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السجل األكاديمي :
 -1دكتوراه في الخدمة االجتماعية من جامعة النيلين – السودان /مارس 2014م.
عنوان الرسالة (تطبيق تشريعات الخدمة االجتماعية للمعاقين في السودان)
 -2ماجستير من جامعة النيلين ـ السودان ديسمبر 2010م .عنوان الرسالة ( :العوامل المؤثرة
على أداء االخصائي االجتماعي في ممارسة الخدمة االجتماعية الطبية بوالية الخرطوم)

 -3بكالوريوس مرتبة الشرف من جامعة النيلين ـ السودان في نوفمبر1998 /م..
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الخبرات المهنية:


استاذ مساعد بقسم الخدمة االجتماعية كلية اآلداب جامعة أمدرمان االسالمية 2014م وحتى
تاريخه.



أستاذ مساعد متعاون بكلية التمريض جامعة الخرطوم 2015-2014م.



استاذ مساعد متعاون جامعة القرآن والعلوم االسالمية 2016-2014



محاضر بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية واالنثروبولوجيا بجامعة النيلين -2010



مساعد تدريس بقسم االجتماع بجامعة النيلين  2006إلى2010م(.متعاون)

2013م(.متعاون)


استشاري اجتماعي ورئيس قسم العالج االجتماعي بمستشفى االمراض النفسية والعصبية
باإلدارة العامة للخدمات الطبية (السالح الطبي)2015-2000.

المقررات التي قمت وال زلت أقوم بتدريسها:


خدمة فرد ()2



المدخل في الخدمة االجتماعية



السياسة االجتماعية



الخدمة االجتماعية الطبية



رعاية الفئات الخاصة



مجاالت الخدمة االجتماعية



مهارات االتصال والتواصل



نصوص خدمة اجتماعية باللغة االنجليزية
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البرامج التي قمت بالتدريس فيها:


بكالوريوس .جامعة أمدرمان االسالمية  -جامعة النيلين– جامعة الخرطوم كلية التمريض-
جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية




ماجستير خدمة اجتماعية (.جامعة أمدرمان االسالمية) – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
دبلوم الخدمة االجتماعية – كلية التنمية البشرية جامعة أمدرمان االسالمية

أ /البحوث العلمية المنشورة:
 .1ورقة بعنوان العنف االسرى – مجلة معهد البحوث والدراسات الجنائية – جامعة الرباط الوطنى
سبتمبر 2010م
 .2ورقة بعنوان واقع تطبيق تشريعات المعاقين في السودان  -مجلة معهد البحوث والدراسات
الجنائية – جامعة الرباط الوطني نوفمبر 2013م

ب /المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية واالقليمية:
 .1مؤتمر الصحة العقلية في افريقيا – الخرطوم 2010م
 .2مؤتمر الصحة العقلية في الوطن العربي – الخرطوم 2010م
 .3المؤتمر الخامس للطب النفسي الخرطوم 2016م

ج /منشورات أخرى:
مقاالت بمجلة طبيبك والعائلة:
.1االختالف على تربية االوالد العدد  87فبراير 2014م
 .2أبناؤنا واالجازة الصيفية العدد 88ابريل 2014م
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 .3أبناؤنا والصوم العدد  89يوليو 2014م
 .4العالقة الزوجية بعد ال 60العدد  90ديسمبر 2014م

د /مهام ومسئوليات أخرى:
 .1رئيس قسم الخدمة االجتماعية كلية اآلداب جامعة أمدرمان االسالمية
 .2عضو مجلس أبحاث كلية اآلداب جامعة أمدرمان االسالمية
 .3عضو مجلس االساتذة جامعة أمدرمان االسالمية
 .4رئيس دائرة علم االجتماع والخدمة االجتماعية بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية.
 .5عضو المبادرة الوطنية لإلرشاد االسرى و ازرة الرعاية والضمان االجتماعي  -السودان.

 .6مستشار عالقات أسرية وتربوية ومدرب تنمية بشرية بالعديد من مراكز الدراسات االسرية
الطوعية
 .7اإلشراف على بحوث التخرج بجامعة أمدرمان االسالمية
 .8ممتحن خارجي بمعهد دراسات العالم االسالمي – جامعة أمدرمان االسالمية
 .9منسق ادارة التخطيط والجودة واالعتماد االدارة العامة للخدمات الطبية
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عضو اللجنة التسيرية التحاد االخصائيين السودانيين

ﻫ /خدمة المجتمع:
 .1المشاركة في احتفالية ختام مشروع (التدريب) لجمعية الخدمة االجتماعية كلية اآلداب بمنطقة
المعمورة ،بمحاضرة بعنوان :اآلثار المترتبة على الختان الفرعوني  ،2106/4/13.امدرمان

 .2المشاركة في احتفالية الصندوق القومي لدعم الطالب في (اسبوع الباحث االجتماعي)

بمحاضرة بعنوان :المشاكل التي تواجه الطالب بالسكن الجامعي وكيفية التعامل معها 2013م
 .3المشاركة في ندوة عن( التوعية بالمخدرات وآثارها )أقامتها مدارس المهندسين الخاصة محاضرة
بعنوان :خطورة تعاطي المخدرات بين الطالب ،امدرمان2015م
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 .4تصميم وتقديم دورة بعنوان :دراسة الحالة(نظري وتطبيقي )بمستشفى االمراض النفسية والعصبية
(السالح الطبي أمدرمان ) فبراير -ابريل 2016م
 .5تقديم دورة بعنوان  :كيفية التعامل مع الشرائح الضعيفة والمقامة بالمعهد العالي للزكاة الخرطوم
2016م
 .6المشاركة في العديد من البرامج المعنية بالقضايا االجتماعية في االذاعة السودانية برامج ناس
وأحداث  ،قناة والية الخرطوم الفضائية واالذاعة الطبية برنامج ألو يا دكتور
 .7المشاركة في إعداد الميثاق االخالقي التحاد االخصائيين االجتماعيين السوداني

 .8المشاركة في إعداد قانون اللجنة المهنية لإلرشاد االسري و ازرة الرعاية والضمان االجتماعي
 .9إعداد دليل الجودة للعمل لمستشفى االمراض النفسية (السالح الطبي)

 .10إعداد دليل المسار الوظيفي لألخصائي االجتماعي – المجلس القومي للمهن الطبية الصحية

و /الدورات التدريبية:
 .1دورة تطوير االستاذ الجامعي  -جامعة كررى2014م
 .2دورات متتالية في اللغة االنجليزية المركز البريطاني ( 5كورسات )
 .3دورة في االدارة المتكاملة ألمراض البالغين والمراهقين
 .4دورة في برامج التحليل االحصائي ((SPSS
 .5دورة في مهارات عمل الطب النفسي للمدربين
 .6دورة في إدارة وقيادة العمل الطوعي
 .7دورة في التخطيط االستراتيجي
 .8دورة في االدارة الحديثة
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