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 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه ــلالـمؤه م
 القانون الجنائي قانون ال أمدرمان اإلسالمية 2019  الدكتوراه  1

 القانون الجنائي القانون  جامعة الزعيم األزهري  2011 ماجستير  
دبلوم القانون  2

 العام

 القانون العام  قانون ال نيلينلا 2009

شهادة إمتحان  3
 مهنة القانون 

جمهورية السودان وزارة  2010
 العدل

 مهنة المحاماة  القانون 

بكالريوس  4
 القانون 

 قانون ال قانون ال نيلين لا 2008

 
 

 والندوات والمحاضرات وورش العمل الدورات التدريبية: 

 

 الجهة المنظمة عدد الساعات اسم الدورة أو ورشة عمل م
تطبيق إستراتيجيات التـدري  عـن   .1

 بعد 
 جامعة المستقبل  2021\2\2لمدة ثالث ساعات 

 جامعة المستقبل هـ.31/1/1441لمدة ساعتين، يوم  تهيئة أعضاء هيئة التدري   .2
 جامعة المستقبل 2021\3\24لمدة ثالث ساعات  فن المرافعه   .3
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. 

  

 الوظيفة
 )حاليا(

مكان  أستاذ مساعد
 العمل

 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
 جامعة المستقبل  

 من أغسط  الفترة
 م2020

 وحتى األن

مكان  محاضر  الوظيفة
 العمل

جامعة األميرة نورة بنت عبد 
 الرحمن 

 2018\2015 الفترة

 جامعة المستقبل   فن صياغة عريضة الدعوي   .4
مركــز التحكــيم التجــاري لــدول  3-10الي  1-11ساعة  96 برنامج تأهيل وإعداد المحكمين   .5

مجلــ  التعــاون لــدول الخلــيج 
 العربية 

دور المملكــــــة فــــــي تفعيــــــل قواعــــــد   .6
 ون الدولي العام القان

 جامعة المستقبل  3-11-2021

ـــــوان   .7 إجـــــراءات التقاضـــــي أمـــــام دي
 المظالم 

 جامعة الستقبل  7-11-2021

 جامعة المستقبل  2021-11-8 1بصمة المعرفه في العقود   .8

جامعة األميرة نورة بنت عبد  2016-12-11 مجتمعات التعلم المهنية   .9
 الرحمن 

جامعة األميرة نورة بنت عبد   2016-2-3 البالك بورد   .10
 الرحمن 

جامعة األميرة نورة بنت عبد    2016-4-12 مهارات التواصل والتدريب الفعال   .11
 الرحمن 

جامعة األميرة نورة بنت عبد   2016-2-12 التعليم الهجين   .12
 الرحمن 

 المركز اإلقليمي العربي 2020-12-8 دورة تأهيل المحكم العربي   .13

فـــــــــي  مهـــــــــارات البحـــــــــ  العلمـــــــــي  .14
 مصادر المعلومات اإللكترونية  

 المستقبل جامعة  2021\3\13لمدة ساعتين 

جامعة األميرة نورة بنت عبد  ه1438\3\30ساعتين  تقرير المقرر والخبرات الميدانية   .15
 الرحمن 

16.     

17.     

18.     
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مكان  محامية  الوظيفة
 العمل

 2014 \2010 الفترة نقابة المحتميين السودانيين 

مكان   الوظيفة
 العمل

  الفترة 

 
  كاديمية التي درستهاالمقررات ال:  

 

 الفصل الدراسي  عدد الساعات  المستوي      المقرر  

 ألول الفصل الدراسي ا ثالث ساعات أسبوعيا الثامن اإلجراءات الجزائية   
 ـ2021/ سنة  2020

الفصل الثاني والفصل /
 حتي األن 2021الصيفي 

األحكام العامة للجريمة 
 والعقوبة

 و، 2020 ول الفصل األ ثالث ساعات أسبوعيا الرابع
 حتي األن 

 والفصل الدراسي األول  ثالث ساعات أسبوعيا الخام  النظام الجزائي الخاص
 األن وحتى 2020الثاني 

 2020الفصل الدراسي ثالث ساعات اسبوعيا السادس  2عقود ومعامالت مالية  
 ألول والثاني ا 2021\

 ثالث ساعات  خام ال 1عقود ومعامالت مالية 
 أسبوعيا

الفصل الدراسي األول 
 2021\2020والثاني 

 ثالث ساعات أسبوعيا األول مقدمة في الفقه اإلسالمي 
 

الفصل الدراسي األول 
2021 

 ثالث ساعات أسبوعيا سادسال أوراق تجارية وإفالس 
الفصل الدراسي األول 

2020 

 ثالث ساعات أسبوعيا الخام   أصول الفقه 
 صيفي الفصل الدراسي ال
 2021والفصل األول 

 ثالث ساعات أسبوعيا الخام   تنفيذ األحكام القضائية 
الفصل الدراسي األول 

2021 
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 ثالث ساعات أسبوعيا الخام   أصول الفقه 
 الفصل الدراسي الصيفي 

 وحتي األن  2021

 ثالث ساعات أسبوعيا  السادس  القضاء اإلداري 
الفصل الدراسي األول 

2021 
 
 

 :المؤلفات والبحاث 

 

 المجتمعية المشارك فيها. العضويات واللجان 

 نوع العضوية اللجنة أو الجمعية م
 عضو نقابة المحاميين السودانيين  .1

2.    
 
 
 
 
 
 

 خري: مهارات آ 

 مكان وسنة النشر عنوان المؤلف أو البح  أ
 االقتصادأثر جريمة غسل األموال علي   .1

 الوطني .
 2021\7\9 \المجلة العلمية المحكمة 

2.    

3.    

 المهارات  نوعية المهارة   
 واالنترنت اآلليالحاسب  تقنية المكاتب    

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جيد متوسط اإلنكليزية
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 عمال اإلدارية المكلف بهاال: 

 الجهة المنظمة العمل اإلداري  م
كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة  \قسم الحقوق  عضو في لجنة اإلرشاد األكاديمي  .1

 المستقبل
جامعة  كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية -قسم الحقوق  عضو لجنة الجودة   .2

 المستقبل

نسانية جامعة كلية العلوم اإلدارية واإل \قسم الحقوق  عضو لجنة النشاط الطالبي   .3
 المستقبل 

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة  \قسم الحقوق   بحوث تخرج  6اإلشراف علي أكثر من    .4
 المستقبل 

 
 وهللا ولي التوفيق ،،،

 مهارات آخرى   

 خبرة في التدري  األكاديمي والتدريب التفاعلي 
 نيةفي المحاماة وصياغة وكتابة العقود والمذكرات القانو سنوات العمل  6خبرة 
 سنوات . 3خبرة 

  القدرة على العمل ضمن الفريق إلنجاح مخطط المؤسسة
 التفكير اإلبداعي  
 اف وقيادة المجموعة .التعون وتحديد األهد


