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  ةــيـذاتـال رةــيــسـال
ــــم         خير سعيد محمد سالم محمد   :االســ

 :الجنس ذكر :الجنسية السودان
 االجتماعيةالحالة  متزوج عدد أفراد األسرة ثالثة 

 الميالدوتاريخ  مكان م17/4/1973السودان / الروصيرص   
 الكلية التابع لها كلية العلوم اإلدارية

 مـســالق المحاسبة
 التخصص الدقيق المحاسبة

 المرتبة العلمية مساعد ذأستا
 الترقية تاريخ م2/9/2010

 الحالي العنوان كلية العلوم اإلدارية -جامعة نجران 
 م.2010 السودان - في المحاسبة، جامعة النيلينالفلسفة دكتوراه  -

 - ماجستير المحاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -

 م.2002السودان 

 - بكالوريوس المحاسبة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، جامعة النيلين -

 م.1997 السودان 

                                                                                                                           العلمية المؤهالت

السودان  -منعم للصناعات الطبية، الخرطوم المحاسب بشركة عبد  -

 م.1997-1998

 م.1999-1998 السودان -ببنك االستثمار المالي، الخرطوم  محاسب -

السودان  - مساعد تدريس بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة النيلين -

 م.1999

 م.2002 السودان - محاضر بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة النيلين -

 السودان - ساعد بقسم المحاسبة، كلية التجارة، جامعة النيلينأستاذ م -

 م.2010

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

 أووالجوائز المحلية  المنح 
 العالمية
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-2007السودان  -كلية التجارة، جامعة النيلين مقرر قسم المحاسبة ب -
 م.2008

-2011السودان  -التجارة، جامعة النيلين  كليةالمسجل األكاديمي ل -
 م.2012

-2011 السودان -االمتحانات بكلية التجارة، جامعة النيلين رئيس لجنة  -
 م.2012

 -جامعة النيلين  ،كلية التجارةيس لجنة حاالت الغش وسوء السلوك برئ -

 م.2012-2011 السودان
-2011 السودان -الغش وسوء السلوك بجامعة النيلين عضو لجنة حاالت  -

 م.2012
م إلى 11/2015لية العلوم اإلدارية، جامعة نجران أمين قسم المحاسبة بك -

 م.5/2017
 كلية العلوم اإلدارية، جامعة نجرانالمحاسبة ب منسق اإلرشاد األكاديمي لقسم -

 .م حتى اآلن5/2017
مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم اإلدارية، جامعة نجران  -

 م حتى اآلن.7/2018
 لية العلوم اإلدارية، جامعة نجرانعضو لجنة التصحيح االلكتروني بك -

 .م حتى اآلن8/2016
 عضو لجنة التعليم والتعلم بكلية العلوم االدارية، جامعة نجران. -
لجنة المعيار الرابع )التعليم والتعلم( بقسم المحاسبة بكلية العلوم  عضو -

 .اإلدارية، جامعة نجران
بقسم المحاسبة بكلية العلوم  م(يم والتعللجنة المعيار الرابع )التعل رئيس -

 .اإلدارية، جامعة نجران
التطوير المستمر لمتطلبات البرامج لضمان فاعلية األنشطة عضو فريق  -

 .بكلية العلوم اإلدارية األكاديمية والتدريب الميداني

األنشطة األخرى وعضوية 
 اللجان
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 الدولية المؤتمرات
 

 :الدورات التدريبية
 ه.1437تراتيجيات التدريس قياس نواتج التعلم واس -
 ه.1437تقديرات النجوم  -
 .ه1438 توصيف المقرر -
 .ه1438 تقرير المقرر -
 ه.1438 الصياغة والقياس -نواتج التعلم  -
 .ه1438 إعداد المصفوفة وقياس نواتج التعلم -
 ه.1439 اعداد االختبارات الجامعية وفق مفهوم الجودة الشاملة -
 ه.1439الكترونياً  معايير تصميم االستبانات وتحويلها -
 ه.1439ورشة رصد مؤشرات األداء بالبرنامج  -
 ه.1439ورشة قياس نواتج التعلم باستخدام البرنامج االلكتروني  -
 ه.1439ورشة إعداد الدراسة الذاتية بالبرامج  -
 ه.1439( Rubricsورشة تقييم أعمال الطالب باستخدام ساللم التقدير ) -

والدورات  المؤتمرات والندوات
 دريبيةالت

 الجامعة أو المعهد المقررات

 والدولة

 التدريــس )المقررات( السنة الدراسية
 بحوث العمليات -
 (1ليف )امحاسبة التك -
 (2ليف )امحاسبة التك -
 محاسبة المنشآت المالية -
 محاسبة الشركات -
 التمويل واإلدارة المالية -
 محاسبة الضرائب والزكاة -
 المحاسبة المالية المتقدمة -
 لمالية المتوسطةالمحاسبة ا -

 /جامعة النيلين
 السودان

 
 
 
 
 
 
 

 م2015 - 1999
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 mssaed@nu.edu.sa البريد االلكتروني الخاص بالجامعة:

 مبادئ المحاسبة -
 

 تحليل قوائم مالية -
 نظم معلومات محاسبية -
 المحاسبة اإلدارية -
 المحاسبة المتقدمة -
 1- مبادئ المحاسبة -
 (MBA)المحاسبة اإلدارية  -
 1 –المراجعة  -
 تطبيقات محاسبية بالحاسب -

 
  

 /جامعة نجران
المملكة العربية 

 السعودية

 

 

 

 م2018 - 2015

دور التكاليف المعيارية في الرقابة في ظل مستجدات بيئة التصنيع الحديثة  -

ة بالسودان، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة )كلي

 م(.2010التجارة، جامعة النيلين 

 لنيل تكميلي مقدمكفاءة التمويل بالمرابحة في المصارف السودانية، بحث  -

درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل )كلية الدراسات التجارية، جامعة 

 م(.2002علوم والتكنولوجيا السودان لل

التكاليف المعيارية في ضوء  انحرافاتنموذج مقترح لتطوير تحليل  -

مستجدات بيئة التصنيع الحديثة، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر الدراسات 

 م(.2010ني )الخرطوم، جامعة النيلين العليا الثا

 المؤلفـــاتالبحوث و 


