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 السيرة الذاتية

 سارة محمد برمه محمد موسي األسم :

 
  البيانات الشخصية  1

 سارة محمد برمه محمد موسي االسـم  
Mohammed sarah borma mohammed 

 حي الدوحة –االبيض  –م 27/11/1990 تاريخ ومكان الميالد  

 Mohammed sarah490@gmail.com البريد اإللكتروني  

 الرياض  –المملكة العربية السعودية  مكانل االقامة  

 0543954996       -   0595779944 ارقام للتواصل   

    المؤهالت العلمية  2

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  

 م26/3/2019 جامعة النيلين ماليةمحاسبة  دكتوراه  

 م12/2019//20 جامعة النيلين محاسبة مالية  ماستر       

 م5/6/2012 كلية بورتسودان االهلية محاسبة مالية  بكالريوس  

دبلوم تقني   

 حاسوب

منح الرخصة الدولية لقيادة 

 الحاسب اآللي

 م10/5/2016 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

مدربة تنمية   

 موارد بشرية

مركز الثريا للتدريب وتنمية الموارد  موارد بشرية

 البشرية

 م24/1/2016

  التخصص ومجاالت االهتمام  3

 محاسبة التخصص العام  

 محاسبة مالية التخصص الدقيق  

 المستمرالتدريب   -االطالع والتأليف   -كتابة األوراق العلمية  مـجاالت االهتمام العلمية  

  السجل الوظيفي   4

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة  

 م2/1/2018 ش. الصناعات –بحري  –كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا  أ.مساعد  

 م20/6/2017 ش المشتل –كلية دفي الجامعية  محاضر   

 م6/1/2019 مي عمادة البحث العل – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مساعد مفتش   

 م 4/4/2013 ميعمادة البحث العل – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا سكرتير تحرير   

  األعمال اإلدارية واللجان   5

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

م 1/4/2019 كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا –رئيس  قسم العلوم اإلدارية   

 م20/1/2020حتي

م جامعة السودان للعلو–سكرتير تحرير  مجلة الدراسات اللغوية واألدبية   

 عمادة البحث العلمي  –والتكنولوجيا 

م حتي 1/1/2018

 م15/2/2020

 –يا كنولوججامعة السودان للعلوم والت –سكرتير تحرير  مجلة الدراسات االنسانية   

 عمادة البحث العلمي

 م 25/02/2014

 م28/12/2017حتي 

جامعة السودان للعلوم –سكرتير تحرير  مجلة الهندسة وعلوم الحاسوب   

 عمادة البحث العلمي –والتكنولوجيا 

 م20/11/2013

  م19/2/2014حتي 
  الطالبي اإلشراف  6

 سنة البحث التخصص عنوان البحث اسم الباحث )الباحثين(  

 أحمد عبد القادر  

 حمد حسن أحمدأ

 إمام أسامة صديق

المحاسبة  بيةأثر التجارة االلكترونية على نظم المعلومات المحاس

 وتمويل

 م(2019)  

mailto:sarah490@gmail.com
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  األوراق العلمية /اج العلمياألنت  7

  
 ورقةعنوان ال

منشور/ غير 

 منشور
 تاريخ واجهة النشر

 جهة النشر 

 تقارير جودة تحسين في التحليلية المراجعة دور  

 الخارجية. المراجعة

جامعة السودان للعلوم  .vol.17.2 2016 ةمنشور

 والتكنولوجيا  

 مخاطر تقليل في ودورها الداخلية المراجعة  

 السودانية البنوك على ميدانية دراسة)المراجعة

جامعة السودان للعلوم  vol.18.2 2017 ةمنشور

 والتكنولوجيا

 وأثرها المصرفية الحوكمة ظل في الداخلية المراجعة  

 ميدانية دراسة -المحاسبية األرباح جودة تحسين في

 االسالمي  فيصل بنك على

 قيد النشر ةغير منشور

 م2019

 النيلينجامعة 

 اإلئتمان مخاطر من الحد في المحاسبي اإلفصاح أثر  

 اإلسالمي فيصل بنك على تطبيقية دراسة)المصرفي

 السوداني(

 العدد الثاني لعام ةنشورم

 م2019

 جامعة الزعيم االزهري

 ودورها المصرفية الحوكمة ظل في الداخلية المراجعة  

 بنك على ميدانية دراسة)االئتمان الكفاءة رفع في

 االسالمي فيصل

 قيد النشر ةغير منشور

 م2019  

جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا

  الدورات التدريبية  8

 مكان انعقادها تاريخها عنوان الدورة  

 كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا  م(.2019) تطوير المناهج   

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   م(.2018)  تحسين اللغة االنجليزية  

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   م(.2017) تطوير األستاذ الجامعي  

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   م(.2016) كتابة األوراق العلمية  

مركز إيفرست للتدريب وتنمية الموارد  م(.2016) مهام السكرتارية وإدارة المكاتب  

 .البشرية 

مركز إيفرست للتدريب وتنمية الموارد  م(.2016) للمشاريع االستراتيجيالتخطيط   

 البشرية

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   م(.2015) تنظيم المؤتمرات  احترافية  

 د/ سارة محمد برمه 

 سارة هابيل  

 ايمان النور

 اسراء على 

 د/ سارة محمد برمة

المحاسبة  ليةأثر كفاءة القرارات االستثمارية على التقارير الما

 وتمويل

 م(2019) 

 حسين أحمد حسين   

 جوستينا عاطف 

 وفاء صالح الدين 

 د/ سارة محمد برمه

أثر استخدام المحاسبة القضائية للحد من التهرب 

 الضريبي

المحاسبة 

 وتمويل

 م(2019) 

 مازن حبيب  

 أ/ سارة محمد برمه 

 أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على

 االداء المالي.

المحاسبة 

 وتمويل

 م(.2018)

 محمد عباس   

 ابكر محمد 

 أ/ سارة محمد برمة

ي دور المراجعة الداخلية وأثرها على اإلئتمان المصرف

. 

المحاسبة 

 وتمويل

 م(.2018)

 نجم الدين بابكر  

 أ/ سارة محمد برمه

المحاسبة  أثر نظم المعلومات المحاسبية على القوائم المالية.

 وتمويل

 م(.2018)
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  المؤتمرات والندوات العلمية  9

 مكان االنعقاد التاريخ الندوةعنوان المؤتمر/   

حضور مؤتمر استشراق مستقبل التعليم العالي   

 في الوطن العربي 

  السودان ، الخرطوم فندق كورال .2017ابريل 3-4

 تنظيم مقترح إطار في المستديرة ورشة المائدة  

 السودان في األجنبي الوجود

 الخرطوم . –وزارة الداخلية  م2017

  التدريسيةاألنشطة   10

 المرحلة الجامعية المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها  

 السنة األولي مبادئ المحاسبة   

 السنة الرابعة  محاسبة إلكترونية  

 السنة الثالثة  نظم المعلومات المحاسبية.  

 السنة الرابعة التحليل المالي .  

 السنة الرابعة مراجعة إلكترونية.  

 السنة الرابعة المحاسبة الدولية.  

 السنة الثانية اإلدارة المالية .  

 السنة الرابعة ضرائب وزكاة   
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  شهادات التقدير 

 التاريخ المكرم اسم  الجهة الشكر اسم الشهادة  

 (.2019) العلميةعميد الكلية والشؤون  كلية السالمة للعلوم  والتكنولوجية شهادة خبرة في مجال التدريس  

  -عميد عمادة البحث العلمي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  تقديرشهادة شكر و  

 أمل عمر بخيتبروفسير 

 (2018 .) 

جامعة السودان للعلوم  شهادة شكر وعرفان  

  ،والتكنولوجيا

بروفسير  -مدير الجامعة 

 هاشم محمد علي سالم

 (2015 .) 

مؤتمر االبل  لجان تنظيم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  شهادة تقدير  

 م2015االقليمي لعام

 م2015

جامعة السودان للعلوم  شهادة تقدير  

والتكنولوجيا وتعاونها مع ملتقي 

  الهيئة العربية للمسرح 

لجان تنظيم مؤتمر "نقد 

 همزة وصل" -التجربة 

 م(.2014)

  العضوية المهنية:  12

 التاريخ جهة العضوية اسم العضوية   

قسم عضو لجنة اعداد ومتابعة المناهج الدراسية الخاصة بال  

 االداري
 م2019 كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا

  عالميعضو لجنة في تنظيم مؤتمر األبل ال  

 

جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا 
2017. 

ي فمجالس البحث العلمي للرابطة العربية  في إتحاد لجنةعضو   

 الدراسات المستقبلية 

الرابطة العربية في الدراسات 

 المستقبلية
2017. 

 عضو في لجنة تنسيق دورة  كتابة األوراق العلمية   

 

جامعة السودان للعلوم 

)عمادة البحث -والتكنولوجيا

 العلمي (

حتي   2016

 م15/1/2020

بجامعة  -لملكية الفكرية لالتنظيمية  لورشاعضو لجنة في   

 .السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 

جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 م.2015

ة ، مكتب الدعوالتطوعية عضو لجنة في منظمة ايادينا للخير   

 مستشارة مكتب التدريب   –والتدريب 
 م.2014 منظمة ايادينا للخير

  المراجع  13   

 الهاتف  جهة العمل  االسم   
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 بروفيسور أمل عمر بخيت   

 

بحث عميد عمادة ال - امعة السودان للعلوم والتكنولوجياج

 العلمي

0912347090 

رئيس تحرير  - - امعة السودان للعلوم والتكنولوجياج بروفيسور عثمان جمال الدين   

 أمين الشؤون العلمية ،مجلة العلوم االنسانية

0912383884 

  محمد على أحمد عمردكتور   

 

 مجلة تحرير رئيس -امعة السودان للعلوم والتكنولوجياج

 الدراسات اللغوية واألدبية

0112007352 

م رئيس قسم العلو -كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا  محمد سعد أحمد جابردكتور   

 اإلدارية

0123690664 

 0123900889 علميةأمين الشؤون ال -السالمة للعلوم والتكنولوجيا كلية  كتور هشام إبراهيم عز الدين د  

 0912619171 عميد الكلية -كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا  دكتور محمد أحمد بابو نواى   

 رئيس المشاريع -ا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي مدثر عبدهللا فقيريدكتور   

 البحثية

0112530114 

 0122021620  منسق الدراسات العليا -النيلين جامعة   أسعد مبارك حسيندكتور   

 


