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         دد. تاج الدين محمد فيروز أحم  عضو هيئة التدريسل السيرة الذاتية                               

 انات الشخصيةيالب : أوال

  

 

 
 

 

 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 االسالمية درمان ام جامعة درجة الدكتوراه في المحاسبة 2002 الدكتوراه

 القاهرة جامعة المحاسبة فيستير ماج 1992 الماجستير

 القاهرة جامعة بكالوريوس محاسبة 1986 سالبكالوريو
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 :العلمية  الدرجات:   ثالثا  

 ةالجه تاريخ الحصول عليه الدرجة العلمية

 جامعة أم درمان اإلسالمية م2006-سبتمبر -26 شاركم استاذ

 

        :المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو :رابعا  

       

 فترة التكليف المهام اإلدارية م.

 هـ09/02/1435اعتبارا من  معةة المجأستاذ المحاسبة المشارك بقسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط/ جامع 1

هـ وحتى 17/11/1436اعتبارا من  مشرف قسم إدارة االعمال  2

 3 هـ.21/12/1438

3 

 رئيس اللجنة االستشارية للكلية.

 

 

 

 

 

هـ وحتى 14361436-5-11 ا  رابتعا    

هـ وحتى 22/06/1435 ناعتبارا م .مشرف وحدة الخطط والبرامج بالكلية 4 هـ.21/12/1438

 كلية.بال مسار نظم المعلومات اإلدارية لامعالا إدارة مسفعضو لجنة مراجعة الخطط الدراسية النهائية  5 هـ.21/12/1438

 

 هـ.21/12/1438وحتى  هـ1435-11- 13تاريخ 

 هـ وحتى 1436-4- 27تاريخ اعتبارا من  رئيس لجنة مراجعة الخطط الحالية ألقسام الكلية قبل اعتمادها 6

 هـ1436-2- 21تاريخ  هـ.1436/1440رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للكلية للخمس سنوات القادمة  7 هـ.21/12/1438

 ة بالكلية.رئيس لجنة إعداد دراسة ألنشاء قسم الطب البيطري والثروة الحيواني 8

 

 هـ1436-1- 7تاريخ ب

 هـ1435-6- 14تاريخ ب .ررئيس لجنة تحكيم كتاب نظم المعلومات االدارية للدكتور وليد قويد 9

   :اللجان التي شارك فيها العضوخامسا : 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م.

 رئيس اللجنة االستشارية للكلية. 1

 

 

 

 

 

  رأي في الموضوعات التي تحال للجنةالدراسة وإبداء ال

 رئيس لجنة إعداد دراسة ألنشاء قسم الطب البيطري والثروة الحيوانية بالكلية.  2

 

دراسة ألنشاء قسم الطب البيطري والثروة الحيوانية 

 بالكلية.

 هـ1436-1- 7تاريخ 

3 

3 

 هـ1436-4- 27تاريخ  الخطط الحالية ألقسام الكلية قبل اعتمادها مراجعة رئيس لجنة مراجعة الخطط الحالية ألقسام الكلية قبل اعتمادها

 هـ1436-2- 21تاريخ  دمةإعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للكلية للخمس سنوات القا هـ.1436/1440رئيس لجنة إعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للكلية للخمس سنوات القادمة  4

 ء قسم الطب البيطري والثروة الحيوانية بالكلية.رئيس لجنة إعداد دراسة ألنشا 5

 

 هـ1436-1- 7تاريخ  ية.لكلإعداد دراسة ألنشاء قسم الطب البيطري والثروة الحيوانية با

 هـ1435-6- 14تاريخ  .رتحكيم كتاب نظم المعلومات االدارية للدكتور وليد قويد .ررئيس لجنة تحكيم كتاب نظم المعلومات االدارية للدكتور وليد قويد 6

 هـ1435-11- 13تاريخ  ةاإلداري المعلومات نظم مسار النهائية الدراسية الخطط مراجعة اإلدارية. المعلومات نظم مسار النهائية الدراسية الخطط مراجعة عضو لجنة 7
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 الثاني الدراسي للفصل( 1) تخرج مشروع التخرج مناقشة لجنة رئيس 8

 .هـ1434/1435

 هـ1435-7-14بتاريخ   لطالب الكلية وعات التخرجمناقشة وتقييم مشر

للفصل الدراسي االول  (1مشروع تخرج )عضو لجنة مناقشة التخرج  9

 هـ.1435/1436

 هـ1436-5- 28تاريخ  لطالب الكلية مناقشة وتقييم مشروعات التخرج

 لسعدونا هللا عبد ألستاذا المبتعث من المقدم الخطاب في للنظر العلمية اللجنة رئيس 10
 
 .السعدون علي بن 

 هـ.30/7/1435بتاريخ  السعدون هللا عبدأ.  للنظر في الخطاب المقدم من المبتعث

 الجامعيعام للالكلية  التدريب الصيفي لطالب مناقشة وتقييم . هـ1434/1435عام الجامعي للمناقشة طالب التدريب الصيفي ل لجنةرئيس  11

 هـ.1434/1435

 

 

 .هـ6/11/1435بتاريخ 

  :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة م.

1- 

  

 -العلميوالبحث  الجامعيخدمة الطالب  فيدورة عن دور المكتبة 

   الغاط –مكتبة الرحمانية 

 

بة ت المكتستفادة من خدماعن كيفية اال بتقديم محاضرةخروج الطالب واألستاذ عن المعتاد 

   الغاطب –الرحمانية  مكتبةمن داخل في البحث العلمي  الجامعيطالب لمساعدة الالمختلفة 

 

 

 

 

 

 المعتاد

 هـ23/2/1436اإلثنين 

2- 

  

ذ " دورة المحاسبة اإلدارية وتوفير المعلومات الالزمة التخا

 قاعة التدريب بكلية العلوم والدراسات اإلنسانيةب  - -القرارات" 

 الغاط   –

 

ية  لرؤإعماال  وحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المعرفية مع كافة قطاعات المجتمع لت

لرابع اة عرفيوفي إطار برنامج التنمية الموأهداف الجامعة وبمتابعة من سعادة عميد الكلية 

بية لتدريلكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط الذي يحتوي على عدٍد من الدورات ا

 .لموظفي وموظفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في محافظة الغاط

   هـ09/07/1439 اإلثنين

3- 

  

عة بقا  -"دورة المحاسبة االدارية في مجال ادارة االعمال" 

 لغاط  ا –إلنسانية كلية العلوم والدراسات ابالتدريب 

 

ؤية  لرلتحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المعرفية مع كافة قطاعات المجتمع وإعماال  

 الرابع عرفيةن سعادة عميد الكلية وفي إطار برنامج التنمية الموأهداف الجامعة وبمتابعة م

بية لتدريلكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط الذي يحتوي على عدٍد من الدورات ا

 لموظفي وموظفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في محافظة الغاط.

 هـ  11/07/1439األربعاء 

  

4- 

  

قاعة التدريب ب  --" دورة التكاليف المالئمة واتخاذ القرارات

 لغاط  ا –بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

ؤية  لريق الشراكة المجتمعية والتنمية المعرفية مع كافة قطاعات المجتمع وإعماال  لتحق

معرفية برنامج التنمية ال وأهداف الجامعة وبمتابعة من سعادة عميد الكلية وفي إطار 

دورات لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط الذي يحتوي على عدٍد من الالخامس 

 ت القطاع الحكومي والقطاع الخاص في محافظة الغاط.التدريبية لموظفي وموظفا

 

 

 هـ12/07/1440الثالثاء 
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 والدكتوراه:الماجستير 

 .صناعة السكر فى السودان" "دور التكاليف فى الرقابة ورفع الكفاية فى الماجستير ةرسالعنوان 

 " تقويم  األداء فى القطاع الصناعى دراسة محاسبية تطبيقية على صناعة السكر فى السودان".  عنوان رسالة الدكتوراه 

 :العلمي )المنشور/المقبول للنشر(اإلنتاج 

ن معهد محكمة تصدر ع ةعلمي ،االسالميةدرمان  مجلة جامعة ام ،سبية تطبيقية ": دراسة محابالسوداننظام محاسبي موحد لمؤسسات التعليم العالي الحكومي " ( 1    

 الخرطوم.، م 2009ديسمبر-هـ 1432-إلكترونيا   ثالثوال ثامن عشرالعدد ال االستراتيجيةالبحوث والدراسات 

/  5/  11 – 9 ،شدقراء محافظدة، ثامن لرؤساء بلدديات منطقدة الريدا السنوي الاللقاء  ،"أثر تنمية وتطوير الموارد المالية للبلديات على تحقيق الخطط والبرامج " ( 2    

 .هـ1430

 م. 2012مايو، 2 -1الخرطوم، -السودان-إدارة المالية العامِة: مؤتمر المحاسبة األوِل، األولى للدراسات المالية والمحاسبية، قاعة الصداقة  (3    

Public Finance Management ،First Accounting Conference, AL Aula for Financial & Accounting Studies, Friendship Hall–

Khartoum-Sudan, 1st 2 nd May 2012.       
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 :االدراسية التي قام العضو بتدريسهلمقررات ا

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر .م

 المستوى الثالث حسب 103 المالية المحاسبة مبادئ 1

 خامسالمستوى ال حسب 101 المحاسبة المالية مبادئ 2

 المستوى الثالث ACC  111 والتقرير المالي مبادئ المحاسبة 3

 المستوى الرابع حسب 104 المحاسبة االدارية مبادئ 4

 خامسالمستوى ال مال 211 مبادئ مالية الشركات 5

 سادسالمستوى ال حسب 231 (1لتكاليف )محاسبة ا 6

 المستوى الثالث ACC  211    2محاسبة  7

 المستوى الرابع ACC  230 المحاسبة االدارية لتكاليف وا مبادئ 8

 خامسالمستوى ال ACC  322 المحاسبة في المنشآت الصغيرة 9

 ثالثمستوى الال عمل 110 1اإلحصاء في األعمال  10

 مستوى الرابعال عمل 113 2اإلحصاء في األعمال  11

 الثانيالمستوى  نهج 140 مهارات التعليم والتفكير والبحث 12

 المستوى السابع نما 320 ادارة العمليات 13

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 

الجامعات  مية وعدد منن اإلسالاشرف علي رسائل علمية لعدد كبير من الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجال المحاسبة في جامعة أم درما -

  ية األخرى والزال يشرف علي أعداد أخري:السودان

 المرحلة عنوان الرسالة م.

لطالبة اقدمة من م - "االتجاهات الحديثة في الفكر المحاسبي ودورها في تقويم األداء على أساس الجودة الشاملة في القطاع المصرفي"  1

 م(.2017/هـ1437، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )ب جابرجودة جابر عاج

 رسالة دكتوراه

 اع الصناعاتفي قط لتنافسيةا ريادة التكلفة ومدخل التكلفة علي أساس المواصفات لتحقيق الميزة استراتيجية" نموذج مقترح للتكامل بين  2

م درمان ، جامعة أإبراهيم عبد العليم حليمة يوسف الطالبةمقدمة من  -راسة ميدانية على الصناعات الدوائية بالسودان".د -الدوائية

 (.م2015/هـ1436اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة دكتوراه
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ة زالدين، جامععقدمة من الطالبة إيمان أحمد عبد هللا م - "تطبيقيةالمراجعة االستراتيجية ودورها في تقويم أداء منظمات األعمال، دراسة "  3

 هـ(.1433/1434، قسم المحاسبة، )أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية

 رسالة دكتوراه

ثمان محمد طالب البشير عمقدمة من ال - "أثر استخدام تقارير تكاليف الجودة في ترقية وتطوير الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية"  4

 هـ(.1435/1436)احمد، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، 

 رسالة ماجستير

قدمة من الطالبة رشيدة الطيب زين م - "الحيوانيةراسة حالة على بنك الثروة د –رقابة الجودة في المراجعة بالقطاع المصرفي السوداني"  5

 هـ(.1434/1435العابدين، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

ن امعة أم درما، جصالح تميم دفع هللا عبد هللا قدمة من الطالبم -" نموذج مقترح لحوسبة نظم المعلومات المحاسبية في المنظمات الخيرية" 6

 هـ(.1434/1435) المحاسبة، اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم

 رسالة ماجستير

 د فضل، جامعةطالبة مودة عمر محممقدمة من ال -الجودة الشاملة على تخفيض تكاليف اإلنتاج في القطاع الصناعي السوداني " " أثر تطبيق 7

 هـ(.1434/1435أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

 ير محمد سعيدبش طالبمقدمة من ال -"جعة وأثرها على تطوير التقارير والقوائم المالية المنشورةالمحاسبة والمرا فيالحديثة  االتجاهات"  8

 .م(2006 –هـ1427جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، ) ،أحمد

 رسالة ماجستير

عة أم درمان طالب مصطفى هارون عز الدين أبو بكر، جاممقدمة من ال -" لية تطبيقية" تقويم نظام التكاليف بشركة سكر كنانة دارسة تحلي 9

 م(.2006 –هـ1427اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

طالب مقدمة من ال -عربية لصناعة االسمنت "راسة تطبيقية على الشركة الد –" مشاكل تحديد التكلفة وتقويم األداء في صناعة االسمنت  10

 م(.2006 –هـ 1427الشارف أنبيه عامر الصغير، جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، قسم المحاسبة، )
 رسالة ماجستير

مد، جامعة محمد الفاتح عبد الرحمن محمد نور اح قدمة من الطالبم -"دراسة تحليلية تطبيقية –السكر بالسودانتكاليف الجودة في صناعة "  11

 .م(2006 –هـ 1427أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

 عثمان،ضر خمد عبد هللا مح قدمة من الطالبم -"نظم المعلومات االلكترونية وأثرها على التقارير والقوائم المالية وكفاءة سوق المال " 12

 .(م2006 –هـ 1427)جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، قسم المحاسبة، 

 رسالة ماجستير

سات لية الدراك النيلين،جامعة  الصابوني،هالة إبراهيم  ةمقدمة من الطالب -"نظام التصنيع في الوقت المحدد على التكلفة والجودة ثرأ " 13

 م(.2006 –هـ  1427) التجارة،كلية  العليا،

 رسالة ماجستير
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رمان امعة أم دج نموذج -مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط كأساس لقياس تكلفة الطالب الجامعي في الجامعات األهلية  " 14

 (. م2006–هـ1427كلية التجارة ) العليا،لدراسات ة اكلي النيلين،جامعة  هللا،عرفة محمد الحسن خلف  ةمقدمة من الطالب -"األهلية

 رسالة ماجستير

 هللا،عبد  ىولعبد المصالح محمد  قدمة من الطالبم -"دور المراجعة في ترقية األداء بالجهاز المصرفي بالتطبيق على التجربة السودانية " 15

 .م(2005–هـ 1426، )معهد بحوث ودراسات اإلسالمي قسم المحاسبة اإلسالمية،جامعة أم درمان 

 رسالة ماجستير

أم درمان  علي، جامعةاألمين الطيب محمد  من الطالب مقدمة -"المراجعة في القطاع الصناعي بالتطبيق على قطاع الغزل والنسيج لمشاك" 16

 م(2005–هـ1426المحاسبة، )قسم  اإلسالمي،معهد بحوث ودراسات العالم  اإلسالمية،

 رسالة ماجستير

ة جامع مبارك، زبير محمد عبد هللا قدمة من الطالبم -"الرقابة المالية في تطوير األداء المصرفي لتطبيقها على المصارف السودانية  أثر " 17

 م(.2005–هـ1426المحاسبة، )قسم  اإلسالمي،معهد بحوث دراسات العالم  اإلسالمية،أم درمان 

 رسالة ماجستير

ات كلية الدراس ،النيلينجامعة  الكريم،نهلة إبراهيم عبد  ةبمقدمة من الطال -"تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة في المصارف السودانية " 18

 .م(2004 –هـ1425) التجـارة،كـلية  العليا،

 رسالة ماجستير

 ،ان اإلسالميةأم درم جامعةهللا، ر الدين بشارة عبد نو طالبمقدمة من ال -"اثر إدارة المخزون بنظم اإلنتاج الحديثة على خفض التكلفة " 19

 .م(2004–هـ1425اإلدارية، )العلوم  كلية الدراسات العليا،

 رسالة ماجستير

أم درمان  النور، جامعةجالل الدين محمد احمد  لطالبمقدمة من ا -"برمجة األهداف في تخطيط وتقويم األداء في المشروعات الصناعية"  20

 م(.2004 –هـ 1425المية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية )اإلس

 رسالة ماجستير

  -:مناقشة الرسائل العلمية ) ماجستير / دكتوراه ( -د 

 وعدد منية رمان اإلسالمداشترك في مناقشة رسائل علمية لعدد كبير من الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجال المحاسبة في جامعة أم  

         األخرى: الجامعات السودانية  

 م.

 

 المرحلة عنوان الرسالة

 -دارسة ميدانية على المنطقة الصناعية ببحري" -رسالة دكتوراه بعنوان " دور المداخل الذهنية في معالجة معلومات محاسبة التكاليف بالسودان  1

م درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، مقدمة من الطالبة خالدة عبد هللا محمد عيساوي، جامعة أ

 رسالة دكتوراه
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 هـ(.1433/1434)

ة الية السعوديي السوق المبالتطبيق عل -رسالة دكتوراه بعنوان " دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالية في ترشيد قرارات االستثمار 2

 سم المحاسبة،إلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قاماني عطا المنان عبد الرحيم، جامعة أم درمان مقدمة من الطالب الس -"

 م(.2011 –هـ 1432)

 رسالة دكتوراه

 -"تطبيقية  ةحليليدراسة ت -رسالة دكتوراه بعنوان " مشاكل التشغيل اإللكتروني للبيانات وأثارها على مهنتي المحاسبة والمراجعة في السودان  3

 –هـ 1432، )لمحاسبةامقدمة من الطالبة تهاني أبو القاسم أحمد، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم 

 م(.2011

 رسالة دكتوراه

ة في حليلية مقارنتدراسة  –ية للمصارف والقطاع العام رسالة دكتوراه بعنوان )العمليات المالية للحكومة اإللكترونية وأثارها على النظم المحاسب 4

عهد بحوث مطالب محمد عبد هللا خضر عثمان، جامعة أم درمان اإلسالمية، مقدمة من ال -القطاعين المصرفي والحكومي، السوداني والسعودي "

 م(.2008 –هـ 1429ودراسات العالم اإلسالمي، قسم المحاسبة، )

 رسالة دكتوراه

بد عمنى  طالبةمقدمة من ال -دراسة تحليلية تطبيقية" –دكتوراه بعنوان )استخدام الموازنة الصفرية في إعداد الموازنة العامة في السودانرسالة  5

 م(.2005–هـ1426الماجد البشير علي،  جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة دكتوراه

د صالح حمد، طالبة سعاد حممقدمة من ال -رسالة ماجستير بعنوان " تقويم األداء المالي والمحاسبي لشركات التأمين التعاوني في السودان " 6

 م(.2014هـ/1435جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

ة د جمعة، جامعطالب محمود الطيب محمومقدمة من ال -بعنوان " االتجاهات الحديثة قياس وتقويم األداء في المحاسبة اإلدارية " رسالة ماجستير  7

 م(.2014هـ/1435أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

 -ية "دراسة ميدان -انمعايير المحاسبة الدولية على جودة التقارير المالية الدورية والقطاعية في السودرسالة ماجستير بعنوان " أثر تطبيق  8

 –هـ1433، )ةقسم المحاسب مقدمة من الطالبة أم سلمة سليمان محمد سليمان، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية،

 م (.2012

 رسالة ماجستير

حمد، أن أحمد صالح طالب نورالديمقدمة من ال -رسالة ماجستير بعنوان " دور التقارير المالية في التنبؤ باألزمات المالية في القطاع المصرفي " 9

 م(.2012 –هـ1433جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 رسالة ماجستير

 رسالة ماجستيرمقدمة من  -دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة بوالية الخرطوم " -ستير بعنوان " مسئولية مراقب الحسابات في ظل حوكمة الشركاترسالة ماج 10
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 م (.2011 – هـ1432الطالب سالم آدم بشير سالم، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، )

 -"اعي السودانينك الزررسالة ماجستير بعنوان" دور محاسبة التكاليف فى تحديد واتخاذ قرارات لـتمـويل في البنوك المتخصصـة دراسة حالة الـب 11

حاسبة، الم ية، قسممقدمة من الطالب عبد الرحمن أحمد محمد موسى،  جامـعة أم درمـان اإلسالمية كـلـيـة الدراسات العليا، العلوم اإلدار

 م (.2011 –هـ1432)

 رسالة ماجستير

امعة جعبد السيد،  طالبة منى عبد السالممقدمة من ال -رسالة ماجستير بعنوان " دور التحليل المالي والرقابة المالية على أداء شركات التامين" 12

 م(.2005–هـ 1426النيلين، كلية الدراسات العليا، كلية التجارة )

 رسالة ماجستير

رة من لنباتية الفتلزيوت الرسالة الماجستير بعنوان " معدالت التحميل وأثرها في الحسابات الختامية   بالتطبيق على الشركة العربية السودانية،  13

–هـ 1426طالب فيصل محمد علي محمد، جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، )مقدمة من ال -م"2002– 1998

 م(.2005

 رسالة ماجستير

لعليا، ة الدراسات اطالبة نايلة حسن عبد القادر، جامعة النيلين، كليمقدمة من ال -رسالة ماجستير بعنوان " المحاسبة على أساس الجودة الشاملة" 14

 م(.  2004–1425كلية التجارة )

 رسالة ماجستير

مقدمة  -يلية "دراسة وصفية تحل –ف اإلسالمية في ظل استخدام شبكة المعلومات الدولية رسالة ماجستير بعنوان " المراجعة الداخلية في المصار 15

 م(.2004–هـ1425من الطالب عمر محجوب محمد الحسين، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلداريــــة )

 رسالة ماجستير

طالب مقدمة من ال -دراسة تحليلية تطبيقية " –تحليلية في البنوك وشركات التامين في السودان رسالة ماجستير بعنوان " أساليب المراجعة ال 16

 م(.2002–هـ 1423صالح األمين الخضر عطا المنان، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية، )

 رسالة ماجستير

مقدمة من  -دراسة محاسبية مقارنة " –والمراجع الداخلي ودورهما في حماية المال في المؤسسة رسالة ماجستير بعنوان " المراجع الخارجي  17

 م(.2002–هـ1423الطالب عباس مصطفى مدني مصطفى، جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، )

 رسالة ماجستير

 لية الدراساتكطالبة وصال محمد بخيت عبد هللا، جامعة النيلين، مقدمة من ال -المقاوالت" رسالة ماجستير بعنوان " محاسبة الزكاة في شركات 18

 م(.2002–هـ1423العليا، كلية التجارة )

 رسالة ماجستير

مقدمة  -نسيج "للغزل وارسالة ماجستير بعنوان " مقومات نظام محاسبة التكاليف في مجال تحديد تكلفة اإلنتاج والرقابة على األداء في صناعة ا 19

 م(.2002–هـ1423من الطالب عثمان موسى محمد نوح، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الدراسات العليا، العلوم اإلدارية ، )

 رسالة ماجستير

  



 

 

 10 

   :العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م.

 عضو الخرطوم جمعية المحاسبين السودانيين 1

 عضو الخرطوم المحاسبين السودانيين اتحاد 2

 عضو الخرطوم ا (.  سابق اللجنة العلمية ألكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ) المعهد العالي للمصارف 3

 عضو الخرطوم .اسبيةاللجنة العلمية لتقويم وأعداد وتصميم المقررات الدراسية للمركز القومي للدراسات المح 4

 
 

  :الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م.

 هـ1436-4- 21 الغاط السريعة. البحثية القراءة في دورة 1

 هـ1436-2- 16 الغاط الجامعي. موقعك طور في دورة 2

 هـ1436-2- 3 الغاط الطالب. لدى والدافعية التحفيز دورة عن صناعة 3

 هـ1436-1- 24 الغاط . D2Lاإللكتروني مالتعلي نظام دورة 4

 م27/11/2012 أبها دورة مهارات التدريس اإللكتروني 5

 م25/12/2012 أبها (9,1دورة تقييم الطالب عن طريق نظام إدارة التعلم )البالد بورد  6
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 المؤتمرات والندوات وورش العمل: 

  -:لجان مختلفة منها ما يليي االشتراك ف   :النجازات واألنشطة العلمية االخرى ا

 لعالي لعلوم الزكاة.( لجنة إعداد وتهيئة بحوث األمانة العامة للبحوث والتوثيق والنشر، المعهد ا1  

 لمصارف سابقاً(. اأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية )معهد ب( لجنة وضع مناهج المحاسبة 2  

 ( عضو اللجنة العلمية لتقويم وأعداد وتصميم المقررات الدراسية للمركز القومي للدراسات المحاسبية.3

 إلسالمية.  معة أم درمان االدراسية لقسم المحاسبة في مرحلة البكالوريوس بكلية العلوم اإلدارية والمالية بجا( عضو اللجنة العلمية لتقويم وأعداد المقررات 4

 األخرى.  ممتحنا خارجيا لمواد المحاسبة لعدد من الجامعــات والكليات والمعاهد، كما ساهم في وضع مناهج المحاسبة لعدد من الجامعــات لعم (5

 المحاسبي لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي.( لجنة وضع النظام 6

 ( لجنة وضع النظام المحاسبي الموحد للواليات بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.7

 ( اللجنة االستشارية إلعداد ميزانية البرامج واألداء بوزارة المالية واالقتصاد الوطني.8

 .( لجان تحديد أسعار سكر شركة سكر كنانة9 

 ( لجان تحديد تكاليف وأسعار المصانع المحلية )شركة السكر السودانية(.10 

 ( اللجنة الفنية لدراسات استهالك السكر بالسودان.11 

 ( لجنة تحديد تكاليف الدقيق والخبز.12 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل م.

 م2005أغسطس  الخرطوم.، االتحادية الماليةوزارة  .بالسودانوالوالئى  االتحادينظام محاسبي موحد للحكم  احاقتر 1

   م2009ديسمبر  .قاعة الزبير للمؤتمرات، الخرطوم نظام محاسبي موحد لمؤسسات التعليم العالي الحكومي بالسودان. 2

ا  الري بلديات منطقة ؤساءلراللقاء السنوي الثامن  أثر الفعاليات العلمية 3

 (:...الواقع والمأمول تحت شعار )الموارد البشرية في بلديات المنطقة

 ."برامجتحقيق الخطط وال علىأثر تنمية وتطوير الموارد المالية للبلديات "

 هـ.1430/  5 / 11 – 9 شقراء محافظة

ية ة المالإدار :حاسبيةوالماألولى للدراسات المالية  ،األولِ مؤتمر المحاسبة  4

  .العامةِ 

 م2012مايو، 2 – 1 لخرطوم.ا-لسودانا-قاعة الصداقة


