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المؤهالت العلمية

دكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة السودان للعلوم -
والتكنولوجيا . 2009
ماجستير في المحاسبة والتمويل من جامعة السودان للعلوم -
والتكنولوجيا . 2002
بكااالوريو فااي المحاساابة ماان جامعااة القاااةر الخرطااوم -
. 1986
الشهاد زمالة المحاسبين االساسية للمحاسبة من جمعية -
المحاسبين العالمية المحدود في . 1978
الشهاد زمالة المحاسبين الوسيطة للمحاسبة من جمعية -
المحاسبين العالمية المحدود في1979
 2003محاضر بأكاديمية السودان للعلوم االدارية.
  2008منسااااا فاااااي مشااااارو إصاااااالح الخدماااااة العاماااااةوالالمركزية وبناء القدرات( ) PSCAPللسودان
  2009 .رئي قسم البرامج العامة  2009الترقية ألستاذ مساعد 2010 -رئاااي قسااام العالقاااات الخارجياااة باااردار االتصاااال

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

الرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

الرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
المحاسبة إسهاما في تلبية إحتياجات سوق العمل وفق
القيم اإلسالمية

Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
كلية العلوم اإلدارية بنات

المنح والجوائز المحلية أو العالمية

Ministry Of Education
Najran University
College of Administrative Science girls

والعالقات الخارجية.
  2011نائب المدير العام لالتصال والعالقات الخارجية.  2011نائااااب الماااادير العااااام للتاااادريب والتأةياااال والشاااائونالعلمية.
  2012رئاااي مجلااا امتحاناااات دبلاااوم االدار العاماااة فااايالحكم الالمركزي.
 2013مدير وحد البحوث والنشر.
  2013منس برنامج زمالة القيادات االدارية العليا  2014رئي شعبة االدار المالية والمحاسبية 2015أ .مشارك بجامعة نجران وحتى االن منحة من منظمة االيفاد العالمية باالشتراك مع منظمةانفنت االلمانية لنيل درجة تدريب المدربين العالمية
باألردن -البحر الميت  2006م
 منحة من منظمة جايكا اليابانية لنيل درجة تدريببريتوريا- 2007

األنشطة األخرى وعضوية اللجان

الرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

المدربين بجنوب افريقيا
 عضو في المنظمة العربية للتنمية االدارية عضو لجنة وضع منهج دبلوم المدرب المحترفالمعتمد. 2012
 عضو بلجنة إعداد منهج دبلوم االدار العامة في الحكمالالمركزي.2012
 رئي لجنة وضع تصور برنامج زمالة االدار للقياداتالعليا. 2013
 عضو لجنة توصيات المؤتمر االول لتنمية المواردالبشرية.
 عضو باالنابة في مجل االدار بمدرسة العلوم االداريةجامعة الخرطوم .
  2016عضو مشرو استحداث برامج جديد بجامعةنجران.
  2016عضو لجنة مراجعة الورقة االختبارية والعينةالعشوائية لكراسات االجابة بالمعيار الرابع.
  2016عضو اللجنة االستشارية للبرنامج بالمعيارالرابع.
  2016عضولجنة مراجعة تقارير المقرراتوالمصفوفات بالمعيار الرابع.
 منسقة لجنة االعتماد االكاديميالرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
المحاسبة إسهاما في تلبية إحتياجات سوق العمل وفق
القيم اإلسالمية
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 عضو لجنة مناقشة بحوث التدريب التعاوني مدرب بعماد التطوير والجود منسقة الجود بقسم المحاسبةاالستشارات
 " نظام تقييم أداء " لشركة االتصاالت الوطنية
(السودان– )2008 - -
 استشار الهيكل التنظيمي للشركة السودانية لتوزيع
الكهرباء -المحدود  2013م.
 استشار تقييم منهج منسقيه المرأ في الخدمة
الوطنية.
المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

الرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

 زيار ميدانية برنامج البنك الدولي في إصالح الخدمة
العامة لليمن 2009 – .
 المؤتمر تنمية الموارد البشرية األول 2013 .السودان
(مقرر لجنة)
 مؤتمر استدامة التطور بدبي في ديسمبر  2014م
الدورات التدريبية
 دور قصير في العروض التقديمية في المركز تطويراالدار الخرطوم السودان . 2003
 دور تدريب في ادماج النو في التخطيط بمركزالسالم .برعاية وزار الرعاية والتنمية الجتماعية
الخرطوم 2004
 المشاركة في فعاليات اقامة كرسي اليونسكو للمرأ فيالعلوم والتكنولوجيا ديسمبر . 2003
 دور تدريبية في مجال التخطيط المالي وإعدادالموازنات يونيو . 2005-
 تدريب المدربين في األردن / 9 - 2006 / 1 / 22 -. 2006 / 2
 دور تدريبية قصير في تحليل النظم في SAAS -. 2006
 تدريب المدربين في جنوب أفريقيا 2007 / 10 / 8 - . 2007 / 10 / 19 كور تدريبي في الشبكات بسوداكاد . 2010 المدرب المحترف المعتمد )21-27 2011 - (CCT الشهاد التخصصية في التحول الهيكلي وتنميةالقطاعات االنتاجية من المعهد العربي للتخطيط الكويتي
الرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
المحاسبة إسهاما في تلبية إحتياجات سوق العمل وفق
القيم اإلسالمية
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التدريــس (المقررات)

بالتعاون مع المجل القومي للتدريب 2011
 2016دور تدريبية في جود التعلم االلكتروني في
مؤسسات التعليم العالي بعماد التطوير والجود
 2016مهارات االشراف العلمي علي الرسائل بعماد
التطوير والجود
 2016نظام الروبرك لتقييم الطالب
 2017النظام الموحد لقيا مخرجات التعلم
 2017ادار االبحاث العلمية بواسطة برنامج One
Note
تعلم طرق البحث باستخدام قاعد اثراء المعارف
االتجاةات الحديثة في تقنيات التعليم والمعلومات
الوجود االكاديمي علي المنصات االفتراضية
توصيف برامج الدراسات العليا وفقا لمعايير
NCAAA
مهارات المدرب المعلوماتي في البيئة الرقمية
اساسيات اعداد خطة البحث
مهارات اعداد خطة البحث
التحليل االحصائي باستخدام Spss
معايير قبول االبحاث للنشر العلمي
الفجو البحثية واالضافة العلمية
 2019دور البالك بورد
 2019دور تصميم االستبيانات االلكتروني
دور الكتابة االكاديمية
دور األساليب العلمية في مجال البحوث

 مبادئ المحاسبة. المحاسبة المتوسطة  1و 2 المحاسبة المتقدمة  1و . 2 المراجعة الداخلية والخارجية. التمويل بأنواعه. محاسبة الزكا - . -محاسبة حكومية

-

 الرياضة الماليةالرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

الرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
المحاسبة إسهاما في تلبية إحتياجات سوق العمل وفق
القيم اإلسالمية
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 مناةج البحث العلمي في االدار محاسبة التكاليف محاسبة الضرائب -محاسبة إدارية

البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث

 وضع منهج رابطة المرأ العاملة ضمن لجنة مكونة بقرار
وزاري.
 وضع منهج منسقية المرأ في الخدمة الوطنية.
 وضع منهج دبلوم المدرب المحترف المعتمد.
 ورقة علمية عن ادماج النو في التخطيط  -مؤتمر والية
الخرطوم للرعاية االجتماعية2009.
 ورقة علمية عن ادار وتمويل المشروعات الصغير -
مؤتمر الزراعة بوالية نهر النيل الدامر2009
 قيا اثر التدريب المحاسبي علي ترقية االداء المالي
منشور بمجلة السودان لإلدار والتنمية(2013)25م.
 متطلبات االفصاح المحاسبي ألغراض التحليل المالي
للشركات مجلة السودان لإلدار والتنمية-منشور مجلة
السودان لإلدار والتنمية(2017)27م.
 دور الرقابة المالية والياتها في مكافحة انوا الفساد المالي
تم قبولها للنشر ضمن محتويات العدد ( )28بمجلة
السودان لإلدار والتنمية

االشراف علي البحوث
 االشراف علي بحث االعتداء علي المال العام ضمن
بحوث الزمالة .
 االشراف علي عدد من البحوث في الدبلوم العالي لإلدار
العامة في الحكم الالمركزي.
 مناقشة بحث اثر الشائعات على الراي العام .علي مستوى
الرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

الرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
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زمالة القيادات اإلدارية العليا

الرؤية  :الريادة والتميز على المستوى المحلي في
التعليم المحاسبي العلمي و المهني..

الرسالة :إعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا في مجال
المحاسبة إسهاما في تلبية إحتياجات سوق العمل وفق
القيم اإلسالمية

