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التدرج العلمي

 -1دكتوراه العلوم اإلدارية  , 1997 ,كلية العلوم اإلدارية  :جامعة ام
درمان االسالمية .
 -2دبلوم االحصاء (نظام سنتين )  , 1988كلية التجارة  :جامعة القاهرة
فرع الخرطوم .

 -3ماجستير العلوم االدارية  , 1994 ,كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية :
جامعة ام درمان االسالمية .
 -4دبلوم علوم الحاسوب  , 1995 ,مركز الدراسات االنمائية  :جامعة
الخرطوم .
التدرج الوظيفي

• استاذ مساعد(متفرغ )  /جامعة نجران  /كلية المجتمع  /اكتوبر 2011
وحتي االن ,رئيسا لوجدة القياس والتقويم .
• استاذ مساعد (متفرغ )  /جامعة ام درمان اإلسالمية  /كلية العلوم
االدارية  /أكتوبر  2005وحتى اكتوبر 2011

 ,رئبسا لقسم االدارة

االلكترونية  ,ثم رئيسا لقسم ادارة االعمال .
• استاذ مساعد ( غير متفرغ ) بأكاديمية األمن العليا  /السودان ,
 2005وحتى ا.2011
• استاذ مساعد ( غير متفرغ ) بمركز دراسات الحاسوب  ,جامعة الرباط
 2005 ,وحتى . 2011
• استاذ مساعد (متفرغ ) بأكاديمية العلوم الشرطية  ,اإلمارات العربية
المتحدة  ,الشارقة  :نوفمبر  1999وحتى سبتمبر .2004
• استاذ مساعد ( زائر) بكلية الشرطة  ,اإلمارات العربية المتحدة ,
ابوظبي  :مارس  1999وحتى أكتوبر .1999
• استاذ مساعد ( متفرغ ) بجامعة ام درمان اإلسالمية  /كلية العلوم
االدارية  ,أكتوبر  1997وحتي نوفمبر .1999
• استاذ محاضر( غير متفرغ ) بمدرسة اإلدارة واالقتصاد  ,كلية شرق
النيل الجامعية العام الجامعي .96/95
• استاذ محاضر( غير متفرغ ) بكلية التجارة  ,جامعة النيلين  ,العام
الجامعي . 96/95
المناصب اإلدارية

 -1رئيس وحدة القياس والتقويم  /كلية المجتمع  /جامعة نجران ,
 1435/12وحتي االن

 -2رئيس وحدة العالقات العامة  /كلية المجتمع  /جامعة نجران ,
 1433/9وحتي 1435/3
 -3المنسق األكاديمي

لكلية العلوم اإلدارية  /جامعة ام درمان

اإلسالمية .
 -4رئيس قسم اإلدارة االلكترونية  /كلية العلوم اإلدارية  /جامعة ام
درمان اإلسالمية .
 -5رئيس قسم ادارة االعمال  /كلية العلوم اإلدارية  /جامعة ام درمان
اإلسالمية .
 -6باحث بمركز دراسات الهجرة والسكان  /الخرطوم
 -7باحث  /معهد الدراسات المصرفية والمالية .
أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي

 -1عضو لجنة الجودة في الكلية  /كلية المجتمع.
 -2عضوا لجنة فرعية (لجنة شؤون الخرجين) معيار .3
 -3رئيس مشروع منظومة وسائل االتصال بالكلية
 -4رئيس ادارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة بقسم العلوم االدارية

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع

 -1شهادة اعتماد خبير تدريب من المديرية العامة لشرطة الشارقة .
 -2شهادات تقدير من عدد من التنظيمات والجمعيات العلمية االدارية .
 -3شهادة تقدير لمشاركة في اعداد الخطة االستراتيجية لبنك التنمية
االسالمي التعاوني  /السودان .
االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)

.
 -1دورة ترقية أعضاء أداء هيئة التدريس _ جامعة ام درمان اإلسالمية
 -2دورة التخطيط االستراتيجي  ,معهد إعداد القادة  ,األكاديمية
العسكرية.
 -3دورة توثيق تجربة النظام المصرفي االسالمي .
 -4دورات قصيرة  :تقنية المعلومات  ,اإلحصاء  ,تصميم الشرائح

االلكترونية .
الدورات (مدرب/متدرب)


خبير تدريب باإلدارة العامة لشرطة الشارقة  ,اإلمارات العربية
المتحدة  ,الشارقة .



خبير تدريب بكلية بمعهد تدريب الضباط  ,اإلمارات العربية المتحدة ,
ابوظبي .



خبير تدريب بوزارة الشباب والرعاية االجتماعية .



خبير تدريب باألكاديمية العسكرية السودان .



خبير تدريب بأكاديمية األمن العليا السودان .



إعداد وتقديم برامج تدريبية مختلفة منها :

صناعة ودعم القرار  ,إدارة الوقت وإدارة الذات  ,مهارات القيادة الفعالة ,
تخطيط وإدارة المشروعات  ,التخطيط العام والتخطيط الشبكي  ,وظائف
اإلدارة  ,استخدام برامج الحزم اإلحصائية الجاهزة  ,منهجية البحث
العلمي  ,التخطيط االستراتيجي القومي
االشتراك في إعداد وتقديم برامج تدريبية مختلفة :
البرامج التدريبية المتخصصة للقيادات الشرطية العليا  ,الدورات اإلدارية
التنشيطية لضباط الشرطة  ,دورات متخصصة لقيادات القطاع العام ,
دورة تحديد االحتياجات التدريبية .


تقديم أكثر من  12حلقة إذاعية تدريبية حول التخطيط االستراتيجي
القومي(باالشتراك مع آخرين)

اإلشراف على األنشطة الالصفية

العضوية الفخرية لعدد من الجمعيات والروابط العلمية التي تهتم
بالنشاط العلمي االداري .
االشراف علي عدد من الرحالت العلمية لطالب قسم ادارة االعمال
لعدد من المواقع داخل السودان .

المهمات العلمية



إعداد وتدريس المواد التالية :

إدارة الموووووارد البشوووورية  ,إدارة الشوووورطة  ,علووووم اإلدارة  ,تخطوووويط وإدارة
المشروعات  ,اإلدارة المحلية  ,اإلدارة المقارنوة  ,إدارة اإلنتواج  ,إدارة الوقوت
وإدارة الوووذات  ,اإلدارة االلكترونيوووة ,اإلحصووواء واسوووتخدام منظوموووة الحوووزم
اإلحصووائية  ,منهجيووة البحووث العلمووي  ,نظووم المعلومووات اإلداريووة  ,بحووو
العمليات  ,األساليب الكمية في اإلدارة  ,الثقافة المهنية  ,التخطيط الشبكي
وبرمجة الموارد  ,المالية العامة  .التخطيط االستراتيجى واالدارة االستراحية
.


لكل مادة من المواد المذكورة مذكرات وكتيبوات خاصوة بهوا فضوال عون
شرائح عرض توضيحية باستخدام . Power Point



اإللمام والمعرفة نظريا وتطبيقيا بمنظومة حزم التحليل اإلحصائي
الجاهزة  SPSS ,SAS:وغيرها .



أستاذ مادة اإلحصاء بكلية العلوم جامعة ام درمان اإلسالمية . 1998



تحكيم التحليل اإلحصائي لعدد من الرسائل العلمية .



تقديم برامج تدريبية متخصصة الستخدام اإلحصاء في البحو
العلمية .



اإللمام بأساليب البحث العلمي وطرق التحليل الكمي واإلحصائي :
رسالة الماجستير في مجال أساليب التحليل الكمي وتطبيقاتها في
مجال اإلدارة .



اإللمام باألسس النظرية والفلسفية ألساليب التخطيط والتنظيم
واإلدارة  :رسالة دكتوراه في مجال التنظيم وتطوير األداء .



مجموعة من البحو

العلمية أعدها الباحث منها  :تقيم دور المصرف

العربي للتنمية االقتصادية بإفريقيا  .تطهير الخدمة المدنية  :اتجاهات
فكرية  ,تقييم جودة الخدمات المصرفية  .باإلضافة لمجموعة بحو
أخري تحت اإلعداد .


االشتراك في تقييم العديد من البحو



كتب ومؤلفات  :أساسيات اإلدارة  ,منهجية البحث العلمي  ,المالية

العلمية .

العامة  ,إدارة األفراد  ,التخطيط في الشرطة  ,التنظيم في الشرطة .


باحث بمعهد الدراسات المصرفية  ,الخرطوم . 96 – 94:



المنسق للحلقات العلمية المتخصصة التي يقيمها المعهد العالي
للدراسات المصرفية



إعداد الكتيبات السنوية بنشاط المعهد العلمية المختلفة .



االشتراك في لجان تقييم األداء المصرفي للمصارف الحكومية
والتجارية .

اللغات

 -1عربي
 -2انجليزي
اإلشراف على رسائل الماجستير

االشراف علي اكثر من  20اطروحة لنيل درجة ماجستير
االشتراك في لجان مناقشة اكثر من  50رسالة ماجستير
اإلشراف على رسائل الدكتوراه

التحليل االحصائي لعدد من اطروحات الدكتوراه

المؤلفات


منهجية البحث العلمي



المالية العامة



التخطيط والتنظيم في الشرطة



االدارة  :المفاهيم والوظائف

عضوية اللجان

 -1لجان المناقشة والحكم علي الرسائل العلمية (جامعات
السودان واالمارات)
 -2لجان االمتحانات (جامعات السودان واالمارات وجامعة
نجران  /السعودية)

 -3لجان السمنارات والحلقات العلمية .
 -4لجان الجودة واالعتماد االكاديمي .

ملخص الخبرات الوظيفية

رئيس قسم اإلدارة االلكترونية _ كلية العلوم اإلدارية _ جامعة
•
ام درمان اإلسالمية.
المنسق األكاديمي لكلية العلوم اإلدارية _ جامعة ام درمان
•
اإلسالمية.
اإلسهام ضمن مجموعة لجان في مجاالت علمية متخصصة :
•
المنهج الجامعي  ,نظام الدراسة والتقويم  ,دليل الجامعة.
االشتراك في إعداد المؤتمرات واالحتفاالت السنوية والدورية
•
التي تقيمها الجامعة.
إدارة قسم سكرتارية مجلس أساتذة جامعة ام درمان
•
اإلسالمية.
•

إعداد وتقديم برنامج آفاق اإلذاعي بإذاعة والية الخرطوم.

•

عدد من الحلقات اإلذاعية باإلذاعة القومية (ضيف وخبير) .

•

تحرير بعض المقاالت بالصحف السودانية .

