
نظم مركز التدرٌب المالً والمحاسبٌنظم مركز التدرٌب المالً والمحاسبً  ورشة عمل الكترونٌة بعنوان )تحدٌد 

عبر  نافذة تطبٌك  2/7/2020( ٌوم الخمٌس 00001االحتٌاجات التدرٌبٌة للمصارف وفك المواصفة المٌاسٌة اٌزو 

Zoom . 

مالً والمحاسبً الدكتور احمد جواد الدهلكً وعمٌد كلٌة التصادٌات وتم تنظٌم الندوة بحضور مدٌر عام  مركز التدرٌب ال

االعمال فً جامعة النهرٌن االستاذ الدكتوره نغم حسٌن نعمة وعمٌد الكلٌة التمنٌة االدارٌة فً الجامعة التمنٌة الوسطى 

عضو مجلس مركز التدرٌب االستاذ المساعد الدكتوره شذى عبد الحسٌن ونائب نمٌب المحاسبٌن والمدلمٌن العرالٌٌن و

المالً والمحاسبً الدكتور موفك شكاره والمدٌر التنفٌذي لرابطة المصارف الخاصة علً طارق فضال عن مجموعة من 

المتخصصٌن فً المجال المالً والمصرفً من البنن المركز العرالً والمصارف الحكومٌة فً وزارة المالٌة والمصرف 

بٌن والمدلمٌن العرالٌٌن ودٌوان الرلابة المالٌة ورابطة المصارف الخاصة والكلٌة التمنٌة العرالً للتجارة ونمابة المحاس

بغداد/ الجامعة التمنٌة الوسطى وكلٌة التصادٌات االعمال/ جامعة النهرٌن وكلٌة االدارة وااللتصاد/ الجامعة  -االدارٌة 

 لمحاسبً.المستنصرٌة فضال عن مدراء التدرٌب فً مركز التدرٌب المالً وا

كما شارن فً الورشة اٌضا مجموعة من المتخصصٌن فً المجال المالً والمصرفً فً عدد من المصارف االهلٌة  

 ومتخصصٌن فً المجال المالً والمصرفً من خارج العراق. 

حتٌاجات اهمها اال 2020وتم خالل الورشة منالشة اهم االحتٌاجات التدرٌبٌة لغرض اعداد برامج تدرٌبٌة لها ضمن خطة 

التدرٌبٌة فً مجال ادارة المخاطر المصرفٌة وغسٌل االموال وكذلن اعداد التمارٌر المالٌة للمصارف والدورات التدرٌبٌة 

فً مجال النظام المحاسبً للمصارف بصورة عامة والمصارف االسالمٌة بصورة خاصة والمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة 

رفٌة والموانٌن المصرفٌة وتعلٌمات البنن المركزي العرالً فٌما ٌخص عمل وكذلن المشارٌع الصغٌرة والجودة المص

مرالب االمتثال المصرفً وغٌرها من التعلٌمات فً المجال المصرفً فضال عن ذلن تم منالشة اهم المعولات التً تواجه 

لمدربٌن دولٌة فضال عن العملٌة التدرٌبٌة وضرورة حصول المدربٌن فً مجال التدرٌب المصرفً على شهادات اعداد ا

 .2020استخدام الوسائل الحدٌثة فً مجال التدرٌب والتً سٌتم اخذها بنظر االعتبار فً اعداد الخطة التدرٌبٌة لعام 

وتاتً هذه ورشة العمل ضمن االسالٌب التً ٌستخدمها مركز التدرٌب المالً والمحاسبً وبالتعاون مع شركائه للتعرف 

درٌبٌة للجهات المستفٌدة من برامجه التدرٌبٌة العداد برامج تدرٌبٌة مناسبة تساهم فً تحسٌن اداء على اهم االحتٌاجات الت

 الجهات المستفٌدة.

   



   
 

 


