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 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز  ممتاز ممتاز

 االنجليزية ممتاز جيد جدا جيد جدا
 أخرى - - -

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 م12/3/1222 دكتوارة السودان - جزيرةجامعة ال السودان - ود مدني
 م12/21/2221 ماجستير  السودان -جامعة الجزيرة  السودان -ود مدني 
 م5/2/2223 بكالوريس السودان -جامعة الجزيرة  السودان -ود مدني 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 – 22/1222دراسة تطبيقية :   لمؤسسات التعليم العالي الحكومية و المشتركة في السودان:الكفاءة اإلنتاجية 

 (باللغة اإلنجليزية) 25/1222

 الدكتوراة

 الماجتسير ( باللغة اإلنجليزية)   1990-1970 حالة القمح – األمن الغذائي  في السودان العرض و الطلب
 الزمالة 

 
 األحدث(السجل المهني )بدءا من 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

 حتى االن – 0270
كلية الدراسات التطبيقية 

جامعة  –وخدمة المجتمع 

 الدمام
  شاركاستاذ م

  



 

 0270 – ياناير 0270

 سبتمبر
االقتصاد و التنمية كلية 

  جزيرةجامعة ال - الريفية
  شاركاستاذ م

0277 – 0220 
التنمية كلية االقتصاد و 

 جامعة الجزيرة -الريفية 
 أستاذ مساعد

ديسمبر   –م 7991ديسمبر 

0227 

كلية االقتصاد و التنمية 

 محاضر جامعة الجزيرة -الريفية 

ديسمبر  -م  7991مارس 

 م 7991

كلية االقتصاد و التنمية 

 مساعد تدريس جامعة الجزيرة -الريفية 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ

الى ديسمبر  2003من يوليو 

1221 

 -زيرة جامعة الج –كلية اإلقتصاد والتنمية الريفية  - االقتصاد
 السودان

 رئيس قسم

الى مايو  1221من ديسمبر 

1222 

جامعة  –التدريب و المعلومات كلية اإلقتصاد والتنمية الريفية 
 السودان -الجزيرة 

 مدير مركز

 32الى  23/21/1222من 

 1221أغسطس 
 نائب عميد السودان -جامعة الجزيرة  –الشؤون العلمية  

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 –جامعة ردينغ 

 المملكة المتحدة
 الفقر الحضري و الريفي في السودانإتجاهات 

 (2291 - 1222" ) Trends in Urban and 

Rural Poverty in Sudan (1978-2009) " 

قدمت و نشرت في ندوة األمن الغذائي و تخفيف حدة 

الفقر في ظل التغيرات البيئية: التحديات و الفرص في 

 السودان بالتعاون مع جامعة ريدينغ البريطانية.*  

 صم أحمد عبد المولىد. معت

 و د. كمال الدين الضو

1 

برنامج األمم المتحدة 

 –نيويورك  –اإلنمائي 

 و مكتب الخرطوم

تقرير التنمية البشرية الوطني للسودان بالتعاون مع 

وزارة الرعاية اإلجتماعية و شئون المرأة و الطفل 

)وزارة الرعاية و الضمان األجتماعي حالياً( و بالتعاون 

 **برنامج األمم المتحدة إلنمائي، السودان.مع 

 أ.د. أحمد حمد النوري

 د. كمال الدين الضو

 د. ضرار الماحي العبيد

 ناجي حامدالد. 

 د. معتصم أحمد عبد المولى

2 

*http://www.reading.ac.uk/web/FILES/apd/apdSRS_Gezira.pdf 

**http://www.sd.undp.org/content/dam/sudan/docs/Sudan_NHDR_2012.pdf 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

http://www.reading.ac.uk/web/FILES/apd/apdSRS_Gezira.pdf
http://www.sd.undp.org/content/dam/sudan/docs/Sudan_NHDR_2012.pdf


 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث جلةالم تاريخ القبول
     

     

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث

2014 
السعودية أثناء األزمة كفاءة البنوك 

المالية العالمية: طريقة تطويق 

 (DEAالبيانات )

 د. كمال الدين الضو

 د. عوض عثمان

 

7 

2014 

تطور القطاع المالي و النمو 

اإلقتصادي في المملكة العربية 

 2003)السعودية : تحليل تطبيقي 

– 2013)  

 د. عوض عثمان

 د. كمال الدين الضو

 أ. نادية الماحي

0 

0271 

دور تقنية المعلومات و اإلتصاالت 

في تحفيز النمو اإلقتصادي في 

دول مجلس التعاون الخليجي: 

 طريقة حساب النمو

 د. عوض عثمان

 د. كمال الدين الضو
 د. معاوية خلف هللا

3 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

محددات الودائع لدى البنوك التجارية في السودان: تقصي تطبيقي 

(1970-2012) 
 د. صفيات علي صبر

 د. كمال الدين الضو
7 

  0 
 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة

 ورقة علميةمشاركة ب
 - السودان الخرطوم

22/21/1222 

 إتجاهات الفقر الحضري و الريفي في السودان

(2291 - 1222" )  

Trends in Urban and Rural Poverty 

in Sudan (1978-2009)" 
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 مشاركة بورقة علمية
( ،الخرطوم، 0272/ مارس  0)

 السودان.
 الورشة التأسيسية لتقرير التنمية البشرية الوطني 

0 



 

 

 حضور
 71-71أثيوبيا  –أديس أبابا 

 0221نوفمبر 

الجمعية  مؤتمر اإلقتصاد األفريقي الثاني
اإلقتصادية األثيوبية بالتعاون مع و منظمة 

(CODESREA) 

3 

 حضور

نظمت بواسطة وزارة المالية و 
أكاديمية  –اإلقتصاد الوطني 

الدراسات اإلقتصادية و المالية 
( WBبالتعاون مع البنك الدولي )

 0221\0\1 – 7\01في الفترة 
 بالخرطوم , السودان.

البرنامج التدريبي وورشة العمل حول "الوسائل 
 التحليلية لإلقتصاد الكلي و اإلدارة المالية الكلية" 
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 حضور
-70أثيوبيا ) -دورة أديس أبابا

 (.0222/ديسمبر 71

" السياسات اإلقتصادية : ورشة عمل بعنوان
ية الجمع. الكلية : التغيير الريفي و التنمية"

اإلقتصادية األثيوبية بالتعاون مع و منظمة 
(CODESREA ) 

5 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 ( عضو جمعية خبراء التنمية اإلقتصادية الدوليةIDEAs )  0222منذ. 

   
 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
تحديث مناهج -تدريس    ECON110  7    مبادئ االقتصاد الجزئي 
تحديث مناهج -تدريس    ECON220  0     الكليمبادئ االقتصاد 
تحديث مناهج -تدريس    FIN115  3 طرق البحث 
تحديث مناهج -تدريس    ECON320 2 النقود والبنوك 

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

 
 ECON110   مبادئ االقتصاد الجزئي 

 والمشكلة االقتصاد بعلم التعريف وتشمل الجزئي  االقتصاد لعلم األساسية بالمبادئ ة/الطالب إللمام المقرر هذا يتناول

 المستهلك توازن  والعرض، الطلبة مرون السوق، وتوازن والعرض الطلب االنتاج، امكانيات منحنى االقتصادية،

  .وشروطها وتوازن المنتج في هذه االسواق لألسواق المختلفة االشكال االنتاج، تكاليف المنتج، وتوازن
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 ECON220 0    الكليمبادئ االقتصاد 



 

تهتم مادة االقتصاد الكلي بتعريف الطالب بالمفاهيم االقتصادية األساسية المتعارف عليها في إطار النظرية االقتصادية 

تعنى بدراسة النشاط االقتصادي على المستوى التجميعي وذلك من خالل دراسة مفهوم الناتج المحلى )القومي( الكلية والتي 

اإلجمالي وطرق قياسه ومناقشة ، كما تعنى المادة بمناقشة الدورات االقتصادية والبطالة ومشكلة التضخم والسياسات 

 االقتصادية  النقدية و المالية.

 
 FIN115طرق البحث 

الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب/ الطالبة بأهم جوانب البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات،  خصائص 

البحث والباحث الجيد، خطوات اعداد البحث، مناهج البحث العلمي، العينات وأدوات جمع المعلومات، تحليل البيانات، 

مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية التعرف على ، وكتابة الشكل النهائي للبحث، توثيق مصادر المعلومات

 واستخدامها في البحث العلمي.
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 ECON320النقود والبنوك 

هذا المقرر إللمام الطالب/الطالبة بالمفاهيم والمهارات المتعلقة بدراسة اقتصاديات النقود والبنوك والتي تشمل  تناولي

لها المتنوعة والقواعد النقدية، التعرف على الطلب على النقود ومحددات عرض التعرف على مفهوم ووظائف النقود وأشكا

النقود، أن يحدد مفهوم ووظائف البنوك بأنواعها المختلفة ويقارن بينها، أن يفهم ويحلل عملية خلق النقود االئتمانية بواسطة 

ذلك وتنفيذ السياسة النقدية وأدواتها، ك البنوك التجارية، أن يصف ويحلل طبيعة عمل البنك المركزي ودوره في صياغة

الكلي، أن يعرف النظريات المختلفة في تحديد سعر الفائدة ويقارن  االقتصاديالتعرف على التوازن النقدي و التوازن 

بينها، باإلضافة الى التعرف على بعض المؤسسات النقدية الدولية ذات األهمية في االقتصاد العالمي وبصفة خاصة 

 لنقد الدولي والبنك الدولي ويقارن بين أهدافها ووظائفها.صندوق ا
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 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 تدريس و تطوير مناهج

-  
( MICROECONOMICSاالقتصاد الجزئي )

 )بجامعة الجزيرة و جامعة القضارف(
7 

  - تدريس و تطوير مناهج
 DEVELOPMENTاقتصاديات التنمية )

ECONMICS .) 
0 

  - تدريس و تطوير مناهج
( )بجامعة ECONOMETRICSاالقتصاد القياسي )

 الجزيرة و جامعة القضارف(  
3 

  - تدريس و تطوير مناهج
 DEVELOPMENTالسياسات التنموية في السودان )

POLICIES IN SUDAN.) 
 

  - تدريس و تطوير مناهج
الساياسات اإلقتصادية الكلية 

(MACROECONOMIC POLICIES.) 
 

  - تدريس و تطوير مناهج

(. HEALTH ECONOMICSإقتصاديات الصحة )

)لبرامج الدبلوم فوق الجامعي بمركز الرعاية الصحية 

 كلية الطب جامعة الجزيرة( –األولية 

 

  - تدريس و تطوير مناهج
( MACROECONOMICSاإلقتصاد الكلي )

 )بجامعة الجزيرة و جامعة القضارف(
 

تطوير مناهجتدريس و   -  
 STRUCTURALISTاإلقتصاد الكلي الهيكلي )

MACROECONOMICS.) 
 

  - تدريس و تطوير مناهج
األساليب )الطرق( الرياضية 

(MATHEMATICAL METHODS.) 
 

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

 



 

 7 

 0 

 
 األكاديمي للطالباإلرشاد 

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

0270 7991 

من طالب البكالريوس  % 7 5.

و الدبلومات الوسيطة بكلية 

 –اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -جامعة الجزيرة 

 الجامعية

 

     

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # العلميةالشهادة  العنوان الجهة التاريخ

1223 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

اثر تخفيض سعر الصرف على ميزان 

المدفوعات السوداني دراسة تطبيقية للفترة 

(2010-1981) 

 الماجستير )بحث تكميلي(
7 

1223 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

Determinants of Deposits in 

Sudanese Banks: An Empirical 

Investigation (1980-2010) 

 الماجستير )بحث تكميلي(
0 

1223 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

تأثيرات السياسات المالية والنقدية على النشاط 

 (1222-2222االقتصادي في السودان  )
 الماجستير )بحث تكميلي(

3 

1222 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

تقدير دالة الطلب علي األستهالك في السودان 

2222 – 1221 
 الماجستير )بحث تكميلي(

2 

1222 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

الصرف في  المحددات اإلقتصادية لسعر

 (1221 – 2222السودان: تحليل تطبيقيي )
 الماجستير )بحث تكميلي(

1 

1222 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

المحددات اإلقتصادية لإلستثمار المحلي في 

 (1221 – 2215السودان: دراسة تطبيقية )
 الماجستير )بحث تكميلي(

1 

1222 

كلية  –الجزيرة جامعة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

 

External Debts and Economic 

Growth in Sudan: An Empirical 

Investigation (1979-2009) 

 الماجستير )بحث تكميلي(

1 

1222 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

محددات انتاجية العمال الصناعية في السودان: 

 ( 1221 – 2222حالة مصنع سكر الجنيد )
 الماجستير )بحث تكميلي(

1 

2009 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

إنتاجية العمالة و استغالل الطاقات في القطاع 

الصناعي في السودان: تحليل تطبيقي: دراسة 

 (1221 – 2213لمدبغة الجزيرة ) حالة

 الماجستير )بحث تكميلي(
9 

1229 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

Determinants of Real Gross 

Domestic Product in Sudan:An 

Empirical Investigation,  (1985 – 

2005) 

 الماجستير )بحث تكميلي(

72 



 

1229 

كلية  –الجزيرة جامعة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

أثر تخفيض سعر الصرف على ميزان 

-2212المدفوعات السوداني : تحليل تطبيقي )

1225) 

 الماجستير )بحث تكميلي(
77 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

 أسباب التضخم في السودان : تحليل تطبيقي

(2215-1223) 
 الماجستير )بحث تكميلي(

70 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

إستراتيجيات التنمية في السودان : دراسة 

 (1222-2291تحليلية )
 الماجستير )بحث تكميلي(

73 

1225 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

تنافيسة السودان مقارنة مع أهم شركاء التجارة 

 (1223-2212: تحليل تطبيقي )
 الماجستير )بحث تكميلي(

72 

1225 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

محددات اإلدخار : حقائق تطبيقية من الدول 

 (2222-2222األفريقية )
 الماجستير )بحث تكميلي(

71 

1225 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

مصادر التضخم في السودان : دراسة تحليلية 

(2292-1223) 
 الماجستير )بحث تكميلي(

71 

1223 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

الطلب على الواردات : تحليل تطبيقي للسودان 

(2291-1222) 
 الماجستير )بحث تكميلي(

71 

1223 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

إستراتيجيات تحفيز الصادرات وتنمية إحالل 

الواردات : دراسة تحليلية عن السودان 

(2212-1222) 

 الماجستير )بحث تكميلي(
71 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

ية الريفاإلقتصاد و التنمية 

 السودان -

أثر أنظمة سعر الصرف على تنافسية 

المحاصيل الزراعية في السودان : حالة الذرة 

 (1222-2212في مشروع الجزيرة )

 الماجستير )بحث تكميلي(
79 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

أثر أنظمة سعر الصرف على تنافسية 

الزراعية في السودان : حالة القمح المحاصيل 

 (1222-2212في مشروع الجزيرة )

 الماجستير )بحث تكميلي(
02 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

العالقة التبادلية بين اإلدخار المحلي والنمـو 

-2292اإلقتصادي : تحليل تطبيقي للسودان )

2222) 

 تكميلي( الماجستير )بحث
07 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

العالقة التبادلية بين اإلدخار المحلي والنمـو 

 (2222-2293اإلقتصادي : حالة نيجيريا )
 الماجستير )بحث تكميلي(

00 

1221 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

تبادلية بين اإلدخار المحلي والنمو عالقة 

 (2222-2293اإلقتصادي : حالة تنزانيا )
 الماجستير )بحث تكميلي(

03 

1222 

كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية الريفية 

 السودان -

توالي ضريبة الدخل الشخصي في السودان : 

 (1222-2292تحليل تطبيقي )
 الماجستير )بحث تكميلي(

02 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

0271 
كلية  –جامعة الجزيرة 

اإلقتصاد و التنمية 

 السودان - الريفية

كلي قياسي للسودان: إقتصادي نموذج 

 - 1980تحليل السياسات و التأثيرات 

2014 

  الدكتوراة



 

     

 
  المجتمع )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

    7 

    0 

    3 

    2 
    1 

 
 جانعضوية الل

 

 # من إلى المنصب الجهة
 -  كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 المملكة العربية السعودية –جامعة الدمام 
 لجنة تأديب الطالب و الطالبات

 يونيو

 م 1223 
 نوفمبر 

 م 1221
7 

  كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 العربية السعوديةالمملكة  –جامعة الدمام 
 يونيو اللجنة اإلعالمية و العالقات العامة

 م 1223 
 1221نوفمبر 

 م
0 

 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 المملكة العربية السعودية –جامعة الدمام 
 يونيو اللجنة الثقافية

 م 1222 
ديسمبر 

 م 1221
3 

 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 المملكة العربية السعودية –جامعة الدمام 
عضو لجنة معادلة الشهادات 

 للطالب
 اكتوبر

 م 1225
 اكتوبر

 م 1222
2 

 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 المملكة العربية السعودية –جامعة الدمام 
رئيس لجنة معادلة الشهادات 

 للطالب
 اكتوبر الى اآلن

 م 1225
1 

 كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 المملكة العربية السعودية –جامعة الدمام 

ممثل قسم المقررات العامة بلجنة 

 الجودة بالكلية

سبتمبر  الى اآلن

1221 
1 

 1 م 1223 م 1222 مجلس االساتذة  نالسودا -جامعة الجزيرة 

 السودان -جامعة الجزيرة 

لجنة الدراسات العليا، اللجنة العليا 

للتدريب، مقرر لجنة التدريب 

الخاصة بمنحة بنك التنمية 

األسالمي )جدة( بجامعة الجزيرة، 

لجنة التعريب، مقرر لجنة 

الترقيات، مقرر لجنة معاينات 

ب منصأعضاء هيئة التدريس بحكم 

 نائب عميد الشؤون العلمية.

أغسطس  32

1221 
23/21/1222 1 

ود  –كلية ابوبكر عثمان الجامعية األهلية 

 السودان –مدني 
 م 1222 م 1222 المجلس العلمي

9 

     

 
 االستشارات العلمية



 

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

 وقت جزئي

 دراسة:  عمادة الدراسات العليا

جدوى الدراسات العليا بجامعة 

الدمام، و جدوى اإلبتعاث 

 الخارجي

 0271ابريل  إلى اآلن

7 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

 

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

 
 7 )أحدث إصدارات األوفيس( لمهارات االساسية فى الحاسب اآلليا

 0 

 
 

 آخر تحديث

…11…../…17…/2016 


