الـس ـيــرة الـذاتـيــة
االسـ ـ ــم :التاج حممد حممد علي حامد
سوداين

اجلنس:

ذكر

اجلنسية:

احلالة االجتماعية

متزوج

عدد أفراد األسرة

مكان واتريخ امليالد

السودان 1978/1/1م

الكلية التابع هلا

العلوم اإلدارية

الق ـسـم

إدارة األعمال

التخصص الدقيق

نظم املعلومات اإلدارية

2
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اتريخ الرتقية

ديسمرب 2012م

العنوان احلايل

جامعة جنران – كلية العلوم االدارية – قسم ادارة االعمال

املؤهالت العلمية

بكالوريوس الشرف املرتبة األوىل يف إدارة األعمال 2003م
ماجستري إدارة األعمال 2007م
دكتوراه يف إدارة األعمال 2012م.

األنشطة األخرى وعضوية اللةان
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منس ــق الديبلومات التقنية (قس ــم ادارة االعمال – جامعة خبت الرض ــا  -كلية االقتص ــاد
والعلوم االدارية – قسم ادارة االعمال ( 15يوليو . 2011 – 2006
عضـ ـ ــو جلنة االك ـ ـ ـراف األكادري جامعة خبت الرضـ ـ ــا  -كلية االقتصـ ـ ــاد والعلوم االدارية
(ديسمرب  – 2006ديسمرب . 2009
عضو جملس كلية االقتصاد والعلوم االدارية  -جامعة خبت الرضا  -كلية االقتصاد والعلوم
االدارية (ديسمرب  – 2006ديسمرب . 2009
عضو جملس قسم ادارة االعمال  -جامعة جنران  -كلية العلوم االدارية (ديسمرب 2014م
– صفر 1436هـ حىت اترخيه.
مسـ ـ ـ ـ ــة قسـ ـ ـ ـ ــم ادارة االعمال كلية العلوم االدارية جامعة جنران (يناير  -2015ربيع
االول 1436هـ1441 -ه .
عضو جلنة املعيار الرابع (التعليم والتعلم قسم ادارة االعمال  -جامعة جنران  -كلية العلوم
االدارية (يناير  -2015ربيع االول 1436ه – 1442هـ

 -7رئيس جلنة قياس االداء  -كلية العلوم االدارية (يناير  -2015ربيع االول 1436هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وحىت اترخيه.
 -8عضو جلنة إعداد التقرير السنوي للكلية 1438/1437ه
 -9عضو جلنة اختبارات االنتساب الفص الدراسي الثاين 1438/1437ه
-10عضو جلنة االختبارات الفص الدراسي االول للعام الدراسي 1439/1438ه
-11رئيس جلنة املعيار األول (الرس ـ ـ ـ ـ ــالة واألهداف  -كلية العلوم اإلدارية -جنران (1442ه
وحىت اترخيه.
-12عضو جلنة اعداد اخلطة االسرتاتيةية لكلية العلوم اإلدارية جامعة جنران 1442ه.
-13عضو جملس وحدة التطوير واجلودة بكلية العلوم اإلدارية 1441ه وحىت اترخيه.
املؤ رات والندوات والدورات التدريبية

املشاركات:
 .1مش ـ ـ ـ ــارا يف فعاليات املؤ ر العلمي للعةايف العلمي يف القر،ن والس ـ ـ ـ ــنة اهلي ة العاملية للعةايف
العلمي يف القر،ن والسنة –مكتب السودان– يونيو  2012م.
 .2ملتقي العم التطوعي جامعة جنران اململكة العربية السعودية 2019م1441 -ه
 . 3ملتقي القيادات االكادرية األول " جتارب النةاح وتطلعات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقب "جامعة جنران اململكة
العربية السعودية 1441ه

التدريــس (املقررات

تدريس املقررات االتية على مستوي البكالوريوس:
االدارة االس ـرتاتيةية -التســويق الدويل – ادارة التســويق -الســياســات االدارية – ادارة االفراد -ادارة
املنشآت املالية املتخصصة – ادارة االنتاج والعمليات -ادارة املشرتايت واملخايفن -التنظيم واالدارة-
االدارة املــاليــة – حتليـ البيــاملت املــاليــة -مــداخـ اداريــة مقــارنــة -االعالن والعالقــات العــامــة ادارة
االيفمات والكوارث مناهج البحث العلمي.
تدريس املقررات االتية على مستوي الدبلوم العايل:
إدارة املؤسسات العامة – السلوا التنظيمي -االدارة املالية

تدريس املقررات التالية على مستوي املاجستري( :لغة عربية):

الس ـ ـ ــلوا التنظيمي حاالت ومش ـ ـ ــاك ادارة االنتاج التس ـ ـ ــويق الدويل االدارة احلديثة قض ـ ـ ــااي يف
الفكر االداري املعاصر.
تدريس املقررات التالية على مستوي املاجستري( :لغة اجنليزية):

Operations Management, Management Information Systems,

Human Resource Management, Strategic Management

تدريس املقررات التالية على مستوى املاجستري التنفيذي يف إدارة االعمال:
نظم املعلومات االدارية

البحوث واملؤلف ــات

األوراق العلمية
 -1أمهية نظم املعلومات يف رفع كفاءة القرارات االدارية -جملة جامعة خبت الرض ـ ـ ـ ـ ـ ــا االلكرتونية-
العدد الثامن 2013م.
 -2دوافع الص ـرال التنظيمي لدي اعض ــاء هي ة التدريس تجلامعات الس ــودانية تلتطبيق على اعض ــاء
هي ة التدريس جبامعة خبت الرض ـ ـ ـ ــا 2012م جملة جامعة خبت الرض ـ ـ ـ ــا االلكرتونية -العدد التاس ـ ـ ـ ــع
ديسمرب 2013م ص .55
 -3العدالة التنظيمية لدي رؤس ــاء االقس ــام وعالقتتا تاللتزام الو يفي لدي املو فني من وجتة نظر
رؤســاء االقســام ومو في كــركة االتصــاالت االردنية جملة الني االبيا للدراســات والبحوث العدد
الثانـي سبتمرب 2013م ص .26
 .4متــارات إدارة االجتمــاعــات وفعــاليتتــا يف حتقيق أهــداف االجتمــاعــات جملــة جــامعــة النيلني –
السودان 2017م.
 .5أثر الذكاء االسرتاتيةي على اإلبدال املنظمي :دراسة تطبيقية يف كلية العل ـ ـ ــوم اإلدارية جبامعة
جنران جملة جامعة االنبار للعلوم االدارية واالقتصادية العدد 2017 184م.

6. Investigating effects of viral marketing on
Consumer’s purchasing decision, Case study: The
students of the Administrative Sciences College- Najran
University, British Journal of Marketing Studies, Vol.5,
No.4, pp. 63-73, May 2017.
 .7أثر التمكني اإلداري على اإلبــدال اإلداري" (دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميــدانيــة على عينــة من مو في جــامعــة
جنران جملة إماراتا العدد 2018 29م
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