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أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية 
مركز التدريب املصريف واملالي 

 

  م2018اخلطة التدريبية للعام 

شهر فرباير

 

 الربامخ التدزيبية زقه
عدد 

 األياو

عدد 

 الطاعات 

تازيخ 

 االىعكاد 

السضوو 

جييُ ضوداىي )
املطتَدفوٌ 

1 
مَازات حتليل الكوائه املالية مع تطبيكاتَا على 

 احلاضب اآللي
4 24 4-7/2 2.250 

العاملوٌ املاليوٌ يف دلال الشئوٌ املالية واحلطابات واالضتثناز 

واملخاطس والتخطيط باملصازف واملؤضطات املالية وشسكات 

 ومؤضطات األعنال يف الكطاعني العاو واخلاص

العاملوٌ يف دلال االضتثناز والتخطيط والبحوث   2.250 7/2-4 24 4 إدازة املشسوعات االضتثنازية   2

. العاملوٌ مبداخل اخلدمة باملصازف 2.350 8/2-4 30 5 أضاضيات العنل املصسيف 3

 2.100 8/2-6 20 3 املعايري الكياضية ألىظنة أمً املعلومات 4
مديسي اإلدازات وزؤضاء األقطاو واملختصني مبحال التكيية وأمً 

 املعلومات باملصازف واملؤضطات

 20 3 غطل األموال ومتويل اإلزٍاب يف املؤضطات 5
11-

13/2 
2.100 

 ادازة االلتصاو و املخاطس واملساجعة واحلطابات، املالية، وموظف

والتحاويل وىواب االضتثناز، العالقات اخلازجية واليكد االجييب 

 . باملصازف واملؤضطات املالية األخسىمديسو الفسوع

 20 5 (مديية ود مدىي)دزاضة جدوى مشسوعات التنويل االصػس  6
11-

15/2 
2.500 

مديسو الفسوع وىوابَه وزؤضاء االقطاو والعاملوٌ يف دلاالت 

. االضتثناز والشئوٌ املالية والتخطيط واملؤضطات املالية األخسى

 20 5 (مديية ود مدىي) (متكدمة)احملاضبة املالية  7
11-

15/2 
2.500 

موظفو الشؤوٌ املالية واحلطابات العامة بالسئاضة والفسوع يف 

. املصازف واهليئات والشسكات يف الكطاعني العاو واخلاص

 24 4 أضظ وضوابط فتح احلطابات وإدازتَا 8
12-

15/2 
2.250 

مديسو الفسوع وىوابَه ومساقبو الفسوع وزؤضاء احلطابات اجلازية 

 .بالفسوع

 24 4 (أضاضية –أكطل )اجلداول احلطابية  9
18-

21/2 
2.250 

 – املوازد البشسية – الشؤوٌ املالية –موظفي إدازات االضتثناز 

  االدازات ذات العالقة–البحوث واإلحصاء 

10 
املعايري الشسعية واملعاجلات احملاضبية لصيػيت املساحبة 

 (مديية االبيض)واملشازكة 
5 20 

18-

22/2 
2.700 

مديسو االدازات وىوابَه وزؤضاء اقطاو االضتثناز واملخاطس والشئوٌ 

املالية والبحوث والتفتيش واملساجعة ومطئولو االلتصاو والباحثوٌ 
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 .وأضاترة اجلامعات

 20 5 (مديية االبيض)اخلدمات املالية عرب املوبايل   11
18-

22/2 
2.700 

مديسو وزؤضاء االقطاو والعاملوٌ باإلدازات ذات العالقة  

 20 3إدازة خماطس تكيية املعلومات  12
25-

27/2 
2.100 

 تكيية املعلومات – التفتيش – املساجعة –مديسي ادازات املخاطس 

ومطئولي االلتصاو باملصازف واملؤضطات املالية والشسكات واهليئات 

  توالوشازا

 
 

 


