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أوالا  :المؤهالت :







دكتوراه في علم اإلجتماع واألنثربولوجيا  ،جامعة النيلين 2009 ،م .بعنوان ( مظاهر التغير
اإلجتماعى فى السودان ) .
ماجستير في الخدمة اإلجتماعية  ،جامعة الخرطوم 2002 ،م .بعنوان ( سياسات التخطيط
التنموي فى السودان  ,وإنعكاساتها على المجتمعات المحلية  ,دراسة حالة لمشروع إيفاد ) .
دبلوم عالي في الخدمة اإلجتماعية  ،جامعة الخرطوم 1998 ،م.
دبلوم في التخطيط اإلستراتيجي 2005 ،م  ,تركيا .
دبلوم اإلدارة العامة  ،أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية 1994 ،م.
لسانس اآلداب جامعة النيلين 1993 ،م.

ثانيا ا  :الخبرات العملية :









ضابط إداري بالحكومات المحلية منذ 1994م وحتى 2014م.
المدير التنفيذي لمكتب وزير المالية والية غرب كردفان 1994م – 1997م.
المدير التنفيذي لمحلية أبو زبد مجلس حمر 1997م – 1998م.
مدير الشئون المالية واإلدارية (منتدباا) لمجموعة الشاهد الدولي للخدمات اإلعالمية ( لندن ),
وصحيفة الصحافي الدولي 1999م2001 -م.
المدير التنفيذي لعدد من منظمات المجتمع المدني بالسودان " ( "NGO2منتدباا) – 2001
2005م.
المدير التنفيذي لمكتب وزير اإلرشاد واألوقاف 2008-2005م.
المنسق العام لوالية جنوب كردفان – الخرطوم 2009-2008م.
رئاسة وزارة الحكم اإلتحادي 2009م حتى 2012م  ،حيث عمل بكل من اإلدارات التالية:






إدارة التدريب.
اإلدارة العامة للتنسيق والمتابعة.
اإلدارة العامة للتوأمة.
المدير التنفيذي لمكتب األمين العام.
اإلدارة العامة لتطوير الحكم الالمركزي.
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مديرا إدارة الحكم المحلي وشئون القبائل – المجلس األعلي للحكم الالمركزي
2010م -حتى 2011م.
مستشار صندوق تنمية القطاع الغربي  ,والية جنوب كردفان 2011 -2010م.
مدير اإلدارة العامة للتخطيط والبحوث وإقتصاديات المعادن  .بوزارة المعادن
(منتدباً) من 2012م وحتى 2014م .
األمين العام لمجلس الواليات بالهيئة التشريعية القومية 2014م ( منتخبا ً ) .
عضو اللجنة التنفيذية لجمعية األمناء العامين العرب .
أستاذ مساعد بكلية اآلداب  ،قسم اإلجتماع – جامعة أمدرمان اإلسالمية 2015م
وحتى اآلن .

ثالثا ا  :الدورات :

















دورة في تنمية القدرات اإلدارية  ،مركز تطوير اإلدارة 1994م.
دورة متخصصة في المعلومات والكمبيوتر – الهند  ,نيودلهي 1998م.
دورة في إدارة وتقييم المنظمات الطوعية  ،القاهرة 2004 ،م.
دورة متخصصة في السياسات والتخطيط اإلستراتيجي .كوااللمبور  ,ماليزيا .
دورة في إدارة المشروعات – برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات ( أجفند).
دورة في درء الكوارث  ,جامعة الخرطوم 2004 ,م.
دورة لتأهيل المدراء التنفيذيين – مركز تطوير اإلدارة 1995م.
دورات مختلفة في اللغة اإلنجليزية  .بريطانيا 2006 .م .
دورة فى التخطيط والدراسات اإلنمائية  ,مدريد أسبانيا 2007 ,م .
دورة التخطيط اإلستراتيجي الفعال  ،مركز الخرطوم الدولي للتدريب2009 ،م.
أساسيات اإلدارة والتمييز اإلداري للقيادات  ،مركز الخرطوم الدولي للتدريب.
دورة في تدريب المدربين ( . )TOTالخرطوم 2005م
تنمية قدرات القيادات في وضع وتنسيق السياسات  ،مركز الخبراء الخرطوم 2010م.
دورة في التفكير اإليجابي 2009م..
دبلوم في البرمجة الذهنية والعصبية –2010م ( السودان – كمبردج – كندا ) .
دورة فى إدارة التنوع في المجتمعات المتعددة  ,جامعة الماليا – ماليزيا 2011 ,م.

رابعا ا  :المشاركات :







شارك في أكثر من ( )24ورشة عمل ومنتدى إقليمي للبرلمانات بأفريقيا والعالم العربي
والبرلمان الدولي زار خاللها عدد ( )22دولة .
شارك في عدد من المنتديات الطوعية والمؤتمرات وورش العمل والسمنارات داخل وخارج
السودان.
أسس عدد من منظمات المجتمع المدني وشغل عضويتها.
مهتم بدراسات التغيير وإدارة التنوع وسياسات التخطيط التنموي .
كاتب صحفى (غير متفرغ) له عدة مقاالت منشورة بالصحف المحلية اليومية.
محاضرا ا (غير متفرغ) في تخصصه بعدد من الجامعات السودانية منذ 2005م .

خامسا ا  :أوراق العمل :
 ورق عن المشكالت القبلية – اآلثار والنتائج 1997م .
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ورقة عن التخطيط اإلداري للتنمية المحلية 1998م .
ورقة عن المشاركة الشعبية ودورها في التغيير 2000م .
ورقة عن الهوية والتغيير اإلجتماعي الناجح 2009م .
ورقة عن الحكم المحلي في السودان – الواقع والمأمول 2005م .
ورقة عن المجتمعات البدوية وإستعدادها للتغيير – رؤية إستراتيجية 2011م .

سادسا :كتب تحت الطبع :
 التغيير اإلجتماعي – رؤية إسالمية .
 التنمية و التغير اإجتماعي .
 نظريات علم اإلجتماع المعاصر .
 مظاهر التغير اإلجتماعي في السودان ( تركيز على المجتمعات البدوية ) .
 سياسات التخطيط التنموي وإنعكاساتها على المجتمعات المحلية .
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