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التدرج العممي


دكتوراه في ادارة األعمال تخصص دقيق إدارة أعمال/جامعة النيمين/السودان60071.م



ماجستير  MSC ،في إدارة األعمال،جامعة النيمين،السودان.



بكالوريوس العموم اإلدارية،تخصص إدارة األعمال،جامعة األحفاد لمبنات،السودان.

التدرج الوظيفي


محاضر بأكاديمية العموم اليندسية،قسم أدارة أعمال 6076م حتى6072م



محاضر بجامعة نجران منذ العام  6072وحتي تاريخو

المناصب اإلدارية


عضو ىيئة تدريس بأكاديمية العموم اليندسية،قسم إدارة أعمال



عضو ىيئة /قسم العموم اإلدارية،كمية المجتمع بجامعة نجران
1

أنشطة خاصة بجودة التعميم العالي


نائبة المعيار الثاني إدارة البرنامج كمية المجتمع



نائبة وحدة االعتماد األكاديمي كمية المجتمع



عضو المعيار األول الرؤيا والرسالة



عضو وحدة االرشاد االكاديمي



عضو المعيار الثامن التخطيط واإلدارة المالية



عضو لجنة القياس والتقويم



عضو وحدة األمن والصيانة

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع


جائزة أحسن بحث في إدارة األعمال مقدمة من جامعة األحفاد لمبنات (تحميل بيئة االستثمار في
أطار القوانين السارية المرتبطة باالستثمار في السودان)

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)


ورشة عمل نواتج التعمم



ورشة عمل العمل التطوعي



ورشة عمل توصيف المقرر



ورشة عمل التوصيف المختصر



ورشة عمل المعايير البرامجية



ورشة عمل مقاييس النجوم

الدورات (مدرب/متدرب)


دورة تدريبية في قسم الموارد البشرية،جامعة النيمين،السودان



دورة تدريبية شركة سكر كنانة،السودان



دورة تدريبية،بنك السودان،السودان



دبموم الحاسب األلي ،جامعة النيمين ،السودان.

2

اإلشراف عمى األنشطة الالصفية



رحالت اإلرشاد الريفي(توعية عن تنظيم األسرة)،شمال السودان،رحالت منظمة من جامعة األحفاد.
..........................................................

المهمات العممية


تدريس مادة الموارد البشرية،أكاديمية العموم اليندسية،قسم إدارة األعمال،السودان.



تدريس التسويق،أكاديمية العموم اليندسية،قسم إدارة األعمال،السودان.



تدريس مادة مبادئ اإلدارة،أكاديمية العموم اليندسية،قسم إدارة األعمال،السودان.



تدريس مادة نظم المعمومات كمية المجتمع،جامعة نجران،المممكة العربية السعودية



تدريس مادة مقدمة في تقنية المعمومات ،كمية المجتمع،جامعة نجران،المممكة العربية السعودية



تدريس مادة مبادئ اإلدارة ،كمية المجتمع،جامعة نجران،المممكة العربية السعودية.



كمية المجتمع،جامعة نجران،المممكة العربية السعودية



تدريس مادة ادارة األعمال المكتبية ،كمية المجتمع ،جامعة نجران ،المممكة العربية السعودية.

المغات


العربية



اإلنجميزية

عضوية المجان


نائبة المعيار الثاني إدارة البرنامج



عضو المعيار األول الرؤيا والرسالة



عضو المعيار الثامن التخطيط واإلدارة المالية



عضو لجنة القياس والتقويم



عضو وحدة األمن والصيانة

3

ممخص الخبرات الوظيفية


عضو ىيئة تدريس كمية العموم اليندسية قسم ادارة األعمال6076م6072



عضو ىيئة تدريس جامعة نجران كمية المجتمع قسم العموم االدارية6072م وحتي تاريخو

األوراق العممية المنشورة
م

أسم البحث

سنة النشر

 7دور التنظيم اإلداري في رفع كفاءة االستثمار دراسة تطبيقية عمي و ازرة االستثمار(السودان(

6071

. 6لثر المخاطر عمى أداء االستثمار

6071
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