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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 CV –سرية ذاتية 

 ٌوسف اسماعٌل مكً فضل االسم :

 م15/4/1794 تاريخ الميالد :

 روابه أم – شمال كردفان –الوطن : السودان 

 مدٌنة األبٌض شمال كردفان. :مسقط الرأس 

 جامعة أم درمان اإلسالمٌة كلٌة الدعوة اإلسالمٌة  العنوان :

 تلفونات :

 9925022200003/99250320030090/  99250032059002/ جوال  99250321922000

 :ووسائل االتصال أخرى البريد االليكترون

 Yousif-72@hotmail.com  / fic@oiu.edu.sd 

 Yousif40972a@yahoo.com 

 yousifism@gmail.com 

 skype : yousif.250        / 00249123055788      :    واتساب  

 Facebook : yousif Ismael makky 

 المراحل التعليمية :

 .االبتدائٌةالغربٌة  هرواب أم االبتدائية :المرحلة  .1
 بنٌن. المتوسطةالجدٌدة  هأم رواب المرحلة المتوسطة : .2
 مدرسة أم درمان الفنٌة التجارٌة بنٌن. المرحلة الثانوية : .3
 م2222م 1777أم درمان اإلسالمٌة كلٌة أصول الدٌن  المرحلة الجامعية : .4
كلٌة أصول الدٌن قسم الدعوة والثقافة  الماجستٌر تمهٌدي جامعة أم درمان اإلسالمٌة .5

 م2228اإلسالمٌة. 
جامعة أم درمان اإلسالمٌة، كلٌة الدعوة اإلسالمٌة، قسم الدعوة والثقافة  دكتوراة : .6

 م.2216اإلسالمٌة،

 المؤهالت :

دكتوراه، تخصص دعوة وثقافة إسالمٌة بتقدٌر ممتاز من جامعة أم درمان اإلسالمٌة  .1
 م.2216، عامبعنوان )الفكر اإلسالمً واسهامه فً معالجة األزمات اإلنسانٌة( 

-اإلسالمٌة األمة نهضة: )بعنوان:  جدا   جٌد بتقدٌر إسالمٌة ثقافةدعوة و ،ماجستٌر .2

 .م2212عام  .وصفٌة تحلٌلٌة دراسة (نبً بن مالك عند واهدافها شروطها

 دراسات إسالمٌة كلٌة أصول الدٌن جامعة أم درمان اإلسالمٌة بتقدٌر جٌد. بكالورٌوس .3
ة وعلوم الحاسوب والصٌانة )المعهد الدولً لعلوم وهندسة الحاسوب( سدبلوم فً هند .4

 بتقدٌر ممتاز.
من المعهد  SD1500955( برقم ICDLنلت الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً ) .5

 م.2216بالسودان ٌناٌر البرٌطانً 
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 مواقع عملت بها :

 م.2222شمال كردفان االبٌض  االبتدائٌةأستاذ متعاونا  فً مدرسة القٌادة  .1

، الدعوي العمل إدارة ( المواد التالٌة:تدرٌس  ، جامعة أم درمان االسالمٌةباستاذ  .2

، االستراتٌجٌة اإلدارة، المحتسبٌن سٌر، اإلسالمٌة الثقافة، الدعوٌة المؤسسات
 (.المؤسسات الرقابٌة، إدارة العمل الدعوي ومؤسساته

 العام جه التدريس المادة رقم

 م2219-2228 بكالورٌوس ودبلوم إدارة العمل الدعوي  .1

 م2215-2228 بكالورٌوس المؤسسات الدعوٌة  .2

 م2212-2219 (MBA)، بكالورٌوس، ماجستٌر، دبلوم الثقافة اإلسالمٌة  .3

 م2219-2215 بكالورٌوس سٌر المحتسبٌن  .4

 م2219-2215 بكالورٌوس االستراتٌجٌةاإلدارة   .5

 م2218-2219 بكالورٌوس المؤسسات الرقابٌة  .6

 م2218-2219 بكالورٌوس إدارة العمل الدعوي ومؤسساته  .9

 م2217-2219 بكالورٌوس الدعوة اإللكترونٌة  .8

 م.2228-م2221الدعوٌة والثقافٌة جامعة أم درمان اإلسالمٌة  عملت بإدارة المناشط .3
 –م 2228 كلٌة الدعوة اإلسالمٌة جامعة ام درمان اإلسالمٌة االكادٌمًعملت بالمكتب  .4

 م.2216
 .م2216 -م2228بالكلٌة  واألرشفة مسؤول وحدة الحاسوب والنتائج واالمتحانات .5
 م.2213جامعة أم درمان اإلسالمٌة  –محاضر بكلٌة الدعوة اإلسالمٌة  .6
 م2216 اإلسالمٌة درمان أم جامعة – اإلسالمٌة الدعوة بكلٌةاستاذا مساعد  .9

 إدارية ومشاركات: لأعما

 م وحتى اآلن.2218رئٌس قسم الجودة بالكلٌة منذ عام  .1
كلٌة الدعوة  –سكرتٌر مجلة معالم الدعوة اإلسالمٌة ومصمما لها باإلخراج الفنً .2

 م.2213وحتى عام  -2228جامعة أم درمان اإلسالمٌة منذ عام  –اإلسالمٌة 
 م2217مدٌر تحرٌر مجلة معالم الدعوة اإلسالمٌة اإللٌكترونٌة بالكلٌة  .3
 م.2212وحتى 2223المشاركة فً اعداد ارشفة نتائج كلٌة الدعوة منذ عام  .4
 م2217عام  بالكلٌة رسائل الماجستٌر والدكتوراه ارشفة فً المشاركة .5
 م.2211عملت مراقبا  ومنسقا  لفرع الجامعة بكردفان فً  العام  .6
 لبرامجها الدعوٌة والثقافٌة.كلٌة الدعوة اإلسالمٌة  واسابٌع المشاركة فً منتدٌات .9
 المشاركة فً إعداد امتحانات ونتائج كلٌة الدعوة وفرع الجامعة بكردفان. .8
 العلمً للرسائل الجامعٌة بالكلٌة.المشاركة فً ارشفة وتوثٌق النتاج  .7

 م.2212المشاركة فً إعداد منهج كلٌة الدعوة اإلسالمٌة الجدٌد فً دٌسمبر  .12
 م.2213مادة الدعوة اإللٌكترونٌة ٌناٌر  منهجالمشاركة فً اعداد مفردات  .11
 م.2228وحدة الحاسوب بكلٌة الدعوة اإلسالمٌة  مسؤول .12
 م.2212اإلسالمٌةمشرف الموقع االلكترونً لكلٌة الدعوة  .13
 م.2213مشرف على عدد من بحوث التخرج منذ  .14
 م.2228المشاركة فً عدد من عضوٌات اللجان منذ  .15

 مهارات ودورات تدريبية:

 .م2229دورة تدرٌبٌة فً إدارة الوقت وكتابة التقارٌر .1
 .م2229دورة تدرٌبٌة فً مهارة القراءة  .2
 .م2229دورة تدرٌبٌة فً صٌانة الحاسب .3
 م.2212فً الدعوة باللغة االنجلٌزٌة  دورة تدرٌبٌة .4
)الدورة الحتمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس( مركز تعزٌز القدرات بجامعة أم دورة تدرٌبٌة  .5

 .م2213درمان اإلسالمٌة
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( مركز تعزٌز القدرات بجامعة أم spsدورة تدرٌبٌة فً التحلٌلً اإلحصائً )برنامج  .6

 .م2213درمان اإلسالمٌة
ٌر الصحفً والنشر االلكترونً مركز تقانة المعلومات بالتعاون دورة تدرٌبٌة فً التحر .9

 .م2214مع مركز تعزٌز القدرات بجامعة أم درمان اإلسالمٌة
 م.2216دورة تدرٌبٌة اإلمام القدوة ،  .8
 م.2218دورات تدرٌبٌة متعددة فً الجودة ، من إدارة التقوٌم واالعتماد  .7

، من االتحاد المهنً العام ألساتذة 2218دورة تدرٌبٌة للتقوٌم واالعتماد ٌولٌو   .12
 الجامعات والمعاهد العلٌا السودانٌٌن.

. عام 2221، واالٌزو 7221األٌزو دورة تدرٌبٌة فً الجودة لمؤسسات التعلٌم العالً  .11
 م.2219

شبكة على ال.م2222 كالسقوقل  نظام تدرٌبٌة فً التعلٌم اإللكترونً علىدورة  .12
 العنكبوتٌة

 م2217لكترونٌة تدرٌبٌة على نظام المجلة اإلدورة  .13

  أجيد اللغة العربية واإلنجليزية اللغة:

                         واهلل املوفق 


