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أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية 
مركز التدريب املصريف واملالي 

 

  م2018اخلطة التدريبية للعام   

شهر يوليو

 

 الربامخ التدزيبية زقه
عدد 

 األياو

عدد 

 الطاعات 

تازيخ 

االىعكاد 

السضوو 

 (جييُ ضوداىي)
املطتَدفوٌ 

1 
املعايري الشسعية واملعاجلات احملاضبية لصيغيت املكاولة 

واالجازة 
3 20 1-3/7 2.100 

 املساجعة – املخاطس –العاملوٌ بادازات واقطاو االضتثناز 

-  الشئوٌ املالية– الشئوٌ الكاىوىية – البحوث –والتفتيش 

التخطيط 

 2.250 4/7-1 24 4 ىظه التحويالت اخلازجية  2

إدازات التطويل : املوظفوٌ العاملوٌ بالدزجات اإلدازية الوضيطة

والعالقات العامة ، التحصئة املصسفية ، العنليات املصسفية ، ادازة 

العالقات اخلازجية واليكد االجييب واملوظفوٌ باإلدازات ذات 

 العالقة

3 

 

 SPSS 4 24 1-4/7 2.250التحليل االحصائي باضتخداو بسىامخ 

 – ( املتوضطة –العليا  ) االدازات مديسو مً ميتكاةدلنوعة 

 اليتوخباصة املؤضطات -  الشسكات واملؤضطاتيف الكساز صاىعي

 .تيشئ او تطبل ىظاو جودة

 2.100 10/7-8 20 3ٍيدضة التغيري يف املصازف  4
مديسي اإلدازات وزؤضاء األقطاو باملصازف واملؤضطات املالية ذات 

 العالقة

كل مً تتطلب وظيفتُ كتابة التكازيس أو املشازكة يف اعدادٍا  2.250 11/7-8 24 4اعداد وكتابة التكازيس  5

6 
مَازات اعداد وحتليل قائنة التدفكات اليكدية واملواشىات 

 اليكدية وتطبيكاتَا علي احلاضب االلي  
4 24 15-18/7 2.250 

العاملوٌ باالدازة املالية وادازة احلطابات واملواشىات وادازة التخطيط 

 وادازة االضتثناز واملساجعة الداخلية واملخاطس 

7 
املعايري الشسعية واملعاجلات احملاضبية  لصيغيت املساحبة 

 (مديية دىكال)واملشازكة 
5 20 15-19/7 2.700 

مديسو االدازات وىوابَه وزؤضاء اقطاو االضتثناز واملخاطس والشئوٌ 

املالية والبحوث والتفتيش واملساجعة ومطئولو االلتصاو والباحثوٌ 

. واضاترة اجلامعات

 2.700 19/7-15 20 5   (مديية دىكال)فً ومَازات التواصل الفعال  8
مديسو الفسوع وىوابَه وزؤضاء األقطاو واملشسفوٌ يف خمتلف 

. اإلدازات باملصازف والشسكات بالكطاعني العاو واخلاص

العاملوٌ يف دلال االضتثناز والتنويل وإدازات التنويل األصغس،  3.000 26/7-22 20 5 (مديية اجلييية)اضاضيات التنويل االصغس  9
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.    وإدازات التطويل باملصازف واملؤضطات املالية االخسي

 3.000 26/7-22 20 5 (مديية اجلييية)مَازات التفاوض واالتصال الفعال 10

مجيع العاملني يف الوظائف احلكومية واألٍلية وميظنات اجملتنع 

 مسؤوضنيفئاتَه الوظيفية  بكافةواملصازف والشسكات املدىي 

كنتطلب يف  وزؤضاء حيث يعد مً الربامخ التدزيبية األضاضية

 الينو املَين للعاملني

 
 

 


