
  ةــيـذاتـال رةــيــسـال
 

 قمر الدين عبد الرحمن السماني الشيخ برير : ىــــــاالس

 ركر : انجُس ركر  

    

 يتزٔج

 االجتًاعٛةانحانة 

 .م34/4/2543العرشكول  -الدويم -والية النيل األبيض -السودان
 انًٛالدٔتارٚخ  يكاٌ 

 انكهٛة انتابع نٓا انعهٕو اإلدارٚة

 ىـســقان األَظًة

 انعاوانتخصض  انقإٌَ انعاو

 انتخصض انذقٛق انقإٌَ اإلدار٘

 انًرتبة انعهًٛة أستار يساعذ

 انترقٛة تارٚخ 3102

 انحانٙ انعُٕاٌ َجراٌ-انًًهكة انعربٛة انسعٕدٚة

 :  جٕال - ْاتف 11622801536000

gamerdorean@hotmail.com :َٙٔانبرٚذ االنكتر 

    نعهًٛة                                                                                                                       ا انًؤْالت دكتٕراِ

.م 3002-3004الميدي (  اإلماممساعد تدريس في كمية الشريعة والقانون )جامعة _   

. م3002(الميدي اإلمامجامعة )محاضر بكمية الشريعة والقانون  -  

(3022-3024أستاذ مساعد جامعة اإلمام الميدي ) -  

حتى تاريخو(-3022المممكة العربية السعودية )-أستاذ مساعد جامعة نجران -  

( اتحاد المحامين السودانيين34232_ محامي رقم السجل )  

 انٕظٛفٙ ٔاألكادًٚٙ انتارٚخ

_ 

 

 انًُح ٔانجٕائز انًحهٛة أٔ انعانًٛة

 - )جامعة اإلمام الميدي(. بكمية الشريعة والقانون  األكاديميرئيس المكتب  

.م 3020مراقب محمي )المفوضية القومية لالنتخابات (  -  

م 3022 )جامعة اإلمام الميدي( سكرتير امتحانات كمية الشريعة والقانون  -  

 األَشطة األخرٖ ٔعضٕٚة انهجاٌ

 

 



  انبرٚذ االنكترَٔٙ انخاص بانجايعة:   

جامعة نجران-كمية العموم اإلدارية االنتسابعضو لجنة كنترول اختبارات  -  

كمية العموم اإلدارية(-جنة معيار السادس )مصادر التعمم قسم األنظمةرئيس ل -  

جامعة نجران(-عضو لجنة تطوير البرامج )كمية العموم اإلدارية -  

جامعة نجران(-عضو لجنة استكمال الكوادر األكاديمية )كمية العموم اإلدارية -  
 يؤتًر جايعة انُٛهٍٛ نهذراسات انعهٛا انثانج ٔانرابع -

.الممكية الفكرية حقوق دورة تدريبية في حماية  -  

  .دورة تدريبية في حماية حقوق المستيمك -

.رة تدريبية في مراقبة االنتخاباتدو  -  

جامعة نجران(-دورة مقاييس النجوم )وحدة تطوير الجودة -  

.)ىيئة التدريس( األداءير دورة تدريبية في ترقية وتطو  -  

.الميدي( اإلمامورشة تطوير مناىج كمية الشريعة والقانون )جامعة  -  

.العممية )جامعة النيمين كمية الدراسات العميا ( األوراقورشة كتابة ونشر  -  

جامعة نجران(-مجموعة دورات في برامج الجودة )عمادة التطوير والجودة -  
 

 ات انتذرٚبٛةانًؤتًرات ٔانُذٔات ٔانذٔر

قٕاعذ -٘انُظاو اإلدار-انقضاء اإلدار٘-انًذخم إنٗ انشرٚعة ٔانفقّ اإلساليٙ-انًذخم إنٗ األَظًة

انسٛاسة انشرعٛة -انقإٌَ انذستٕر٘-انُظاو األساسٙ نهحكى-انقإٌَ انذٔنٙ انعاو  

 انتذرٚــس )انًقررات(

ات العميا جامعة النيمين.، مجمة الدراسعام ودوره في الرقابة عمي السمطةالرأي ال -  

، مجمة جامعة القرآن الكريم.دور الرأي العام في الرقابة عمي العممية التشريعية -  

دور الشفافية والمساءلة في محاربة الفساد، مجمة وزارة العدل السودانية. -  

.مجمة جامعة اإلمام الميدي اختيار النائب العام ودوره في جودة التشريعات -  

 ًؤنفـــاتانبحٕث ٔان


