
 جدول البرامج التدريبية للعام 2020

 فترة انعقاد البرنامج  عنوان البرنامج التدريبي  القسم المنظم للبرنامج ت 

ادارة االعمال  1
 والمالية والمصرفية

1/2020/ 16-12 اخالقيات العمل الوظيفي   

1/2020/  16 -12 المراسم و االتيكيت و فن التعامل مع االخرين ادارة االعمال 2  

1/2020/  23 –19 العقود االدارية  مالية و مصرفية 3  

الوسطى و العليا للكوادر االدارية المهارات تنمية ادارة االعمال 4  19 – 23  /1/2020  

1/2020/  30 – 26 ورشة عمل )كيف تكون مديراً متميزاً( ادارة االعمال 5  

هندسة تقنيات  6
 الحاسوب 

1/2020/  30 – 26 دورة الحاسوب الخاصة بامتحان كفاءة الحاسوب   

-2    تطبيقات و نظم محاسبية الكترونية محاسبة 7  6   /2/ 2020  

االقتصادية و كفاءة االداء دراسات الجدوى ادارة االعمال  8     2-  6   /2/ 2020  

2/2020 /13 – 9 فن ومهارات العالقات العامة و االعالم المهني  ادارة االعمال 9  

هندسة تقنيات  10
 الحاسوب 

Auto cad 9 – 13/ 2/2020الرسم الهندسي باستخدام برنامج االوتوكاد  دورة متقدمة في  

والماليالرقابة و دورها في مكافحة الفساد االداري  ادارة االعمال 11  16 – 20  /2/2020  

2/2020/  20 – 16 قواعد البيانات المتقدمة علوم حاسبات 12  

2/2020 /27 – 23 ادارة و تنمية الموارد البشرية و الوظيفية  ادارة االعمال 13  

2/2020 /27 –23 دور التحفيز في تحقيق الرضا الوظيفي  ادارة االعمال 14  

3/2020/  5 – 1 اسس المحاسبة المالية و التحليل المالي و التدقيق الداخلي  محاسبة 15  

3/2020/  5 – 1 تنمية المهارات الذاتية و اساليب تحسين االداء ادارة االعمال 16  

#Cالبرمجة الكيانية  علوم حاسبات 17 مستوى اول    1 – 5  /3/2020  

#Cالبرمجة الكيانية  علوم حاسبات 18 مستوى ثاني    8 – 12  /3/2020  

3/2020/ 12 – 8 اساليب التحقيق االداري و اجراءاته و الشؤون القانونية  ادارة االعمال 19  

19/3/2020-15 مستوى اول  visual fox pro قواعد بيانات  علوم حاسبات 20  

19/3/2020-15 تطبيق معايير التدقيق الدولي في العراق محاسبة 21  

SPSS 22-26/3/2020تحليل قواعد البيانات باستخدام  علوم حاسبات 22  

virtual reality 22-26/3/2020الواقع االفتراضي  علوم حاسبات 23  

26/3/2020-22 حق التظاهر السلمي بين الحضر و التقييد ادارة االعمال  24  

visual basic 5-9/4/2020البرمجة المرئية  علوم حاسبات 25  

2015اساليب مكافحة غسل االموال وفق قانون  ادارة االعمال  26  5-9/4/2020  

ي دور التجارة الخارجية في تطوير االقتصاد الوطن مالية و مصرفية 27  12-16/4/2020  

هندسة تقنيات  28
 الحاسوب 

16/4/2020-12 دورة تأهيلية في صيانة الحاسوب و الطابعات   

23/4/2020-19 دور التسويق المصرفي في تحقيق رضا الزبائن مالية و مصرفية 29  

التقييماعداد الموازنات في الوحدات االقتصادية العامة الغراض الرقابة و  محاسبة 30  19-23/4/2020  

14/5/2020-10 دور السياسة النقدية في معالجة التضخم و الكساد مالية و مصرفية 31  

14/5/2020-10 تطوير المهارات القيادية لدى مديري االقسام و رؤساء الشعب االدارية مالية و مصرفية 32  

هندسة تقنيات  33
 الحاسوب 

تصميم مواقع الويب   HTML & CSS 10-14/5/2020  

االموال في العراقغسل استراتيجية مكافحة  مالية و مصرفية 34  17-21/5/2020  

21/5/2020-17 المصارف االسالمية التحديات و افاق المستقبل مالية و مصرفية 35  

11/6/2020-7 ادارة المكاتب و السكرتارية ادارة االعمال  36  

11/6/2020-7 العالقات العامة ادارة االعمال  37  

25/6/2020-21 السلوك التنظيمي و التنظيم االداري ادارة االعمال  38  



 

9/7/2020-5 دور التحكيم االلكتروني في فض المنازعات في العقود النفطية ادارة االعمال  39  

االعتمادات المستندية و خطابات الضماناسس فتح  مالية و مصرفية 40  5-9/7/2020  

23/7/2020-19 اعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية محاسبة 41  

23/7/2020-19 تنمية المهارات القيادية و االستراتيجية لالدارة العليا في المنظمات  مالية و مصرفية 42  

13/8/2020-9 االزمة المالية الدولية و اثرها على قطاع المال في العالم مالية و مصرفية 43  

13/8/2020-9 الجريمة االلكترونية و سبل مكافحتها ادارة االعمال  44  

ادارة االعمال و  45
محاسبةال  

 ادارة الجودة الشاملة و اثرها في تحسين االداء المالي 
(نو لمدة اسبوعي للمشترك  140.000 بكلفة   دورة تخصصية)  

16-27/8/2019  

27/8/2020-23 التطبيقات و االجراءات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي الموحد محاسبة 46  

في و الوسطى الرقابة و تقويم االداء لالدارة االستراتيجية للكوادر العليا  مالية و مصرفية 47
 المنظمة

23-27/8/2020  

weka 6-10/9/2020تنقيب البيانات و اثره في العلوم المختلفة باستخدام  علوم حاسبات 48  

10/9/2020-6 االرشفة الورقية و االلكترونية  ادارة االعمال  49  

17/9/2020-13 دور الرقابة المالية في مكافحة الفساد مالية و مصرفية 50  

هندسة تقنيات  51
 الحاسوب 

my sql & PHP 13-17/9/2020تصميم مواقع االنترنت بلغة   

24/9/2020-20 استخدام التقنيات البرمجية لضمان امن البيانات المصرفية و غير المصرفية مالية و مصرفية 52  

24/9/2020-20 ادارة الخطر و التأمين لمنظمات العمل  محاسبة 53  

word , excel , power point 4-8/10/2020مهارات الحاسوب  علوم حاسبات 54  

8/10/2020-4 التمكين و اثره في ابداع العاملين ادارة االعمال 55  

ديبوينتمعيار الكفاءة التشغيلية الطالبة للقروض حسب نموذج  مالية و مصرفية 56  11-15/10/2020  

هندسة تقنيات  57
 الحاسوب 

15/10/2020-11 برنامج الماتالب و تطبقاته  

22/10/2020-18 تقييم تحول المصارف التقليدية الى مصارف اسالمية مالية و مصرفية 58  

22/10/2020-18 الموضوعية في االختيار واثرها في ابداع العاملين  ادارة االعمال  59  

29/10/2020-25 االسس و االجراءات المحاسبية لغير المحاسبين محاسبة 60  

29/10/2020-25 التحفيز الوظيفي واثره في التقليل من ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين ادارة االعمال  61  

ظمة المدفوعات ان مالية و مصرفية 62 RTGS 1-5/11/2020  

للكوادر العليا و الوسطى التخطيط االداري و االستراتيجي ادارة االعمال 63  1-5/11/2020  

12/11/2020-8 تصورات حول استراتيجية متكاملة لهيكلية القطاع المالي المصرفي مالية و مصرفية 64  

النظام المحاسبي الحكوميالرقابة و التدقيق الداخلي في ظل  محاسبة 65  8-12/11/2020  

الوسطى في المنظمة العليا و الرقابة و تقويم االداء لالدارة للكوادر مالية و مصرفية 66  15-19/11/2020  

wordpress 15-19/11/2020بناء المواقع االلكترونية بنظام ادارة المحتوى  ادارة االعمال  67  

هندسة تقنيات  68
 الحاسوب 

Access & Visual Basic .net 22-26/11/2020انشاء قاعدة بيانات وكيفية البرمجة بلغة    

26/11/2020-22 فن التفاوض ادارة االعمال 69  

10/12/2020-6 افاق التعاون بين المصارف االسالمية و المصارف التقليدية  مالية و مصرفية 70  

 TOTتدريب مدربين  ادارة االعمال  71

(نو لمدة اسبوعي للمشترك  140.000 بكلفة   دورة تخصصية)  
6-17/12/2020  

هندسة تقنيات  72
 الحاسوب 

17/12/2020-13 االدارة االلكترونية و الصياغة السليمة للخطابات   

24/12/2020-20 نظم الصيانة في المنظمات الصناعية و تقويمها ادارة االعمال 73  

24/12/2020-20 االعالم و االتصال الجماهيري ادارة االعمال 74  

 


