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المؤهالت العلمية:
 دكتوراه علم االجتماع -جامعة ام درمان اإلسالمية -كلية االداب2013م
بتقدير(ممتاز)
 ماجستير علم االجتماع– معهد إسالم المعرفة– جامعة الجزيرة 2007م
بالكورسات +البحث التكميلي بتقدير (ممتاز)
 بكالوريوس االجتماع والخدمة االجتماعية– كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية–
جامعة ام درمان اإلسالمية  2000م بتقدير (جيد جدا) (اول الدفعة)
 دبلوم اإلدارة العامة– جامعة ام درمان اإلسالمية – 1995م بتقدير ( جيد)

الدورات التدريبية
 دورة في الحاسوب 1999م
 دور في التخطيط االستراتيجي 2007م
 دورة في اإلعداد التربوي 2013م
 دورة في مهارات اللغة االنجليزية 2014م
 دورة في التخطيط االستراتيجي 2014م
 دورة في نظام النتيجة الموحدة للجامعة بإدارة الحاسوب 2014م
 دورة تأصيل المناهج الجامعية بو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي 2015م

الخبرات المهنية:
 مساعد تدريس قسم علم االجتماع– كلية اآلداب– اإلسالمية -من العام 2001وحتى 2007م
 محاضر بقسم االجتماع من العام  –2007كلية اآلداب– اإلسالمية -وحتى2013م
 أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع– كلية اآلداب– اإلسالمية 2013م وحتى أالن عضو مكتب االمتحانات من العام 2001كلية اآلداب – اإلسالمية  -حتى2004م
 رئيس المكتب االكاديمي -كلية اآلداب– اإلسالمية -من العام 2005م وحتى أالن عضو مجلس كلية اآلداب -اإلسالمية -من العام  2005وحتى أالن عضو مجلس األبحاث– كلية اآلداب 2007م وحتى أالن -عضو مجلس األساتذة– جامعة ام درمان اإلسالمية 2007م وحتى أالن

 مقرر قسم االجتماع من العام 2002م وحتى أالن عضو اللجنة اإلدارية– كلية اآلداب  2011وحتى أالن -رئيس لجنة طباعة االمتحانات

كلية اآلداب  2005وحتى أالن

 رئيس لجنة مراجعة النتائج -كلية اآلداب 2014م عضو لجنة رصد النتائج– كلية التنمية البشرية– اإلسالمية من العام2014/2000م
 عضو لجنة تسيير امتحانات– كلية التنمية البشرية– االسالمية من 2014/2000م اول من ادخل نظام النتائج عن طريق الكمبيوتر( إكزل) بكلية التنمية البشرية2006م( -فرع العرضة) ومن ثم عممت على جميع الفروع
 رئيس لجنة تصحيح البيانات– كلية اآلداب العام  2013وحتى أالن عضو رصد نتائج فرع الجامعة اإلسالمية بالضعين 2001وحتى 2004م عضو رصد نتائج فرع الجامعة اإلسالمية ببور تسودان 2003م وحتى 2013م عضو رصد نتائج فرع الجامعة اإلسالمية بنيا ال 2011/2006م -عضو رصد نتائج فرع الجامعة اإلسالمية بابو حمد 2011م حتى االن

الخبرات التدريسية:
 جامعة أمدرمان اإلسالمية– كلية اآلداب -قسم علم االجتماع  +قسم الخدمة
االجتماعية
 تدريس مادة  /1علم اجتماع االتصال-

 /2علم اجتماع األسرة

-

 /3علم االجتماع اإلسالمي

-

 /4علم االجتماع القانوني

-

 /5االتصال واإلعالم

-

 /6خدمة اجتماعية طبية

-

 /7تاريخ التفكير االجتماعي

 االشراف على بحوث التخرج ( طالب  +طالبات)  2007-وحتى االن جامعة ام درمان االسالمية  --كلية التنمية البشرية:
 -تدريس مادة

 /1مادة مدخل وسائل االتصال

-

 /2مادة الصحة ألعامه

 جامعة القران الكريم والعلوم االسالمية  -:كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
 تدريس مادة  /1مادة الفكر االجتماعى في اإلسالم عضوية الجمعيات:
 عضو جمعية كلية اآلداب -عضو جمعية ابن خلدون

النشاطات المهنية:
 االشتراك في البرامج الخاصة بالقضايا والمشكالت والظواهر االجتماعيةبتلفزيون السودان
 االشتراك في البرامج الخاصة بالقضايا والمشكالت والظواهر االجتماعية(اإلذاعة القومية بالسودان)
 محلل للتحقيقات االجتماعية لبعض الصحف السودانية (صحيفة االهرام اليوم -صحيفة االضواء – صحيفة حكايات)

