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 المؤهالت الدراسية 
 الدكتوراه .1 

السودان  -جامعة الجزيرة   اسم الجامعة المانحة:  

 الدولة:  السودان 

م 2010  تاريخ الحصول على الدرجة:  

 التخصص الرئيسي: عالقات عامة 

 التخصص الفرعي:  

  العنوان: فعالية البناء الوظيفى للعالقات العامة فى المؤسسات الحكومية

 الماجستير  .2 

االسالميةجامعة أمدرمان   اسم الجامعة المانحة:  

 الدولة:  السودان 

م 2000  تاريخ الحصول على الدرجة:  

  التخصص الرئيسي: عالقات عامة 
   التخصص الفرعي: 

 العنوان: البناء االتصالى للعالقات العامة فى مؤسسات التعليم العالى

 البكالوريوس  .3 

المانحة: اسم الجامعة  جامعة أمدرمان االسالمية  

 الدولة:  السودان 

م 1995  تاريخ الحصول على الدرجة:  

 اعالم 
 التخصص: 

 

 الخبرة المهنية 

 الدولة  اسم المؤسسة  المسمى الوظيفي  إلى )السنة(  من )السنة( 

مساعد مدير ادارة   2001 1995
 العالقات الخارجية  

 السودان  جامعة ادرمان االسالمية  

مساعد مدير ادارة   2005 2001
 العالقات الخارجية  

 السودان  جامعة ادرمان االسالمية  

 السودان  جامعة الجزيرة محاضر  2010 2005

 السودان  جامعة الجزيرة استاذ مساعد   2012 2010
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 السودان  جامعة الجزيرة  استاذ مساعد  2016 2012

 االمارات جامعة عجمان استاذ مساعد  2019 2016

مقر الفجيرة-جامعة عجمان استاذ مساعد   2019  االمارات 

 

التدريسية الخبرة    

بكالوريوس/   اسم المساق 
 دراسات عليا 

بكالوريوس /   اسم المساق 
 دراسات عليا 

 /مقدمة فى العالقات العامة 1
 بكالوريوس 

بكالوريوس /   /االتصال المؤسسي  10                 
 دراسات عليا 

بكالوريوس/   /ادارة العالقات العامة  2
 دراسات عليا 

 /اسس الكتابة للعالقات العامة 11                
 بكالوريوس 

 بكالوريوس  /اإلتيكيت والبرتكول 12                 بكالوريوس  /تخطيط الحمالت االعالمية واالعالنية 3

 / استراتيجيات االعالن4
 بكالوريوس 

/ اخالقيات وتشريعات  13               

 اإلعالم 
 بكالوريوس 

 / التسويق اإللكتروني5
 بكالوريوس 

بكالوريوس /   مناهج البحوث االعالمية                 
 دراسات عليا 

بكالوريوس/   /االعالم وادارة األزمات 6
 دراسات عليا 

 
 

   بكالوريوس/  /انتاج مواد العالقات العامة 7

بكالوريوس/   /االتجاهات الحديثة فى العالقات العامة  8
 دراسات عليا 

 
 

   بكالوريوس  / االتصاالت التسويقية المتكاملة  9
 

 

 المنشورات 
 الكتب  .1

 األبعاد النظرية والتطبيقية للحمالت اإلعالمية   ▪

 فصول في كتب  .2
▪  

 أبحاث منشورة في مجالت علمية  .3
 القيم االجتماعية لألطفال تأثير القنوات الفضائية على  ▪
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪  

 أبحاث منشورة في مؤتمرات  .4
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▪  

 

 األنشطة المهنية واألكاديمية 

. التدريب المهني 1  

 الطرق الحديثة فى وسائل استخدام التكنولوجيا فى التعليم الجامعي – دورة تدريبية  ▪
 دورة تدريبية فى ادارة الوقت   ▪
 ددورة تدريبية اعداد المناهج الدراسية   ▪
 مدرب معتمد فى العالقات العامة   ▪
▪  
▪  
▪  
▪  

. ورش العمل2  

▪  
 

. اإلشراف على أطروحات الماجستير 3  

 السودان  –جامعة الجزيرة   –االسراف على عدد من اطروحات الماجستير  ▪
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪  
▪  
▪  

. اإلشراف على أطروحات الدكتوراه 4  

 
 

 عضوية الدوريات والمجالت العلمية 
 

 السودان  -جامعة الجزيرة  –مدير تحرير مجلة الدراسات االنسانية  ▪
 

 الجوائز
▪  

  

 


