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 المهارات اللغوية  

 اللغة  قراءة  كتابة   تحدث 
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية جيد جدا  جيد جيد
 أخرى    

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية  مكان الصدور  العنوان 
 2006 الدكتوراه جامعة النيليين  السودان 
 2004 الماجستير جامعة السودان  السودان 

 2001 البكالريوس جامعة النيليين  السودان 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراة تفعيل استخدام الطرق الكمية في اتخاذ القرار اإلداري
 الماجتسير نظم الحوافز وأثرها على الرضا الوظيفي

 الزمالة  

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  وعنوان جهة العمل مكان   التاريخ 
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 أستاذ مساعد السودان  -جامعة النيليين  2006
 محاضر  السودان  -جامعة النيليين  2004

 



 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري  المكتب   التاريخ 
 رئيس قسم   قسم إدارة األعمال  –جامعة النيليين  2006
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 منسق الدراسات العليا كلية التجارة –جامعة النيليين  2004

 
 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
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مجلة كلية التجارة  

2013 
العمليات  حبوث  أساليب  استخدام  من  املتوقع  األثر 

 على القطاع الصناعي اخلدمي السعودي.
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 10 د. أحمد عثمان إبراهيم 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة  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 

2017 The Role of Intellectual Image of the 

Commodity in Increasing Sales: a 

case study of Maestro Pizza 

Company 

 

  أحمد عثمان وسمية عبد القادر

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

مدى عن  استطالعية  بمفهوم   دراسة  المستهلك  إدراك 
 األخضر في السوق السعودي التسويق 

  د. أحمد عثمان ود. سمية عثمان

   

 

 



 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر  المكان والتاريخ  مجال المساهمة
    

    

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 األمريكيةعضو جمعية بحوث العمليات   •
 . لجنة التعليم والتعلم  •
 المحور الثاني )التعليم والتعلم(.  –لجنة الدراسة الذاتية  •
 لجنة األدلة •

 
 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة
  إدارة المشاريع MGMT 421 التدريس
  إدارة التغيير  MGMT 388 التدريس
  العمليات إدارة  MGMT 220 التدريس

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

 
شرح تفصيلي للمشروعات وكيفية إدارتها والتخطيط لها واألدوات واألساليب  المقرر يقدم  : ( MGMT 421إدارة المشاريع )

 المستخدمة في تنفيذها  
1 

( يهتم المقرر بالتعرف على المتغيرات التي شكلت تحدياً لمنظمات األعمال وكيفية مواجهتها MGMT 388إدارة التغيير )

 هة مقاومة التغيير.  واألسس اإلدارية المتبعة في التعامل مع التغيير وسبل مواج
2 

 
 الدراسات العليا 

 
 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة

    

    

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

 
 1 

 2 

 

 

 

 



 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 

 # المرحلة  عدد الطالب  من إلى 
  س البكالوريو  30  

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية  العنوان  الجهة  التاريخ 
أثر استخدام صيغ التمويل على تطوير  جامعة النيليين  2009

القطاع الزراعي السوداني )دراسة حالة  
 البنك الزراعي السوداني( 

 1 ماجستير 

على   النيليين جامعة  2009 التسويقي  المزيج  استخدام  أثر 
العاملة   الشركات  في  السيارات  مبيعات 

 بوالية الخرطوم
 

 2 ماجستير 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية  العنوان  الجهة  التاريخ 

     

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث( 

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب  الجهة 

  1438/ 9 1439/ 9 رئيس لجنة  وحدة التقويم بالقسم 

     

 
 عضوية اللجنات

 
 # من إلى  المنصب  الجهة 

ة  كلية الدراسات التطبيقية وخدم –جامعة الدمام 

 قسم إدارة األعمال  –المجتمع 
  17/11 - رئيس اللجنة 

     

 



 

 العلمية االستشارات 
 

 # من إلى  الجهة  وقت جزئي   -وقت كامل  
     

     

 
 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة 
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