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البيانات الشخصية :
تاريخ الميـالد

 8792/2/81م

الحالة اإلجتماعية

متزوج وأب لثالث اطفال

الجنسية

سوداني

العنوان

قسم ادارة األعمال – مدرسة العلوم اإلدارية – جامعة الخرطوم

المؤهالت العلمية :
دكتوراه الفلسفه في ادارة األعمال –  2001م جامعة الخرطوم – السودان
ماجستير العلوم في إدارة األعمال –  – 2002جامعة الخرطوم  -السودان
بكالريوس الشرف المرتبة األولى – 8771جامعة الخرطوم – السودان

الخبرات العملية
 وكيل جامعة الخرطوم 2018- 2082.....
 عضو مجلس ادارة شركة وادي ابوسليم لالنتاج الزراعي والحيواني 2089وحتى تاريخه
 استاذ زائر بكلية احمد بن محمد .....قطر 2082_2082.....

 عضو فريق تطوير الجودة ببرنامج الماجستير ...برونيل ...لندن 2082
 مدير مطبعة جامعة الخرطوم 2088 - 2080

 نائب عميد شئون الطالب – جامعة الخرطوم 2080 -2009 -م
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 استاذ مساعد بقسم ادارة األعمال  2001حتى تاريخه
 محاضر بقسم ادارة األعمال  2001 – 2002م
 محاضر غير متفرغ بكلية اإلمارات التقنية  2001 – 2002م
 محاضر غير متفرغ بكلية العلوم الرياضية  2001 – 2002م
 مساعد تدريس – قسم ادارة األعمال  2008 -1998م

 مدرب بوحدة التدريب واالستشارات للعديد من الدورات التدريبيةللعديد من المنشآت
العامة والخاصة -8771الى االن.

 تنفيذ دورات تدريبية حول ادارة المشروعات  -ضمن برنامج االمم المتحدة
االنمائي(2080م)

 تنفيذ عدد من الورش لمنسوبي الجامعة حول ادارة الوقت

 تنفيذ عدد من االستشارات في مجال اعادة الهيكلة ودراسات الجدوي والوصف
الوظيفي وتحليل الوظائف وتحليل الفجوات

 مدير وحدة التريب واالشتشارات بالعلوم االدارية 2007-2001
 مدرب معتمد ومستشار لعدد من المعاهد وشركات االستشارات

الدورات التدريبية
 مدرب معتمد من قبل برنامج االمم المتحدة االنمائي 2082
 ورشة حول ادارة موسسات التعليم العالي....الصين2082-

 دورة تدريبة في اللغة الصينية-جامعة بكين للغات والثقافة-2088الصين

 دورة تدريبية في التحليل اإلحصائي للبيانات – جامعة يانغشو  2082الصين.
 التصميم التعليمي ألغراض التعليم عن بعد – مايو  2080م كلية الدراسات التقنية
والتموية  -الخرطوم – السودان .

 لبرمجة اللغوية العصبية  -فبراير  2080م -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية -
القاهرة – مصر.

- دورة تدربية في اللغة االنجليزية العامة –– 2007- Oxford House College
لندن –المملكة المتحدة .
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 اإلدارة اإلستراتيجية  -أكاديمية االمن العليا – مايو  - 2001السودان

 ادارة المشروعات معهد  - X-PERTمايو  - 2002جنوب افريقيا (نفذت
بالخرطوم )

 التدريب اإلداري في ظل التطور التكنلوجي  -يناير  – 2002المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية – القاهرة مصر

الجوائز العلمية :
منحت من مجلس اساتذة جامعة الخرطوم الجوائز التالية :
 جائزة الجامعة الحسن أداء اكاديمي بالسنة االولى – مدرسة العلوم اإلدارية  8772م
 جائزة الجامعة الحسن أداء اكاديمي بالسنة الثانية – مدرسة العلوم اإلدارية  8772م
 جائزة الجامعة الحسن أداء اكاديمي بالسنة الثالثة – مدرسة العلوم اإلدارية  8772م
 جائزة الجامعة الحسن أداء اكاديمي بالسنة الرابعة – مدرسة العلوم اإلدارية  8779م
 جائزة الجامعة الحسن أداء اكاديمي بالسنة الخامسة – مدرسة العلوم اإلدارية 8771م

المقررات التي قمت بتدريسها
 اإلحصاء اإلداري
 الطرق الكمية
 بحوث العمليات
 مباديء اإلدارة
 ادارة المشروعات
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 دراسة الجدوى وتقييم المشروعات .
 اإلدارة اإلستراتيجية
 إدارة اإلنتاج
 السلوك التنظيمي
 ادارة قنوات االمداد
 ادارة الشراء والتعاقد في المشروعات

المهارت :
اللغة العريبة تحدثاً وكتابة .
اللغة اإلنجليزية تحدثاً وكتابة.
التعامل مع الحاسوب
عضوية اللجان :
عضو مجلس جامعة الخرطوم ومقرر المجلس 2081-2082 ........
عضو اللجنة التنفيذية والمالية لجامعة الخرطوم ومقرر اللجنة2081-2082 ........
عضو مجلس اساتذة الجامعة 2081-2082 ........2088-2009
عضو مجلس عمداء الجامعة 2081-2082 ........2088-2009
عضو مجلس شؤن الطالب2081-2082 ........2007- 2009
عضو لجنة دراسة اكاديمية جامعة الخرطوم 2082
عضو اللجنة االستشارية االكاديمية بجامعة الخرطوم-2082 ........ 2088-2009
2081
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عضو لجنة انتخابات اتحاد طالب جامعة الخرطوم لعدة دورات2080- 2002

عضو لجنة تقييم الالمركزية 2082
عضو لجنة دراسة اسس تكوين اتحاد طالب الجامعة 2082-2082

العمل التطوعــي :
عضو لجنة مسجد الجامعة 2007-2009
نائب رئيس جمعية ابو سليم الخيرية – والية الخرطوم –  2009 – 2002م
رئيس جمعية ابو سليم الخيرية والية الخرطوم  2009م  2007-م.
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