
 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

تحقيق مكانة مرموقة و متميزة بين مثيالتها من الكليات في "الرؤية:

التخصصات اإلدارية، على المستوى المحلي و اإلقليمي و الدولي، في 

 "رامج األكاديمية و البحث العلمي و الشراكة المجتمعيةجودة و تميز الب

"تقديم المعرفة العلمية و العملية في المجاالت اإلدارية و  الرسالة:

المالية و االرتقاء بالمستويات الفكرية للطالب عن طريق توفير كافة  

الخدمات البحثية و االستشارية و التدريبية، و تصميم البرامج الدراسية 

 " ة مع رسالة الجامعة  في إطار القيم اإلسالميةالمتفق

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
     ساره األمين يوسف األمين: االســــــم

 :الجنس  أنثي : الجنسية سودانية
 مكان  الميالد الحصاحيصا –السودان 

 الكلية التابع لها كلية العلوم اإلدارية
 القــسـم ادارة اعمال

 التخصص الدقيق محاسبة
 المرتبة العلمية استاذ مساعد

 لترقيةا تاريخ 
 الحالي العنوان نجران 

     العلمية                                                                                                                       المؤهالت دكتوراه
 الوظيفي واألكاديمي التاريخ 23/11/1436

 لميةالمنح والجوائز المحلية أو العا ال يوجد

  مسئول المعيار الثامن التخطيط واالدارة المالية
 عضو لجنة الخريجات –مسئول االرشيف بالكلية 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 دورة تدريبية في المنصة التعليمية أدمودو .1

كيفية التسجيل واستخدام المعلومات عبر دورة تدريبية في  .2

 بوابة الجامعة .

ة الرقمية السعودية بوابتك  لعالم دورة تدريبية في المكتب .3

 المعرفة

 . دورة تدريبية في التحليل اإلحصائي لالستبانة .4

 دورة تدريبية في قواعد معلومات دار المنظومة . .5

 دورة تدريبية في االستبانات االلكترونية . .6

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات
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 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة

saalamin@nu.edu.sa 

 

توثيق البحوث والمقترحات العلمية دورة تدريبية في  .7

 Ref worksباستخدام 

 Pass“يفية استخدام قاعدة البيانات ك دورة تدريبية في .8

port”. 

تطبيقات البث المباشر في العملية  دورة تدريبية في .9

 التعليمية .

 . طرق وأساليب البحث العلمي دورة تدريبية في .11

 قواعد كتابة البحث العلمي .دورة تدريبية في  .11

 االقتباس والتوثيق العلمي  للبحوث . دورة تدريبية في .12

تحكيم االلكتروني للبحوث العلمية الدورة تدريبية في  .13

 :المهارات والمعايير العالمية .

رحلة في دوريات اكسفورد علي  دورة تدريبية في .14

 االنترنت .

 Ebrary Academic Complete دورة تدريبية في .15

Training 

 

 بحث في االدارة المناهج  –مبادئ محاسبة التكاليف 

 محاسبة ادارية –بحوث عمليات  –مبادئ المحاسبة المالية 

 االدارة المالية العامة -دراسات الجدوي االقتصادية

 التدريــس )المقررات(

دور المحاسبببة فببي رفببة كفبباية التخطببيط والرقابببة لبنبباي  

 اقتصاد سليم 

دور الهندسببة الماليببة فببي ادارة المخبباطر فببي المؤسسببات 

 (بالسودان سات الماليةالمالية )تجربة المؤس

 البحوث والمؤلفـــات


