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المملكة العربية السعودية  :نجران ـ حي ال منجم شمال ـ شقق المرجانه
السودان  :الخرطوم ـ ام دوم ـ منزل رقم  39ــ مربع 4
دكتوراه
التاريخ االكاديمي :
1ـ بكالوريوس محاسبة  :جامعة النيلين ـ كلية التجارة والدراسات
االقتصادية واالجتماعية 1993م .
 2ـ ماجستير فى المحاسبة والتمويل :جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ـ
كلية الدراسات التجارية 2002م .
 3ـ دكتوراه فى المحاسبة والتمويل  : :جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
ـ كلية الدراسات التجارية 2009م
 1ـ التدريس بكلية افريقيا  1998م ـ  2000م
 2ـ التدريس بجامعة ام درمان االسالمية 1999م
 3ـ التدريس بكلية المليك الجامعية 2001م ـ 2002م
 4ـ التدريس بكلية علوم الطيران  2000م
 5ـ التدريس بكلية المنهل الجامعية 2003م ـ 2010م

المنح والجوائز المحلية أو العالمية
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 6ـ التدريس بجامعة نجران 1010 /9م ـ حتى تاريخه
ــ
 1ـ عضوه بوحدة التطوير والجودة
 2ـ عضوه في االرشاد االكاديمي
 3ـ مشرفة وحدة االختبارات
4ـ منسق مواد األعداد العام ( سابقا )
5ـ مشرفة شئون الطالبات ( سابقا)

المؤتمرات والندوات

التدريــس (المقررات)

 1ــ ملتقى العنف ضد المرأة
2ــ المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق
3ـ ملتقى حكاية قرار .
 1ـ مبادئ المحاسبة ـ 1
 2ـ محاسبة التكاليف
 3ـ رياضة مالية
 4ـ محاسبة ادارية
5ـ محاسبة حكوميه
6ـ إدارة األزمات والكوارث
7ــ إدارة المواد
8ـ الرقابة اإلدارية
9ــ أصول اإلدارة
10ـ مبادئ الرياضيات اإلدارية

البحوث والمؤلفـــات

 12ـ مبادئ االقتصاد الجزئي
1ـ رسالة الماجستير
 2ـ رسالة الدكتوراه

التدريب التطويري

البرامج التدريبية التالية :
1ـ قياس نواتج التعلم
2ــ االتجاهات الحديثة في التدريس
3ــ متطلبات االعتماد المؤسسي والبرنامجي لمحور التعليم والتعلم
4ــ طرق التدريس الفعال
5ـ إعداد المصفوفات
6ـ تعزيز وفاعلية الجودة الشخصية لعضو هيئة التدريس
7ـ إعداد االختبارات الجامعية وفق مفهوم الجودة الشاملة
8ـ الجدل الخالق  :التحدي الذهني في قاعات المحاضرة

9ـ استخدام المصادر التعليمية المفتوحة في التعليم
 10ـ معايير ضمان األعتماد لبرامج الدراسات العليا ومتطلبات تحقيقها
11ـ اساسيات نظام التعلم االلكتروني
12ـ نظام البالك بورد مستوى متقدم
 13ـ كيفية استخدام المكتبة الرقمية
 14ـ العالقات العامة في االدارة

البريد االلكتروني:

raabdelmageed@nu.edu.sa

