
 

 

  

 

 سارة حسن موسى ادم
 القطيف  المجتمع كليةمساعد   استاذ 

 
 

 المعلومات الشخصية

 سودانيةالجنسية | 

 26/3/1956تاريخ الميالد |

 ادرة اعمال القسم |

 shadam@uod.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 854287 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز  ممتاز  ممتاز 

 االنجليزية جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا
 أخرى   

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 م2004 دكتوراه علوم ادارية  السودان -جامعة الخرطوم   
 م1993 ادارية   مماجستير علو السودان -الخرطوم  جامعة   
 السودان–جامعة الخرطوم   

ـــ  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سيؤول  -كوريا الجنوبية  

 
 جامعة الخرطوم

 
 المعهد الملكي البريطاني  

 علوم ادارية  س بكالوريو
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة المشروعات الصغيرة  كورس ادا
 والمتوسطة

كورس ترقية اداء اعضاء هيئة  
 التدريس 

 كورس الخدمات االدارية

 م1985
 

 م2007
 

 م1997
 

 م1979
 

ة والماجستير والزمالة  عنوان بحث كل من الدكتورا

 الدكتوراه م"2004-1994سياسات التوسع في التعليم العالي وسوق العمل بالسودان "للفتره من "
 الماجستير  م(1995-م    1990اثر سياسات التحرير االقتصادي علي محدودي الدخل بالسودان )

 الزمالة 
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(



 

 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 هــ  1432/ 1431
 هـ 1438/ 1432

 جامعة الدمام    – اآلدابكلية  
 القطيف    –كلية المجتمع  

 جامعة الدمام  –ستاذ مساعد  ا
 جامعة الدمام  -استاذ مساعد

 محاضر  جامعة الخرطوم السودان م1995
جامعة الزعيم االزهري  م  2010م الي  1997

 السودان  
 

 السودان    –استاذ مساعد /استاذ مشارك  
 جامعة الزعيم االزهري –السودان    –رئيس قسم ادارة االعمال  

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب   التاريخ
رئيسة قسم ادارة  5مكتب رقم   هـ 1438/ 1437

 االعمال
وكيلة الكلية للشؤون   4مكتب رقم   هـ 1438الي االن---هـ  1433

 االدارية والمالية
 هـ1438هـ الي االن1433

 
 هـ1438/الي االن  1435

عضو مجلس الكلية   
 وامينة السر  

عضو مجلس قسم ادارة 
 االعمال  

وكيلة الكلية للشؤون   4مكتب رقم   هـ  1438الى االن    1437
االداريه والمالية  
 وشؤون االبتعاث

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة  
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
النشر وتاريخ    جهة

 النشر 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

مجلة جامعة الزعيم 
االزهري السودان  

 2004منشور 

سياسات التعليم العالي وسوق العمل في السودان .."ورقه  
 علميه"

  د ساره حسن موسي ادم

 غير منشور 
لطالب  –غير منشور 

 التعليم عن بعد

وممارسات الخدمه  اثر الوصف الوظيفي علي سياسات  
 المدنية في السودان....

 كتاب "مباديء االداره " 

 د ساره حسن موسي ادم
 د ساره حسن موسي ادم

 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول

     
     

 
 المتخصصةاألبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية  

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر 

    



 

 

    
 

 المشاريع البحثية المنتهية
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    
    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

علي توفير فرص العمل :دراسة    والمتوسطة  الصغيرةاثر المشروعات  
  –  السعوديةتطبيقية علي القطاع الخاص والخريجات بالمملكة العربية  

 هـ1438-1435:  الشرقيةالمنطقة  
 
 

 – مقدادي  مهيرة–د ساره حسن موسي ادم 
 م.هديل الدوسري

 

الدراسي من وجهة نظر    التحصيل  علي االكاديمي  االرشاد برامج اثر 
 الدمام"  -طالبات كلية المجتمع فرعي "القطيف

  د ساره حسن موسي ادم 

 
 
 
 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر  المكان والتاريخ مجال المساهمة
قاعة  -فندق شيرتون–مدينة الدمام   حضور 

 هـ1434هـ 19-17-المؤتمرات  
المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق  

 الثانوي  
 

ـ فندق  1433/ 25-24الدمام   حضور  ه
 فنومبتك

النوة االرشادية االولي لمركز التوجيه واالرشاد  
تطبيقات العالج واالرشاد بالواقع بين  –الجامعي  

 "WDEP"نظرية االختيار ونظام  

 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 رئيسة لجنة المكتبة   •
 هـ1437رئيسة لجنة تدقيق ومراجعة االختبارات لقسم ادارة االعمال  •
 ـ  438ه 1نائبة رئيس لجنة االستثمار والموارد الذاتية   •
 هـ  1438عضو لجنة البحث العلمي   •
 هـ  1434عضو لجنة التاديب وضبط السلوك الطالبي  •
 هـ1438االستشاري الطالبي(عضو لجنة الحقوق الطالبية )المجلس  •
 هـ  1438عضو اللجنة العلمية   •
 ـه1437 االكاديمي واالعتماد  الجوده  لجنة عضو •
 هـ  1438الدراسيه الخطه تطوير  عضو •
 ـه1438 والمحاضريين المعيديين تعيين عضو •
 9-8-7اشراف عام على لجان الدراسة الذاتية المعيار   •
  ادارة االعمالعضو اللجنة االستشارية الخارجية لقسم   •



 

 

 
 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة
 -تدريس 
في وضع    المساهمة -تدريس 

 مفردات المقرر .
 تدريس 
 تدريس 
في وضع    المساهمة-تدريس 
 المقرر 
 تدريس 
 تدريس 
في وضع    المساهمة-تدريس 
 المقرر 

 

MGMT 203 االدارة  مبادئ 
  ةاالستراتيجياالدارة 

 ادارة االزمات
 الشاملة  الجودةادارة 

 السلوك التنظيمي
 ادارة الموارد البشرية 

   المتخصصة  المنشآتادارة 
 اخالقيات العمل

 تخطيط القوي العاملة  
 
 

 

    
 

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

وذلك لتشكيل وتحقيق   اإلدارةيغطي هذا المقرر خمسة وظائف اساسية من وظائف     MGMT 203االدارة رقم المقرر   مبادئ
والدافعية .يحتوي المقرر علي    والقيادةالي اتخاذ القرارات االدارية    باإلضافةاهداف وسياسات واجراءات ادارة االعمال بنجاح  

 دراسة نظرية وتطبيقية في مجال االدارة.

1 

 2 
 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة
  الماليةاسواق االوراق  بالسودانMBAبرنامج    -MBA 101تدريس كورسات  

 MBA كورسات     تدريس 
-MBA تدريس    كورسات

 المساهمه في وضع المقرر 
 MBAتدريس    كورسات  

 "      " نع   "  105
 "       " " دص101
 "         "   مب   " 103

 

 ادارة االنتاج والعمليات  
 قضايا ادارية معاصره

 منظور معاصر –ادارة الموارد البشرية 
 

 

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

 
 1 
 2 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     
     



 

 

 
 
 
 
 

 والدكتوراة اإلشراف على رسائل الماجستير 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
 م2009

 
 
 
 

 م2010
 
 
 
 
 

 م2010
 
 
 

 م2009

جامعة الزعيم االزهري 
 السودان    –
 
 
 

جامعة الزعيم االزهري 
 السودان-

 
 
 
 

 -جامعة الزعيم االزهري
 السودان

 
 

جامعة الزعيم االزهري 
 السودان -

ادارة الموارد القيادة الفعالة واثرها في  
تطبيقية علي مصرف   دراسةالبشرية "

الخرطوم .)  –االدخار والتنمية االجتماعية  
2004-2009) 

 اداء تقييم  اثر   في  العاملين اداء تقييم اثر 
تطبيقية   ة"دراس  السودان  في  العاملين

-2006علي وزارة الكهرباء والسدود )
2010) 

 
 

  ممؤسسات التعلياثر التقويم واالعتماد في  
العالي في السودان "دراسة تطبيقية علي  

 (. 2008-200جامعة امدرمان ..السودان )
اثر االدارة االستراتيجية علي اداء  

المؤسسات "دراسة تطبيقية علي شركة 
 م(2009-2000شريان الشمال "

بحث لنيل درجة  –ماجستير  
 الماجستير في ادارة االعمال

 
 

بحث تكميلي لنيل  –ماجستير  
درجة الماجستير في ادارة 

 االعمال.
بحث تكميلي لنيل  –ماجستير  

درجة الماجستير في ادارة 
 االعمال.

بحث تكميلي لنيل    –ماجستير  
درجة الماجستير في ادارة 

 االعمال.
بحث لنيل درجة  – دكتوراه

 العامةفي االدارة  الدكتوراه

 

     
 

 األبحاث الجاريةاإلشراف على  
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     
     

 
ءا من األحدث(   المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بدا

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

  هـ1436 هـ1437 رئيسة قسم ادارة االعمال مقر القطيف  –كلية المجتمع  
 مقر القطيف  -المجتمعكلية  

 مقر القطيف-كلية المجتمع
 مقر القطيف–كلية المجتمع  

 وكيلة الشؤون االدارية والمالية
 عضو مجلس الكلية وامينة السر 
 عضو مجلس قسم ادارة االعمال

 هـ1438الي االن 
" 
" 

1433هـ 1433
 هـ

 هـ1435

 

 
 عضوية اللجنات

 
 # من إلى المنصب الجهة



 

 

وكالة عمادة شؤون المكتبات تفعيل االستراتيجية 
االستراتيجية لمكتبة جامعة    الخطة( من  4)رقم

 الدمام
 

 مقر القطيف.   –كلية المجتمع    -قسم ادارة االعمال
 

 رئيسة لجنة المكتبة   
 
 
 

  التدقيق  قسم رئيسة
 االعمال ادارة  قسم  الختبارات

 هـ1435
 
 
 
 

 هـ1437
 
 

 هـ1433
 
 
 

 
 هـ1436

 

 القطيف"-كلية المجتمع "الدمام
 

"          "               " 
 
" "" 
 
" " 
 

"                " 
" " 
" " 

عضو  عضو لجنة الحقوق الطالبية  
 االستشاري الطالبي"  س "المجل

 الفرعية  التأديبعضو لجنة  
واالعتماد    الجودةعضو لجنة  
 االكاديمي..

والموارد  نائبة رئيس لجنة االستثمار 
 الذاتية

 عضو لجنة البحث العلمي
عضو لجنة تعيين المعيديين 

 .والمحاضرين
 عضو اللجنة العلمية

 الي االن
 

 الي االن       
      " 
      " 
      " 

 
    " 

 هـ1437
 

 هـ1437
 

 هـ1437
      " 
 
 

 هـ1437
 هـ1437

 هـ1437   

 

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي  -وقت كامل  

     
     

 
 العمل التطوعي

 
 # من إلى نوع التطوع الجهة

     
     

 
 
 
 
 
 

 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(

 
والصبر   العمل  ضغوط  تحمل   1 
العمل  فرق  قيادة  علي  القدرة  2 

 
 

 آخر تحديث



 

 

…20/05/2017 


