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 الـســیــرة الـذاتـیــة 

 حامد التوم علي نجاة  :  االســــــم
 : الجنس  أنثى  : الجنس�ة سودان�ة

الحالة االجتماع�ة   ألر�عة وأم متزوجة 
 مكان  وتار�خ الم�الد م 1961 / 12 / 4 السودان

الكل�ة التا�ع لها  اإلدار�ة العلوم كل�ة
القــسـم  االعمال ادارة

 التخصص الدقیق محاس�ة

المرت�ة العلم�ة  مشارك .أ

 الترق�ة تار�خ مشارك ألستاذ م 2014 / 4/ 7

 الحالي العنوان اإلدار�ة العلوم كل�ة  نجران- جامعة

  -للعلوم السودان جامعة من والتمویل المحاسبة في دكتوراه
  .2009 والتكنولوجیا

  -للعلوم السودان جامعة من والتمویل المحاسبة في ماجستیر
  .2002 والتكنولوجیا
 - الخرطوم القاھرة، جامعة من المحاسبة في بكالوریوس

1986.  
  -جمعیة من للمحاسبة االساسیة المحاسبین زمالة الشھادة

  .1978 في المحدودة العالمیة المحاسبین
  -جمعیة من للمحاسبة الوسیطة المحاسبین زمالة الشھادة

 في المحدودة العالمیة المحاسبین

 العلم�ة                                                                                                                           المؤهالت

 .االداریة للعلوم السودان بأكادیمیة محاضر 2003
 العامة الخدمة اصالح مشروع في منسق 2008- 

 والالمركزیة
 للسودان ) PSCAP(القدرات وبناء
 العامة البرامج قسم رئیس 2009- . 
 مساعد ألستاذ الترقیة 2009- 
 االتصال بإدارة الخارجیة العالقات قسم رئیس 2010- 

 والعالقات

 الوظ�في واألكاد�مي التار�خ
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 .الخارجیة
 .الخارجیة والعالقات لالتصال العام المدیر نائب 2011- 
 والشئون والتأھیل للتدریب العام المدیر نائب 2011- 

 .العلمیة
 في العامة االدارة دبلوم امتحانات مجلس رئیس 2012- 

 .الالمركزي الحكم
 .والنشر البحوث وحدة مدیر 2013

 العلیا االداریة القیادات زمالة برنامج منسق 2013- 
 والمحاسبیة المالیة االدارة شعبة رئیس 2014- 
 أ. مشارك بجامعة نجران وحتى االن 2015-

 منظمة مع �االشتراك العالم�ة اال�فاد منظمة من منحة -
 العالم�ة المدر�ین تدر�ب درجة لنیل االلمان�ة انفنت

 م 2006 المیت ال�حر- �األردن
 تدر�ب درجة لنیل ال�ا�ان�ة جا�كا منظمة من منحة -

 2007 - بر�تور�ا افر�ق�ا بجنوب  المدر�ین

 العالم�ة أو المحل�ة والجوائز المنح

- عضو في المنظمة العربیة للتنمیة االداریة 
 المحترف المدرب دبلوم منھج وضع لجنة عضو- 

 .  2012المعتمد
  الحكم في العامة االدارة دبلوم منھج إعداد بلجنة  عضو- 

 .2012الالمركزي
 للقیادات االدارة زمالة برنامج تصور وضع لجنة  رئیس-

 .  2013العلیا
 الموارد لتنمیة االول المؤتمر توصیات لجنة عضو- 

  .البشریة
 االداریة العلوم مدرسةب دارةاال مجلسباالنابة في  عضو- 

.  الخرطوم جامعة
  عضو مشروع استحداث برامج جدیدة بجامعة 2016- 

نجران. 
 عضو لجنة مراجعة الورقة االختباریة والعینة 2016- 

العشوائیة لكراسات االجابة بالمعیار الرابع. 
 عضو اللجنة االستشاریة للبرنامج بالمعیار 2016- 

الرابع. 
 عضولجنة مراجعة تقاریر المقررات 2016- 

والمصفوفات بالمعیار الرابع. 
- عضو لجنة االعتماد االكادیمي  

 األنشطة األخرى وعضو�ة اللجان
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- عضو لجنة مناقشة بحوث التدریب التعاوني 
 - مدرب بعمادة التطویر والجودة

 االستشارات
  "الوطنیة االتصاالت لشركة " أداء تقییم نظام 

 )2008– - - (السودان
 لتوزیع السودانیة للشركة التنظیمي الھیكل استشارة 

 .م 2013 المحدودة -الكھرباء
 الخدمة في المرأة منسقیھ منھج تقییم استشارة 

 .الوطنیة
 
 
 الخدمة إصالح في الدولينك الب برنامج میدانیة زیارة 

  2009 . – لیمنل العامة
 السودان 2013. األول البشریة الموارد تنمیة المؤتمر 
 )لجنة مقرر(
 م 2014 دیسمبر في بدبي التطور استدامة مؤتمر 

 التدریبیة الدورات
 تطویر المركز في التقدیمیة العروض في قصیرة دورة  -

  .2003 السودان االدارة،الخرطوم،
 بمركز التخطیط في النوع ادماج في تدریب دورة -

 الجتماعیة والتنمیة الرعایة وزارة برعایة. السالم
 2004 الخرطوم

 في للمرأة الیونسكو كرسي اقامة فعالیات في المشاركة -
  .2003 دیسمبر والتكنولوجیا العلوم

 وإعداد المالي التخطیط مجال في تدریبیة دورة -
  .2005 -یونیو الموازنات

 / 9 - 2006 / 1 / 22 - األردن في المدربین تدریب -
2 / 2006.  

 SAAS - في النظم تحلیل في قصیرة تدریبیة دورة -
2006.  

 2007 / 10 / 8 - أفریقیا جنوب في المدربین تدریب -
 -19 / 10 / 2007.  

  .2010 بسوداكاد الشبكات في تدریبي كورس -
  21-27 2011 - (CCT)  المعتمد المحترف المدرب -
 وتنمیة الھیكلي التحول في التخصصیة الشھادة -

 الكویتي للتخطیط العربي المعھد من االنتاجیة القطاعات
 2011 للتدریب القومي المجلس مع بالتعاون

  والدورات التدر�ب�ةالمؤتمرات والندوات
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 دورة تدریبیة في جودة التعلم االلكتروني في 2016 -
 مؤسسات التعلیم العالي بعمادة التطویر والجودة

 مھارات االشراف العلمي علي الرسائل بعمادة 2016 -
 التطویر والجودة

  نظام الروبركس لتقییم الطالب2016 -
   النظام الموحد لقیاس مخرجات التعلم 2017 -
 One ادارة االبحاث العلمیة بواسطة برنامج  2017 -

Note 
 تعلم طرق البحث باستخدام قاعدة اثراء المعارف -
 االتجاھات الحدیثة في تقنیات التعلیم والمعلومات -
 مھارات المدرب المعلوماتي في البیئة الرقمیة -

 
 .المحاسبة مبادئ -

 2 و 1  المتوسطة المحاسبة -

  .2 و 1  المتقدمة المحاسبة -

 . والخارجیة الداخلیة المراجعة -

 . بأنواعھ التمویل -

 . الزكاة محاسبة -

  حكومیة محاسبة     -

 - الریاضة المالیة

 - مناھج البحث العلمي في االدارة

 - محاسبة التكالیف

إداریة محاسبة-   -  

 التدر�ــس (المقررات)

وضع منھج رابطة المرأة العاملة ضمن لجنة مكونة بقرار  •
 وزاري.

 وضع منھج منسقیة المرأة في الخدمة الوطنیة. •

 وضع منھج دبلوم المدرب المحترف المعتمد. •

 ورقة علمیة عن ادماج النوع في التخطیط - مؤتمر والیة  •
 2009الخرطوم للرعایة االجتماعیة.

 ال�حوث
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ورقة علمیة عن ادارة وتمویل المشروعات الصغیرة -   •
 2009مؤتمر الزراعة بوالیة نھر النیل الدامر

قیاس اثر التدریب المحاسبي علي ترقیة االداء المالي  •
 م.2013)25منشورة بمجلة السودان لإلدارة والتنمیة(

متطلبات االفصاح المحاسبي ألغراض التحلیل المالي  •
للشركات  مجلة السودان لإلدارة والتنمیة-منشور مجلة 

 م.2017)27السودان لإلدارة والتنمیة(

 االشراف علي البحوث

االشراف علي بحث االعتداء علي المال العام ضمن  •
 بحوث الزمالة .

 لإلدارة في الدبلوم العالي علي عدد من البحوث االشراف  •
 العامة في الحكم الالمركزي.

 علي مستوى  بحث اثر الشائعات على الراي العام.مناقشة •
 زمالة القیادات االداریة العلیا 

-  


