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 سيــرة ذاتيــــة

 
 . نور الدین على الفكي الشیخ:   االســــــــــــــم

 .أمري القدیمة/ محلیة مروى / الوالیة الشمالیة :  مكان المیالد

 .م1/1/1978: تاریخ المیالد 

 . سوداني:  الجنســــــــیـة 

 . مسلم:  الدیانـــــــــــة

 .ثالثة بناتمتزوج وأب ل: الحالة االجتماعیة 

 . مروى/ الوالیة الشمالیة / السودان :  الســــــــــــكن

              .جامعة عبد اللطیف الحمد التكنلوجیة/ مروى:  العنــــــــــوان

 00249912180805/ 00249123729790موبایل 

 noreldeenali55@gmail.com: برید الكتروني

 : الت العلمیة المؤھ
 .2012/جامعة النیلین/دكتوراه الفلسفة في المحاسبة* 
 .م2007جامعة جوبا / ماجستیر في المحاسبة والتمویل *  
 .  م2006جامعة جوبا / الدبلوم العالي في المحاسبة والتمویل *  

 . م 2003بتقدیر جیَد جداً  / كلیة العلوم االداریة / جامعة امدرمان االسالمیة / بكالوریوس محاسبـة *  

 :الدورات التدریبیة 
 .م2000شھادة في أساسیات الحاسوب من جامعة النیلین ، * 
 .م2011دورة تدریبیة في نظم وطرائق التدریس الجامعي في جامعة الخرطوم ،* 

 .م2011في التقویم والقیاس في جامعة الخرطوم ، دورة تدریبیة* 

 .م2011دورة تدریبیة في استخدام تكنولوجیا التعلیم في التدریس الجامعي في جامعة الخرطوم ،* 

 .م2012دورة تدریبیة في تصمیم وتطویر المناھج الجامعیة في جامعة بحرى ،* 



 :  الخبرات العملیة
كلی�ة العل�وم االجتماعی�ة واالداری�ة والقی�ام بت�دریس جمی�ع مق�ررات  –أستاذ مساعد بجامعة عبد اللطیف الحم�د التكنلوجی�ة *

 .وحتي تاریخھ 1/10/2015المحاسبة من

 .30/9/2015حتي  28/2/2013بكلیة االفتصاد جامعة بنغازي فرع الكفرة من  محاضر*

حت�ي  /201211/6للشؤون العلمیة والقیام بتدریس جمیع مقررات المحاس�بة م�ن أستاذ مساعد بكلیة مروى التقنیة وأمینا*
201327/2/ . 

 .م2012\6\10م وحتى 2008محاضر بكلیة مروى التقنیة ورئیس قسم نظم المعلومات المحاسبیة والمصرفیة منذ *

م وحت�ى 2004م�ن . النی�ل ـ عطب�رة  والیة نھر/ بجامعة السودان المفتوحة .  اإلداریةالعلوم / مشرف اكادیمى على مواد * 
الكورسات المكثفة وتص�حیح الكراس�ات والقی�ام بجمی�ع االستش�ارات  فيوخالل ھذه السنوات أقوم بتدریس الطالب . تاریخھ 

 . األكادیمیة

مشروعات توطین المھجرین .(  2008\5م وحتى2007شركة النصر لإلسكان والتشیید المحدودة ، فى الفترة من بدایة  *  
وخالل ھذه الفترة كلفت بأعمال عدیدة منھا عمل التسویات برئاسة ) .مشروع المكابراب ) . ( والمتأثرین بقیام  سد مروى 

 .المشروع وتحلیل الصرف ومتابعة العھد وسلف العاملین وحساب الموردون وغیرھا 

مشروعات توطین المھجرین .( ھایتھا م وحتى ن2004شركة النصر لإلسكان والتشیید المحدودة ، في الفترة من بدایة * 
& محاسب موقع ( وخالل ھذه الفترة كلفت بأعمال  محاسبیة مختلفة ) أمري الجدیدة ) (والمتأثرین بقیام  سد مروى 

 .)مشتریات مواد  مختلفة & صراف موقع  & محاسب خزنة 
 . م 2007م وحتى بدایة 2004من نھایة / اإلدارة المالیة / جامعة جوبا * 

وخالل ھذه الفترة عملت محاسب كلیة وبقسم المرتبات والمدفوعات والسجالت والخزین�ة وك�ل أقس�ام الحس�ابات وقم�ت      
 . بإجراء جمیع العملیات الحسابیة حتى إعداد میزان المراجعة والمیزانیة العمومیة في نھایة السنة 

 -:التزكیة 
 .معة أم درمان اإلسالمیةعبد الماجد عبد هللا حسن أستاذ المحاسبة بجا. د.أ

 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا / رئیس قسم المحاسبة / بابكر ابراھیم الصدیق . د 
 .جامعة النیلین/ المساعد استاذ المحاسبة/عبد الرحمن البكرى منصور. د

 -:اشخاص یمكن الرجوع الیھم 
 .  نار سابقاجامعة س/ أمین الشئون العلمیة /  معتصم الرشید غالب. د / 1
 .كلیة مروى التقنیة/ عمید كلیة مروى التقنیة  / أحمد ادریس سیداحمد . د / 2

 

 

 


