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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيرة الذاتية

 
 :المعلومات الشخصية

 حممد أمحد محدتو أمحد :االسم
 السودان –م 6/3/7711: تأريخ ومكان الميالد

 سوداين :الجنسية
 اإلسالم :الديانة
 أستاذ جامعي  :المهنة

 مشاركأستاذ  :الدرجة العلمية
 متزوج وأب :الحالة االجتماعية

 :العنوان
  الدوادمي  –العربية السعودية اململكة 
  الربيد اإللكرتوين : hamto1977@gmail.com 
 00766536551635: جوال 

 :المؤهالت العلمية
  م3073جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية  –دكتوراه إدارة أعمال. 

 بتقدير ممتاز . م3070 –م 3007داء املصارف السودانية يف الفرتة أ يفأثر إدارة اجلودة الشاملة : بعنوان
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 بعنوان .م3001درمان اإلسالمية  جامعة أم -ماجستري إدارة أعمال: 
بتقدير جيد  .أثر ختطيط ورقابة اإلنتاج على اداء إدارة اإلنتاج بالتطبيق على مصانع املشرف للمنتجات الغذائية

 جدا  
 جدا  بتقدير جيد  .م3007درمان اإلسالمية  عة أمجام -بكالريوس إدارة أعمال 
  م7771دبلوم حاسوب. 

 :الخبرات العملية
  تارخيهوحىت  م3077 قسم إدارة األعمال – اإلسالمية العلومو  القران الكرميجامعة  مشاركأستاذ. 
 تارخيهم حىت 3073)-اململكة العربية السعودية  – امعة ققراءأستاذ مساعد جب. 
  م3073-السودان –جبامعة القرآن الكرمي  -العلوم اإلداريةأستاذ مساعد بكلية. 
 (.م3077-3007) -السودان -رئيس وحدة التقومي واالعتماد جبامعة القرآن الكرمي 
 م3077-م3007املشرف العام علي مجعية اإلدارة العلمية بكلية العلوم اإلدارية من. 
 م3077-م3070 علوم اإلداريةاإلقراف علي حبوث التخرج لطالب إدارة األعمال بكلية ال. 

 :التي تلقيتها ريبيةدالدورات الت
 .دورة مناهج البحث العلمي اإلسالمي وتأصيل العلوم * 
 .تنمية القدراتيف دورة  *              
 .دورة مناهج البحث العلمي للحفاظ علي الرتاث اإلسالمي *             
 .ضاء هيئة التدريس باجلامعاتدورة اإلعداد الرتبوي ألع *            
 .دورة تدريبية يف استخدام احلوسبة السحابية يف التعليم*            

 .دورة تدريبية يف تطبيقات فيجوال استديو*            
 .دورة تدريبية يف نظم املراجعة الداخلية*            

 .دورة تدريبية يف امكانيات البحث يف جوجل*            
 .دورة تدريبية يف الربجميات مفتوحة املصدر*            
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 .الفعال التأثريدورة تدريبية يف فن *              
 دورة تدريبية يف أمن املعلومات*              
 NS2دورة يف حماكي الشبكات مفتوحة املصدر *              
 ms wordدورة يف فنيات استخدام تطبيق وورد *              

 latexدورة يف حمرر النصوص العلمية *              
 .دورة يف إنشاء االستبانات اإللكرتونية*              
 .دورة يف فن إدارة الوقت*              

 :ورش العمل التي حضرتها
 جبامعة ققراء ورقة عمل يف التخطيط االسرتاتيجي *              
 ارنات املرجعية وحتديد نواتج ومواصفات اخلرجيني للربامج ورقة عمل يف املق *              
 .التعليمية بكليات جامعة ققراء             

 :الكتب المنشورة
 (.مطبوع)مكتبة الرقد : الرياض( املواصفات  –املبادئ  -املفاهيم )ة إدارة اجلودة الشامل 
  (.عو طبم) مكتبة الرقد: الرياضاحلديثة  نظريات واالجتاهاتاألسس واملفاهيم وال –مبادئ إدارة األعمال 
  (مطبوع) مكتبة الرقد: الرياض( مشرتك)التجارة اإللكرتونية. 
 (.مطبوع) مكتبة الرقد: الرياض مهارات االتصال 
  (.مطبوع)مشرتك  –مبادئ اإلدارة العامة 

 :الكتب العلمية تحت الطبع
 إدارة املوارد البشرية 
 إدارة التسويق 
 يف إدارة األعمال مناهج البحث العلمي 
 قراءات خمتارة يف إدارة األعمال باللغة اإلجنليزية 
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 :األوراق العلمية المنشورة

 رؤية معاصرة -تعليم العايلإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات ال -منشورة -ورقة علمية. 
 اإلعالن اإلسالمي دراسة تأصيلية مقارنة -منشورة  -ورقة علمية. 
 دراسة وصفية حتليلية تميز املصريفال -منشورة -ورقة علمية.  
 [.نظرة تأصيلية –وكيفية إدارته  -أمهيتة –الوقت ] – منشورة -ورقة علمية 
  إدارة املوارد البشرية إلكرتونيا دراسة وصفية حتليلية –منشورة –ورقة علمية 
 باجلامعاتاطار مقرتح لتطبيق املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم –منشورة  -ورقة علمية 

 .لى كليات إدارة األعمالع بالتطبيق –السودانية 
 أثر تسويق اخلدمات التعليمية يف حتقيق أهداف اجلامعات السعودية  –منشورة  -ورقة علمية 
 – جامعة ققراء دراسة تطبيقية. 
  معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة ققراء دراسة ميدانية -ورقة علمية منشورة 

 :ث المنشورة باللغة االنجليزيةالبحو 
*Strategic Quality Management in the Arab Higher Education -  
Descriptive & Analytical study. 
* Application of Quality Assurance & Accreditation in Higher 
Education Institutions in the Arab World a (Descriptive an 
analytical survey). 

 :تحكيم البحوث
 حمكم يف جملة جامعة القرآن الكرمي املركزية. 
  امعة القرآن الكرميكلية الدراسات العليا جبرحل ي البكالريوس واملاجستري بملطالب الحمكم لبحوث  

 .السودان -والعلوم اإلسالمية 
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  اململكة العربية السعودية –للطالب حبوث املؤمتر العلمي الرابع حمكم يف  
 .ـه7535 -7533لعام ل
   اململكة العربية السعودية  –للطالب  اخلامسحمكم يف حبوث املؤمتر العلمي 

 .ـه7535 -7535للعام 
 : عضوية اللجان والمجالس

 حىت اآلن 3073من  عضو جملس قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالدوادمي. 
 حىت اآلن م3073لوم والدراسات اإلنسانية بالدوادمي عضو جملس التطوير واجلودة بكلية الع. 
 جامعة  -بالدوادمي كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  -اجلودة بقسم إدارة األعمالالتطوير و جلنة  رئيس 

 .م وحىت اآلن3073ققراء من 
  بالدوادمي -رئيس جلنة اخلرجيني وريادة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية 
 ققراء جامعة -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالدوادميب املبادراتنة جل عضو. 
  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالدوادميبعضو جلنة الكنرتول 
  م 3073-3070عضو جملس األساتذة جبامعة القرآن والعلوم االسالمية من 
  م3077 –م 3007عضو هيئة مركز التقومي واجلودة والتميز جبامعة القرآن الكرمي. 
 م3077 –م 3007جبامعة القرآن الكرمي  عضو جملس قسم كلية العلوم اإلدارية. 
 م3070من العام  عضو دائم بلجنة مؤمتر ملتقي التأصيل املعريف جبامعة القرآن الكرمي. 
  م3070 –م 3007عضو جلنة اهليكل والوصف الوظيفي للجامعة جبامعة القرآن الكرمي. 
 عديد من اللجان العلمية واإلدارية باجلامعةعضو ومشارك يف ال. 

 :الخبرات التدريبية
 .م3077-م 3007مدرب مبركز التقومي واجلودة والتميز جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية من *
 .م3077-م 3007مدرب مبركز التنمية املهنية جبامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية من *
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  –االدارة املكتبية  –التخطيط االسرتاتيجي  – التنفيذيالتخطيط  –شاملة يف جمال اجلودة ال)
 .(التطوير االداري

 بإدارة التطوير االداري جبامعة ققراء دورة يف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل* 
 .بإدارة التطوير االداري جبامعة ققراء دورة يف التخطيط التشغيلي* 
 بكلية اجملتمع بالدوادمي سرتاتيجي للعملية التعليميةدورة يف التخطيط اال* 

 :يهالتدريسالخبرات 
 :قمت بتدريس املواد اآلتية

 –اليةاملاألوراق إدارة حمفظة –القيادة اإلدارية  –التنظيم اإلداري  –إدارة املوارد البشرية  –إدارة اجلودة الشاملة 
 مبادئ  –إدارة املشروعات    –االسرتاتيجية إلدارة ا –جنليزية قراءات خمتارة يف إدارة األعمال باللغة اإل 

 .السلوك التنظيمي –( 7)مبادئ األساليب الكمية  – إدارة اإلنتاج والعمليات –إدارة املواد  –اإلدارة 
 :المجتمعيةالمشاركات 

 .(السودان) عضو جملس إدارة منظمة الشفاء للتدريب وتنمية املوارد البشرية*
 .(السودان) ثة احلج السودانيةعضو بع*
 .(السودان) (تلفزيون -إذاعة)مشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية *

 
 

 واهلل الموفق،،،،،،،،،،،،،،،                       


