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السودان 1972م
العلوم اإلدارية
إدارة عامة
الرقابة اإلدارية
أستاذ مساعد
2009/6/20م
المملكة العربية السعودية نجران – العريسة الشمالية
 دكتوراه في اإلدارة العامة من قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين2009م. ماجستير العلوم السياسية(تخصص دقيق إدارة عامة -خدمة مدنية) العامة من قسم العلومالسياسية بجامعة النيلين 2003م.
 بكالوريوس العلوم السياسية العامة من قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين1998م. دبلوم الهندسة الميكانيكية (تخصص إنتاج) من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا2002م.
 دبلوم اللغة األلمانية 2002م. منسق قسم اإلدارة العامة -جامعة نجران من 1434/10/16هـ لدورتين منسق الجودة بقسم اإلدارة العامة – جامعة نجران1433/12/19هـ. المرشد األكاديمي بقسم اإلدارة العامة  -جامعة نجران للعام الدراسي 1432هـ 1433/ أستاذ مساعد (بروفيسور مساعد) في كلية العلوم اإلدارية  -جامعة نجران بالمملكةالعربية السعودية من العام 2011م – وحتى اآلن..
 رئيس لجنة االختبارات بكلية التجارة والدراسات االقتصادية واإلجتماعية بجامعةالنيلين للعام الدراسي 2011-2010م
 منسق الدبلوم الوسيط بقسم العلوم السياسية  -جامعة النيلين من العام  2003م إلي2010م
 أستاذ مساعد (تخصص إدارة عامة) في قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين من العام2009م – 2010م.

 محاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين من العام 2003م إلى 2008م. -مساعد تدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين من العام 1999م إلى 2002م.

األنشطة األخرى وعضوية اللجان:

المنح والجوائز المحلية أو
العالمية:

المؤتمرات والندوات والدورات
التدريبية:

الدورات والورش التي قدمتها

 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم اإلدارية – جامعة نجران رئيس لجنة التوعية واإلعالم والتوثيق بكلية العلوم اإلدارية – جامعة نجران عضو لجنة الشئون الطالبية ومتابعة الخريجين رئيس مشروع إنشاء مسارات فعالة للتواصل مع الخريجين وأرباب العمل عضو لجنة امتحانات كلية التجارة والدراسات االقتصادية واالجتماعية بجامعة النيلينمن العام 2005م إلى 2009م.
 منسق الدبلوم وسيط بقسم العلوم السياسية من العام 2001م إلي 2008م.شهادة تقديرية في األداء المتميز كمنسق لقسم اإلدارة العامة – جامعة نجران-العام
الدراسي1437 – 1436هـ
شهادة المشاركة المتميزة في تقييم برنامج اإلدارة العامة – جامعة الحدود الشمالية –
1436هـ
جائزة المشاركة في دورة التخطيط ومراجعة الخطة االستراتيجية بكلية التربية – جامعة
نجران – 1435هـ .
أوالا -عدد من الدورات التدريبية منها:
 -1دورة ترقية أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية 2008م ( 96ساعة).
-2دورة الحاسبات اآللية وبرامج التحليل اإلحصائية للعلوم االجتماعية)(S.P.S.S
2002م.
 -3دورة معايير الجودة في العملية التعليمية لمؤسسات التعليم العالي (بالمملكة العربية
السعودية)  -جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية فبراير 2012م10(.ساعات).
 -4دورة مهارات البحث الكيفي  -جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية مارس
2012م10(.ساعات).
 -5دورة االتجاهات الحديثة في التدريس  -جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية
أكتوبر 2012م10(.ساعات).
-6دورة معايير الجودة في السياق المؤسسي (بالمملكة العربية السعودية)  -جامعة نجران
بالمملكة العربية السعودية فبراير 2013م10(.ساعات).
 -8دورة مطلوبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور التعليم والتعلم (بالمملكة العربية
السعودية)  -جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية فبراير 2013م10(.ساعات).
 -9دورة اعداد المدير التنفيذي لوحدة التطوير والجودة -جامعة نجران بالمملكة العربية
السعودية مارس 2013م10(.ساعات).
 -10دورة تصميم البرامج في ظل اإلطار الوطني للمؤهالت -جامعة نجران بالمملكة
العربية السعودية أبريل 2013م10(.ساعات).
 -11دورة إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج(برامجي) وفقا لمعايير الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد بالمملكة العربية السعودية  -جامعة نجران أكتوبر 2013م
(10ساعات).
ثانيا ا -دورات المكتبة الرقمية السعودية:
حضور ( )12دورة تدريبية من دورات المكتبية الرقمية السعودية.
 -1ورشة إعداد ملف المقرر الدراسي بكلية العلوم اإلدارية
 -2ورشة إعداد معيار رسالة وأهداف البرنامج الدراسي لقسم األنظمة

 دورة اعداد المصفوفات وقياس نواتج التعلم للمقرر الدراسي بكلية العلوم اإلدارية-3
م2016/11/ 2 األربعاء
 دورة المهارات اإلدارية في القطاع الصحي الصحية لطالب الكليات الصحية بجامعة-3
.م2018 نجران
. مبادئ علم اإلدارة-1
. مبادئ اإلدارة العامة-2
. اإلدارة العامة المقارنة-3
. اإلدارة المحلية في المملكة العربية السعودية-4
. إدارة المستشفيات-5
. مبادئ الخدمة المدنية-6
. التنظيم اإلداري-7
. الرقابة اإلدارية-8
 القيادة اإلدارية-9
. اإلدارة في اإلسالم-10
 إدارة التنمية-11
1- The Impact of Administrative Management's Quality on Improving Local
Government in Khartoum :An Applied Study on Karary Locality
European Journal of Business and Management, 2016
2- The Impact of Faculty Job Satisfaction on Applying Quality Systems in
Najran University: An Applied Study on College of Administrative Sciences.
Journal of Public Administration and Governance: U.S.A, 2016
 تطبيق أساليب إدارة الجودة الشاملة في العملية الضريبية ومدى مساهمتها في تحقيق رضاء الممول-3
.م2016، جامعة قناة السويس، مجلة كلية التجارة،الضريبي
4-The Impact of Employees Empowerment on Managerial Innovation from the
Najran University Employees Perspectives, amarabac journal, 2018.
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