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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية √ √ √

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 0227 دكتوراة جامعة الخرطوم السودان
 0222 ماجستير الخرطومجامعة  السودان
 0771 بكالريوس الشرف جامعة الخرطوم السودان

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة إدارة عالقات العمالء بالقطاع المصرفي بالتطبيق علي المصارف السودانية
 الماجتسير سياسات تسويق القطن بالتطبيق علي شركة السودان لألقطان

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 أستاذ مساعد المملكة العربية السعودية – جامعة الدمام حتي اآلن – 0201

 أستاذ مساعد السودان - جامعة الخرطوم 0201 -0227

 قسم ادارة األعمال –أستاذ زائر  قطر  –كلية أحمد بن محمد العسكرية         0202يونيو -0202أغسطس

 محاضر جامعة الخرطوم 0227 – 0222

 مساعد تدريس جامعة الخرطوم 0222- 0771



 

 

 اإلنجازات العلمية

 ألبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةا
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 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
دور الخدمات المصرفية  0227

 االلكترونية في تحقيق رضا العميل
  عبدالقادر م. عبدهللاد.عثمان شضوان ، ب. 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

The impact of service quality on customer 

satisfaction and loyalty in the airline industry 

Applied to Sudan Airways Company 
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The Impact of the Marketing 

Communications on Sales Performance: 

Applied to Leader Technology Group 
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 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
المملكة  –لندن  –جامعة برونيل  MBAإدارة برنامج 

 0202المتحدة        

                    

  تقييم برامج الدراسات العليا

اليونيدو  –منظمة األمم المتحدة  

 0221و 0222 النمسا –فينا  –
في التحليل  (COMFAR IIIاستخدام برنامج )

 المالي 
 

 
 
 



 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر المساهمةمجال 
  قنوات التسويق MRKT210 محاضرة 01

  إدارة التغيير والتطوير MGMT388 محاضرة 01

  مبادئ إدارة األعمال MGMT101 محاضرة 01

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
  قنوات التسويق
MRKT210 

 ظل في وتقييمها إدارتها وكيفية ووظائفها التسويق قنوات إدارة في األساسية بالمفاهيم االلمام إلى المقرر هذا يهدف
 المختمفة البيئية الظروف

0 

  إدارة التغيير والتطوير
MGMT388 

 في هميتهأ  ليع يشتمل والذى التنظيمي والتطوير التغيير إدارة في األساسية يمهبالمفا االلمام إلى المقرر ذاه دفهي
 التنظيمي عا ر والص الوظيفي بالرضا هوعالقت هومجاالت هوأسباب وعناصره وأبعاده المنظمات

0 

  مبادئ إدارة األعمال
MGMT101 

يتناول هذا المقرر أهم مبادئ اإلدارة، وتطور الفكر اإلداري من العصور القديمة وحتى الوقت المعاصر وذلك من خالل 
تعريف اإلدارة وذكر أهم مدارسها. واشتمل على وظائف اإلدارة: بدأً من التخطيط وانتهاء بالرقابة وأنواعها وأهم مزاياها 

و تناول وظائف المنشأة: وتبدأ بإدارة الموارد البشرية   مروراً بالتنظيم والتنسيق واتخاذ القرار واالتصاالت اإلدارية.
 .واإلدارة المالية  إلدارية، مع اإلشارة الى وظيفة إدارة التسويق وإدارة االنتاجوتنتهي بإدارة نظام المعلومات ا

 

 
  واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

مجموعة ليدر تكنولوجي الصناعية  جزئي
 السودان –الخرطوم  –

0201 0202   
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