واالنتقال من املستوى
املتوسط إىل املستوى املتقدم مام ميكنه من
صياغة املخاطبات واملراسالت باللغة االنكليزية

مساعدة املتدربني عىل فهم اختبار IELTS
ومساعد املشاركني عىل حل األسئلة الخاصة
باختبارات كفاءة اللغة االنكليزية وخصوصاً طلبة
الدراسات العليا (الدبلوم العايل واملاجستري).
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أساسيات الرتجمة االحرتافية متضمنة
الرتجمة املالية واملحاسبية وترجمة
املصطلحات املرصفية واالقتصادية
والكمركية
ومهارات لغوية لكتابة وترجمة وصياغة
العقود الحكومية
Professional Translation Basics
including Financial & accounting
,Banking, Economics & Customs
Terms Translation With linguistic
skills to write, translate government contracts

10

كرس الجليد لتحدث االنكليزية بطالقة
متضمنة لغة السفر واالتكيت
5
English for Life including
language for travelling and etiquette

10

املفاهيم الحديثة يف اعداد البحوث العلمية
6
Modern concepts of scientific
research preparation

4

7

االساليب العلمية والعملية للحفاظ عىل
سالمة اللغة العربية والتصحيح اللغوي

2022/7/21 -6/26

2022/9/1 -8/14

تعزيز مهارات املتدربني يف مجال فن الرتجمة
االحرتافية والرتجمة املالية واملحاسبية وترجمة
املصطلحات ,املرصفية واالقتصادية والكمركية
وقواعد صياغة العقود الحكومية والتدريب عىل
ترجمة مناذج مختلفة منها.

كرس الحواجز بني املتدرب وبني اللغة ,وخلق بيئة
مناسبة لتحدث اللغة اإلنكليزية ومامرستها مع
التعرف عىل قواعد االتكيت العامة.

10

2022/10/13 -9/25

اكساب املتدربني قواعد كتابة البحوث العلمية
باللغتني العربية واالنكليزية .

10

2022/11/24 -11/6

تنمية مهارات املتدربني العاملني يف االقسام
االدارية واملوارد البرشية عىل االساليب العلمية
والعملية يف صياغة الكتب واعداد املخاطبات
باللغة العربية السليمة والصحيحة وفق منهج
علمي محكم.

اللغة املستخدمة -:
اللغة االنكليزية  +اللغة العربية ( يف بعض االحيان).
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مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

رشوط التقديم والفئة املشمولـــــة -:

 -1يشمل الربنامج يف التسلسل ( )1املوظفني العاملني يف جميـــع دوائر الدولة من جميع املستويات اإلدارية مع إجــــادة اللغة االنكليزية
(تحدث ًا وكتابة) عىل ان يكون املرشح حاصالً عىل الشهادة االعدادية كحد ادىن.
 -2يشمل الربنامج يف التسلسل ( )2املوظفني العاملني يف جميع دوائر الدولة من جميع املستويات االدارية والذين يجيدون اللغة االنكليزية
تحدثا وكتابة عىل ان يكون املرشح حاصال عىل شهادة البكالوريوس كحد ادىن وله خربة كافية يف هذا املجال.
 -3يشمل الربنامج يف التسلسل ( )3املوظفني العاملـني يف دوائر الدولة كافة من الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس ممن يرغب يف الدراسات
العليا او ممن يقوم بإعداد البحوث والدراسات باللغة العربية واإلنكليزية.
 -4يشمل الربنامج بالتسلسل ( )4املوظفـني العاملني يف دوائر الدولة كافة الحاصلني عىل شهـادة البكالوريوس او شهادة من معهد لغات
ممن لهم ارتباط يف تداول املصطلحات املالية واملرصفية واالقتصادية والكمركية وكذلك من العاملني يف اقسام العقود ممن يجيد اللغة
وحاصل عىل الشهادة االعدادية كحد ادىن.
ٌ
االنكليزية
 -5يشمل الربنامج بالتسلسل ( )5املوظفـني العاملـني يف دوائـــــر الدولـة كافة ومنظامت املجتمع املدين  ,مبختلف املؤهالت و االختصاصات
وتهيئتهم إلتقـان اللغة اإلنكليزية ملامرستها يف أثناء اإليفاد او السفر خارج العراق عىل أن يكون املرشح ً
حاصال عىل شهادة اإلعدادية كحد أدىن.
 -6يشمل الربنامج يف التسلسل (  )6املوظفني العاملني يف الدوائر كافة من خريجي البكالوريوس لتهيئتهم اىل كتابة البحوث العلمية باللغتني
العربية واالنكليزية
 -7يشمل الربنامج يف التسلسل ( )7جميع املوظفني الحاصلني عىل شهادة الدراسة االعدادية كحد ادىن.
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