منسقة الكلية
البيانات الشخصية:







االسم :خالدة عبدهللا مصطفى محمد
الجنسية :سودانية
تاريخ الميالد 01 :سبتمبر  0791م
مكان الميالد :الخرطوم  -البحري
البريد االلكترونيkhalda.abdalla@yahoo.com :
Khalda.abdalla 2020@ gmail.com

اللغات :
اللغة العربية تحدثا ً وكتابة

المؤهالت الدراسية :
.0
.8
.3

دكتوراه في االقتصاد –جامعة النيلين 8112م
ماجستير التنمية االقتصادية بتقدير جيد جدا ً-جامعة النيلين 8118م
بكالوريوس الشرف الثانية القسم األول في االقتصاد -جامعة النيلين0772م

السجل الوظيفي :
.0
.8
.3

مساعد تدريس 8118-0772م
محاضر 8112-8118م
استاذ مساعدمن  8112حتى األن

التاريخ األداري :













منسق الدراسات العليا بقسم االقتصاد (8111-8118م)
منسق التعليم عن بعد بكلية التجارة (بدرجة رئيس قسم)()8100-8117
عضو مجلس األقتصاد الرئيسية 0777م وحتى األن
عضو مجلس كلية التجارة والدراسات االقتصادية االجتماعية
عضو مجلس االساتذة بجامعة النيلين
عضو مجلس الدراسات االقتصادية واالجتماعية ,جامعة النيلين.
وحدة الكنترول بكلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية .
مشرفة قسم إدارة األعمال كلية المجتمع بجامعة نجران
رئيسة وحدة الدعم والمساندة بكلية المجتمع
عضو معيار التعليم والتعلم باالعتماد االكاديمي الدولي
نائبة معيار الروية والرسالة
نائبة وحدة البحث العلمي (فرع البنات)














نائبة وحدة تخطيط وتطوير االمناهج (فرع البنات)
وحدة الصيانة (فرع البنات)
عضو تنسيق حفل التخرج بجامعة نجران لكليات البنات.
عضو مجلس برنامج إدارة األعمال بكلية المجتمع
عضو مجلس الكلية (الدائرة التلفزيونية)
مشرفة وحدة التطوير والجودة كلية المجتمع (فرع البنات )للعام الدراسي 0339/33هـ

نائبة وحدة الرئيسية للتطوير والجودة (فرع البنات)
نائبة وحدة العالقات العامة (فرع البنات)
عضو االنشطة بكلية المجتمع(فرع البنات)
منسقة وكيلة باألنابة كلية المجتمع بجامعة نجران .
منسقة كلية المجتمع للبنات جامعة نجران منذ0333/08/81هـ(حتى اآلن)
منسقة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرمنذ0333/3هـ (حتى اآلن)

الدورات التدريبية المؤتمرات والندوات :























استخدام التكنولوجيا في التدريس عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
نظم االمتحانات وتقويم الطالب عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
معايير الجودة في دعم البنية التحتية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
التدريس الفعال عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
نظام التعلم االلكتروني عمادة التعليم االلكتروني بجامعة نجران
كتابة المشروعات البحثية التنافسية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
خرائط المنهج عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
نظم االمتحانات وتقويم الطالب عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
معيار الجودة في السياق المؤسسي عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
اإلرشاد االكاديمي عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
دمج التقنية في التدريس الجامعي عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
إعداد توصيف البرنامج وفق معايير الهيئة الوطنية عمادة التطوير والجودة
جامعة نجران
ملف المقرر عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
قياس نواتج التعلم عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
تقرير المقرر وفق معايير الهيئة الوطنية عمادة التطوير والجودة جامعة
نجران
مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
مخرجات التعلم للبرامج والمقررات وطرق قياسها عمادة التطوير والجودة
جامعة نجران
جودة االبحاث وآليات النشر الدولي في مجالت ISI
إعداد تقرير الدراسة الذاتية عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
ضمان الجودة والتقويم البرامجي عمادة التطوير والجودة جامعة نجران
توصيف البرامج واعداد التقارير السنوية عمادة التطوير والجودة جامعة
نجران
توصيف وتقرير البرنامج وفق االطار الوطني للمؤهالت عمادة التطوير
والجودة جامعة نجران



دورة تدريبية في جودة النظام .جامعة نجران 8101



دورة تدريبية في استخدام الحاسب اآللي








دورة تدريبية في تطبيقات الحاسب االلي من كلية الدانقا لعلوم الحاسب االلي 8101م

أضواء على اتفاقية سيدوا –قاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات 8110م
تطوير العالقات بين السودان واالتحاد االوربي –قاعة الصداقة 8112م
مؤتمر المانحين بأوسلو المنعقد في قاعة الصداقة والسالم 8112م
دورة تدريبية لترقية االداء المهني العضاء هيئة التدريس مركز التطوير
المهني المستمر االتحاد المهني التعليم العالي السودان
برنامج تدريبي في نظام التعلم االلكتروني جامعة نجران

االنجازات العملية :









شكر وتقدير للحصول على االعتماد االكاديمي الدولي بكلية المجتمع من
الهيئة االمريكية
شكر وتقدير على مجهودها وتعاونها كوكيلة بكلية المجتمع
شكر وتقدير على انجاز أعمال التقرير السنوي الخاص بالكلية .
شكر وتقدير في أنجاز أعمال وحدة التطوير والجودة بكلية المجتمع
شكر وتقدير لكفاءة االداء االداري والتميز االكاديمي للعام الدراسي 0339/33هـ
من كلية المجتمع (فرع البنات) للعام
شكر وتقدير من وحدة االنشطة الطالبية
الدراسي0339/33هـ
شكر وتقدير من السيد العميد وحدة االنشطة الطالبية للعام الدراسي 0339/33هـ
شكر وتقدير في أنجاز أعمال وحدة التطوير والجودة بكلية المجتمع للعام
0339/33هـ

البحوث العلمية والمشاريع البحثية :












عالقة السودان بصندوق النقد الدولي.
تطور العالقات االقتصادية بين االتحاد االوروبي والسودان في الفترة
8119-0792م
الديون الخارجية وأثرها على االقتصاد السوداني
دور الزكاة في محاربة الفقر
المشاكل البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية في السودان
عمل المراة في السودان .
أضواء على أتفاقية سيداو (الجانب االقتصادي )
االستثمار في القطاع الصناعي وأثره على التنمية االقتصادية في السودان
اثر سياسات بنك السودان على ربحية النظام المصرفي
الفجوة الغذائية في السودان االسباب والمشاكل والحلول
االستثمار الزراعي في السودان

