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أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية 
مركز التدريب املصريف واملالي 

 

  م2018اخلطة التدريبية للعام   

شهر ابريل

 

 الرباوج التدريبية رقي
عدد 

 األياً

عدد 

 الضاعات 

تاريخ 

 االٌعكاد 

الزصوً 

 (جٍيْ صوداٌي)
 املضتّدفوُ

1 
ادارة عالقات العىالء ودورِا يف احلفاظ عمي العىالء 

 (جّة خارجية)
حيدد الحكًا  1-5/4 18 5

املوظفوُ املعٍيوُ بالتضويل وخدوات العىالء يف البٍوك وشزنات التاوني 

ووؤصضات االعىاه  

 2.100 3/4-1 20 3 والػش يف العىميات املصزفيةالتشويز آليات نشف االحتياه و 2

اإلدارة الوصطى وأصحاب التواقيع والصزافني وأوٍاء اخلشيٍة، واملضئولوُ 

وأصحاب العالقة باملصارف واملؤصضات املالية والشزنات بالكطاعني العاً 

 .واخلاص

 2.250 4/4-1 24 4 وّارات املزاجعة الداخمية وفل املعايري الدولية 3
العاوموُ بادارت املزاجعة الداخمية باملصارف والشزنات واملؤصضات واجّشة 

 الدولة بالكطاعني العاً واخلاص 

4 

 

 2.250 11/4-8 24 4 ادارة الشبهات
وديزي اإلدارات ورؤصاء األقضاً واملختصني بإدارة الشبهات باملصارف 

 . واملؤصضات والشزنات بالكطاعني العاً واخلاص والوسرات املختمفة

 2.250 11/4-8 24 4 االجتاِات احلديثة إلدارة رلاطز التىوين 5

 ادارة املخاطز، ذلممي املخاطز املالية، وووظفي االدارة املالية، وووظف

وووظفي ادارة االصتثىار، املزاجعني الداخميني، املشزفني، وزاقيب االلتشاً 

 باملصارف واملؤصضات املالية واالقتصادية ووؤصضات وووظفي اخلشيٍة

. التىوين األصػز وشزنات االجارة 

 2.500 12/4-8 20 5 (وديٍة نوصيت)التىيش يف خدوة العىالء  6
وديزو الفزوع وٌوابّي او وضاعديّي ورؤصاء االقضاً ووَ يف وضتواِي 

الوظيفي يف الكطاع املصزيف واملؤصضات املالية 

 2.500 12/4-8 20 5 (وديٍة نوصيت)اعداد املواسٌات التخطيطية يف املصارف 7
العاوموُ يف دلاالت االصتثىار، املخاطز، الشؤوُ املالية والتفتيش واملزاجعة 

. والتخطيط والبحوث

8 
املعايري واألعزاف الدولية لفحص وضتٍدات االعتىادات 

  املضتٍدية
3 18 15-17/4 2.100 

املديزوُ والعاوموُ يف أقضاً االعتىادات املضتٍدية واالصتثىار والتىوين يف 

 .املصارف والشزنات العاومة يف التصديز واالصترياد

 2.100 24/4-22 20 3 إدارة رلاطز الضوم 9
وديزي االلتشاً و املزاجعة و املخاطز و االدارة املالية و ادارات التىوين و 

االصتثىار  

وديزو اإلدارات ووضاعديّي ورؤصاء األقضاً واملشزفوُ باملصارف واملؤصضات  2.700 26/4-22 20 5  (وديٍة الكطارف)ادارة الوقت ووواجّة ضػوط العىن 10
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. املالية واهليئات والشزنات بالكطاعني العاً واخلاص

11 
املعايري الشزعية واملعاجلات احملاصبية لصيػيت الضمي 

وديٍة    (الكطارف)واملزاحبة
5 20 22-26/4 2.700 

وديزو االدارات وٌوابّي ورؤصاء اقضاً االصتثىار واملخاطز والشئوُ املالية والبحوث 

. والتفتيش واملزاجعة ووضئولو االلتشاً والباحثوُ واصاتذة اجلاوعات

12 

 

 2.100 26/4-24 15 3 (الٍكود  ) ادارة املاه الزقىي

وديزي اإلدارات ورؤصاء األقضاً والعاومني مبختمف اإلدارات باملصارف 

واملؤصضات والشزنات بالكطاعني العاً واخلاص وطالب اجلاوعات ومجيع 

 وَ يزغب وَ اجلىّور 

 
 

 


