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لي العنوان الحا   

 .3/9/2009-ن  السودا –النيلين    جامعة-السودان  -االعمالكتوراه الفلسفة في إدارة  د -

 7/6/2006-كلية التجارة  -النيلين   جامعة-السودان  –االعمال  ماجستير ادارة   -

 24/12/2001-  السودان –النيلين   جامعة-األولى بكالوريوس ادارة االعمال مرتبة الشرف   -

 

 المؤهالت العلمية 

 وحتي االن.23/6/2015 –ن  جامعة النيلي  –كلية التجارة   –قسم إدارة االعمال   -أستاذ مشارك   -

 .3/9/2009-جامعة النيلين –كلية التجارة    –مساعد بقسم إدارة االعمال    استاذ -

 .21/3/2006-جامعة النيلين-كلية التجارة–محاضر بقسم إدارة االعمال   -

   م13/1/2004-جامعة النيلين   –كلية التجارة  -سم إدارة االعمالمعيد بق -

 االكاديمية المناصب 

 

المملكققة العربيققة السققعودية  –جامعققة نجققران -كليققة العلققوم ايداريققة -قسققم إدارة األعمققال منسققق -

(11/11/2012 – 20/2/2020.) 

جمهوريقة السقودان  –جامعقة النيلقين  –كليقة التجقارة  –الوسيط بقسم إدارة األعمقال  منسق الدبلوم   -

(31/12/2006 – 1/9/2011.) 

المناصب المسؤوليات  

 االدارية: 

 

م2001جائزة والي والية كسال للمتفوقين بالجامعات السودانية  المنح والجوائز   

 المحلية أو العالمية 
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درجة   .1 لنيل  مقدم  الفلسفةبحث  اي  في  دكتوراه  اينتاج  بعنوان    عمالإدارة  إدارات  أداء  وتطوير  دراسة 

السودانيةب   والعمليات  الصناعية  العلمية    المنشآت  االساليب  العليا    الحديثة،باستخدام  الدراسات  عمادة 

   .9200 االعمال،قسم ادارة    التجارة،كلية  النيلين،جامعة 
تخطيط  استخدام بحوث العمليات في  أثر    بعنوان  عمالإدارة اي  فيالماجستير  بحث مقدم لنيل درجة    أثر .2

الزراعي  علىبالتطبيق    -  اينتاج والتصنيع  لإلنتاج  العربية  الثروة    الشركة  لتنمية  العربية  والشركة 

 .2006 االعمال، قسم ادارة  التجارة،كلية   النيلين،جامعة  عمادة الدراسات العليا   .الحيوانية

الصناعية   .3 المشكالت  تحليل  في  الحديثة  العلمية  األساليب  استخدام  الرضا    –مدى  بخت  جامعة  مجلة 

 .2014العلمية، الدويم، العدد الثاني عشر سبتمبر

اينتاج   .4 إدارة  أداء  المحكمة،  واقع  العلمية  أماراباك  مجلة  السودانية،  الصناعية  بالمنشات  والعمليات 

 . 2014العدد الرابع عشر  المجلد الخامس

للمنشآت الصناعية، مجلة جامعة   .5 المالية في تحسين الميزة التنافسية  مدى فعالية مؤشرات األداء غير 

 .2016دنقال للبحث العلمي، السنة السادسة، العدد العاشر يناير

نجران، .6 بجامعة  االدارية  العلوم  كلية  طالب  نظر  وجهة  من  التعليمية  الخدمة  جودة  جامعة   قياس  مجلة 

 هق.1438محرم  السادس،العدد  المحكمة،شقراء العلمية الدورية  
7. The Impact of Organizational Culture on Job Performance among Employees of 

the College of Administrative Sciences at Najran University. Global Journal of 

Human Resource Management. Published By European Centre For Research 

Training And Development UK. Vol.5, No.3, Pp.1-14, April 2017. 

مجلة    نجران،جامعة    يداريةادراسة تطبيقية في كلية العلوم    –راس المال الفكري في االبداع التنظيمي    إثر .8

 . 2018 الثالث،العدد  والعشرون،لد السادس المج  غزة، وايداريةللدراسات االقتصادية  ايسالميةالجامعة 

بالمستشفيات   .9 المرضى  نظر  وجهة  من  التمريضية  الرعاية  خدمة  تقييم  العالمية    السودانية، بحث  المجلة 

 . 2020  نيسان  الثامن، لدالثاني المجالعدد  عمان، واالعمال،لالقتصاد 

 البحوث والمؤلفقققات 

بعنوان  كتاب   - بحوث  منشور  إلى  السعودية    العمليات،المدخل  العربية  المملكة  ناشرون  الرشد  مكتبة 

 .5136/1436 عاييدارقم  ،978-603-8177-11-2ردمك، 2015 الرياض،

 مليات تحت النشر دارة االنتاج والعإتاب  ك -

 االدارة المالية تحت النشر.  إلىكتاب المدخل  -

 تحت النشر.  دراسة الجدوى وتقييم المشروعاتكتاب  -

 الكتب المنشورة 

 2019ميداني بكلية العلوم ايدارية جامعة نجران عضو لجنة االشراف على التدريب ال -

 2019عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية العلوم ايدارية  -

 .2016-2012كلية العلوم ايدارية جامعة نجران المملكة العربية السعودية عضو مجلس  -

بية السعودية جامعة نجران المملكة العر  –عضو مجلس قسم إدارة االعمال كلية العلوم ايدارية   -

 حتى االن 2012

 .2011- 2006ن السودان عضو مجلس قسم إدارة ايعمال بكلية التجارة جامعة النيلي  -

 .2011-2009السودان  عضو مجلس المدرسة التجارية بكلية التجارة جامعة النيلين  -

 2019عضو لجنة االشراف على التدريب التعاوني بكلية العلوم ايدارية جامعة نجران  -

 2011- 2009لجنة البيئة والخدمات بكلية التجارة جامعة النيلين عضو   -

 .2011 –  2010عضو لجنة المشتريات بكلية التجارة جامعة النيلين  -

 النيلين. عضو لجنة وضع مقررات البكالوريوس لقسم إدارة األعمال جامعة  -

 النيلين. عضو لجنة وضع مقررات الدبلوم التقني لقسم إدارة األعمال جامعة  -

 ( لقسم إدارة األعمال جامعة النيلين.  MPAضو لجنة وضع مقررات ماجستير )ع -

 عضو فريق الخطة االستراتيجية بكلية العلوم االدارية جامعة نجران.  -

 2019-2018ايدارية عضو فريق وضع الهياكل التنظيمية لكلية العلوم   -

األنشققطة األخققرى 

 وعضوية اللجان

 



 دارية جامعة نجران. عضو فريق التعليم والتعلم بمشروع مؤشرات االداء بكلية العلوم اال -

 .2019إدارة االعمال  سرئيس لجنة تحديث الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريو  -

 2014 رئيس اللجنة االدارية لالختبارات بكلية العلوم االدارية جامعة نجران -

-2011 رئيس لجنة الكونترول الختبارات الطالب النظامين بكلية العلوم االدارية بجامعة نجران -

2016 

 2013 لجنة الموارد بكلية العلوم االدارية جامعة نجران  رئيس   -

رئيس فريق عمل المعيار التاسع معيار عمليات التوظيف )مؤشرات االداء لمعايير الجودة   -

 واالعتماد األكاديمي( 

 . 2011السودان متعاون بكلية المنهل للعلوم   -

-2010ير للضباط السودانيين(متعاون بكلية القادة واألركان الكلية الحربية السودانية )التجس -

2011 . 

 .2011-2009متعاون بجامعة كرري مدرسة العلوم ايدارية الكلية الحربية السودانية  -

 .2011- 2007متعاون بجامعة إفريقيا العالمية كلية االقتصاد قسم ايدارة منذ العام  -

 2007متعاون بجامعة أم درمان ايسالمية فرع الضعين كلية العلوم ايدارية. -

-2006متعاون بكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات قسم نظم المعلومات ايدارية جامعة النيلين  -

2011 

متعاون بكلية تقانة العلوم الرياضية وايحصاء مدرسة ايحصاء واالكشوراي جامعة النيلين    -

2006-2011 

-  

 2019تصميم االستبانات االلكترونية واستخالص النتائج  -

 2019التوجهات الحديثة في التعليم االلكتروني  -

 2019تصميم محتوى تعليمي تفاعلي الكتروني 2019معايير جودة المقررات االلكترونية  -

 2019بناء بنوك األسئلة واالختبارات االلكترونية  -

 2019التعليم  استخدام المصادر التعليمية المفتوحة في -

 .2019إنشاء وإدارة الفصول االفتراضية  -

 . 2019تقارير المقررات والبرامج في ضوء األخطاء الشائعة  -

 2019معايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج الدراسات العليا ومتطلبات تحقيقها  -

 2019القيادة واالبداع في التعليم العالي  -

  2019ن نظام إعداد الخطط الدراسية بجامعة نجرا -

 2018النظام الموحد لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وفقا لمتطلبات الجودة   -

 2017النظام الموحد لقياس مخرجات التعلم  -

 2017مؤشرات األداء: أداة لقياس وتقييم األداء المؤسسي والبرامجي  -

 .2016الخرائط الزمنية للنظام الداخلي للجودة بجامعة نجران  -

 2016في ضوء متطلبات الجودة تصميم خطط التحسين  -

 .2015قياسها  والمقررات وطرقمخرجات التعلم للبرامج  -

 . 2014متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور خدمة المجتمع  -

 . 2014معايير الجودة في دعم البنية التحتية  -

 . 2014جمع البراهين ومؤشرات االداء الرئيسية والمعايير المرجعية  -

 .2014والجودة تنفيذي لوحدة التطوير اعداد المدير ال  -

 .2014الوطني للمؤهالت  ايطارتصميم البرامج في ظل   -

  .2014اعداد تقرير الدراسة الذاتية  -

   .2014جودة االبحاث واليات النشر الدولي في مجالت  -

 . 2014ة مؤشرات االداء والمقارنات المرجعي -

المؤتمرات والندوات  

 والدورات التدريبية 



 

 

 .Blak board 2012نظام إدارة التعليم ايلكتروني  استخدام برنامج -

 .2012استخدام التكنولوجيا في التدريس   -

 .2012نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -

 .2012 يسالمؤسمعايير الجودة في السياق   -

 .2012والتقانة للعلوم  عبد هللاالملك    العلمي مدينةالبحث   -

 2009حساب األرقام القياسية وقياس التضخم باستخدام برنامج ايكسل  -

  2007كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  SPSSنامج استخدام بر -

 2005تأهيل أعضاء هيئة التدريس كلية التربية جامعة النيلين  -

 بحوث العمليات )ثالثة جامعات(.  -

 إدارة اينتاج والعمليات )ثالثة جامعات(.  -

 إدارة المشروعات واألعمال الصغيرة.  -

 الجدوى وتقويم المشروعات.  دراسة -

 التمويل وايدارة المالية.  -

 إدارة المؤسسات المالية.  -

 أصول ايدارة.  -

 مبادئي إدارة االعمال.  -

 نظم المعلومات ايدارية.  -

 إدارة الجودة الشاملة.   -

 إدارة المشتريات والمخازن.  -

 إدارة األفراد.  -

 إدارة التسويق والمبيعات.    -

 مهارات االتصال.      -

 لتنظيمي.   السلوك ا   -

 العالقات العامة في االدارة.    -

 إدارة األعمال المكتبية والسكرتارية.   -

 مناهج البحث العلمي. -

 التدريققس )المقررات( 


