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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز
 االنجليزية ممتاز ممتاز ممتاز

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
دكتوراه الفلسفة في الدراسات  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا السودان/ الخرطوم

 المصرفية
 م1/11/5111

 م01/15/5110 دكتوراه في إدارة االعمال جامعة أمدرمان االسالمية السودان/ الخرطوم

 
 الدكتوراة والماجستير والزمالةعنوان بحث كل من 

)المرابحة ، المشاركة، المضاربة( في المصارف االسالمية السودانية، تطبيق علي مصرف  التمويلتقويم أداء وسائل 

 م .5110 – 5110الشمال االسالمي السوداني، في الفترة مابين 

 الدكتوراة

رية السودانية، دراسة تطبيقية علي المصارف التجارية دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق أهداف البنوك التجا

 السودانية
 الدكتوراة

 الماجتسير دور التمويل االصغر في تنمية المشروعات الصغيرة في السودان، دراسة تطبيقية علي مصرف االدخار السوداني
 الزمالة 

 
 
 
 
 



 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 هـ1301 -1301العام الدراسي 

 هـ1301 – 1301الدراسي  العام
جامعة الدمام/ كلية الدراسات 

 التطبيقية وخدمة المجتمع
 أستاذ مساعد متعاون

 محاضر كلية الكاملين االهلية/ السودان م5115مايو  –م 5111أبريل 
 مساعد تدريس )معيد( السودانكلية الكاملين االهلية/   م5111مارس  –م 5119سبتمبر 

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

مجلة الدراسات المصرفية 

العدد والمالية، 

 م5110الثالث،

دور نظم المعلومات االدارية في تحقيق أهداف البنوك 

 التجارية السودانية

 1 د. أنس ساتي

مجلة الدراسات المصرفية 

والمالية، العدد األول 

 م5110

 5 د. أنس ساتي دور التمويل األصغر في تنمية المشروعات الصغيرة

 
 العلمية المقبولة للنشراألبحاث 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
 -الدراسات المصرفية والمالية  م51/9/5111

 االردن
السياسات المالية والنقدية لبنك 

 –م 1811السودان المركزي الفترة 

 م5111

 1 د. أنس ساتي

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 1 ساتي.د. أنس  كتاب )دراسات حالة تطبيقية في اإلدارة(

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 MGMT101 1 مبادىء إدارة االعمال 

 MGMT604  5 اداريةمهارات 

 MGMT550 0 القيادة اإلدارية 

 MRKT490 3 التدريب الميداني 

 
 
 



 

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

 
 1 (MGMT101مقرر مبادىء إدارة االعمال )

 MGMT550)) 5مقرر القيادة اإلدارية 

 0 (MGMT604إدارية )مقرر مهارات 

 3 (MRKT490مقرر التدريب الميداني )

 
 )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

دار نجد لالستشارات االقتصادية  جزئي

 والمالية
 1 م1/1/5115 م11/15/5110

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
 1 م5111   الجمعية السودانية لألطفال فاقدي االبوين

 5 م5111   مبادرة شارع الحوادث السودانية

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 

 1 .التعامل مع برامج األوفيس

 SPSS 5التحليل االحصائي باستخدام برنامج 
 0 قيادة فرق الدراسات المسحية واالستقصائية

 
 

 آخر تحديث
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