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مادلؤػالتماظعؾؿقة :م
-1اظدطؿوراهميفماظؼاغونماخلاصم.م(مضاغونمعدغي) م
-2عاجلؿريميفماظؼاغونمماخلاصممم(.ضاغونماالثؾات)* م
-3ماظؾؽاظورؼوسمميفماظؼاغونمبؿؼدؼرمجقدمجدامععمعرتؾةماظشرفميف/24صرباؼر .1997م

م
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االحباثماظعؾؿقة م
-1علؽوظقةمحارسماظؾـاءميفماظؼاغونماالعاراتيمععمإذارةمظؾؼاغونمادلصري م– معؼؾولمظؾـشرممبفؾة مطؾقةماحلؼوقمجاععةم
االدؽـدرؼةممجفورؼةمعصرماظعربقة .م
ممم-2محاؼةمادللؿفؾكميفمسؼودماظؿاعنيماظـؿوذجقةمععماذارةمخاصةمظؾؼاغوغنيماالعاراتيموادلصريم -عـشور-مبفؾةمروحم
اظؼواغني-مطؾقةماحلؼوقمجباععةمرـطا-مجفورؼةمعصرماظعربقة/اظعددماظلادسمواظلؿونماصدارمابرؼلم4112م م
-3االرادة مادلـػردة مودورػا ميف متؽوؼن مذرطة ماظشكص ماظواحد(اظؼاغون ماالعاراتي ممنوذجا)عؼؾول مظؾـشر ممبفؾة ماظؼاغونم
ادلغربي-جاععةمحمؿدماخلاعسمبادلغرب-بؿارؼخم/5عاؼوم4112م م
-2االحاظة ميف مضواسد ماظؿـازع ماظلوداغقة مواالنؾقزؼة-عـشور ممبفؾة ماظؼاغون مواالسؿال-جاععة ماحللن ماالول مبادلغربم
بؿارؼخ31معاؼو .4112م
-5اظشروطمادلوضوسقةمظؿـػقذماالحؽامماالجـؾقةمدرادةمعؼارغةمعؼؾولمظؾـشرميفمجمؾةموزارةماظعدلماظلوداغقةميفم4112م
-2األواعر ماظوضؿقة ميف ماظؼاغون ماظلوداغي مواهلـدي(داردة معؼارغة م) معـشور م_مبفؾة ماظعدل_تصدرػا موزارة ماظعدل_م
مجفورؼةماظلودان .م

ادلؤظػاتماظعؾؿقة
-1ادلصطؾقاتماظؼاغوغقةمباظؾغةماالنؾقزؼةم.ممممم م
-4متارؼخماظؼاغون"درادةمهؾقؾقةمعؼارغة"م.ممم

م
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االذرافمسؾىمحبوثمادلاجلؿري
 .1اظشػعةمطلؾبمظؽلبمادلؾؽقة.
 .4اظؿقؽقمميفمعـازساتماالدؿـؿار
 .3اظدصاترماظؿفارؼةموحفقؿفاميفماإلثؾات.
 .2سؼدماالعؿقازماظؿفاري.
 .5اظشكصقةمادلعـوؼةمظؾشرطةمهتماظؿصػقةموأثرماظدساوىمادلدغقةمواجلـائقةمسؾقفا.
 .2علؽوظقةماظـاضلماجلويماظدوظيمسنماألضرارماظيتمختؾػفاماظطائرةمسؾىمدطحماألرض.
 .2طشفماظؼـاعمسنماظشكصقةماالسؿؾارؼةمظؾشرطة.

هؽقمماظؾقوثميفمعلؿوىماظؾؽاظورؼوسم م
 ادلشارطةميفمهؽقم ممحبوث م–علؿوىمماظؾؽاظورؼوسم -معشارطةميفمادلؤمترماظعؾؿيماخلاعس -ممبدؼـةماظرؼاضمادلؿؾؽةم
اظعربقةماظلعودؼة.1235.
 اظؾقوثمادلُقؽؿةم-:
 -1حنومتػعقلماحلؿاؼةماظؼاغوغقةمظؾؿلؿفؾكميفمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة .م
 -4مدؾطةماظؼاضيميفماظػؼهماإلدالعيمواظؼاغونماظوضعي.
 -3تؼـنيمضضاؼاماظزوجقةميفمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة.
 -2ماحلؿاؼةماظدوظقةمحلؼوقماإلغلانميفمضوءماالتػاضقاتماظدوظقةموتطؾقؼاتفاميفمادلؿؾؽةماظعربيماظلعودؼة.
 -5احلؿاؼةماظؼاغوغقةمظًثارمواظرتاثماحلضاريميفمضوءمجفودمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةممواجلفودماظدوظقة
 -2حؼوقمشريمادللؾؿنيميفمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة.
 -2ادلـظورماإلجرائيمظؿقؼققماإلداريميفمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمويفمضوءمأحؽامماظؼاغونمادلصري.
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 -8ودائلماظدصعماالظؽرتوغيماحلدؼـةمودورػاميفمتـػقذمسؿؾقاتماظؿفارةماالظؽرتوغقة .م

اخلرباتماالطادميقةموادلفـقة م
 -1ادؿاذمعلاسدمجباععةماظشارضة-دوظةماالعاراتماظعربقةمادلؿقدةم/طؾقةماجملؿؿعم/ضلمماظؼاغونم-معنم2115/9/1مم
وحؿىمتارخيه.
 -2ادؿاذمعلاسدمجباعةماجلوف-ادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة/طؾقةماظشرؼعةمواظؼاغون/ضلمماظؼاغونميفماظػرتةمعنماشلطسم
2112موحؿىمؼوظقوم.2115
 -0ادتاذ مساعد/جبامعة النولني/مجهوروة السودان/كلوة القانون/قسم القانون املدني من دبتمرب 2554م وحتى وولوو
2552م
- 7ادتاذ مساعد -بدوام جزئي -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجوا يف الفرتة من2555م2555-م.
-0ادتاذ مساعد بدوام جزئي – جامعة السودان العاملوة -يف الفرتة من مارس2552م-وونوو2552م.
-1حماضر/جبامعة النولني/كلوة القانون/قسم القانون املدني يف الفرتة من 2555م وحتى اغسطس 2553م
-2معود جبامعة النولني/كلوة القانون/قسم القانون املدني يف الفرتة من اكتوبر5442م وحتى ابرول 2555م.
-3حمام مرخص يف نقابة احملامني السودانوني منذ 5443م م

مماظوزائفماالطادميقةمواإلدارؼة م
-1عؼررمضلمماظؼاغونمادلدغيم–جاععةماظـقؾنيمطؾقةماظؼاغون .م
-2عـلقماظدراداتماظعؾقامبؽؾقةماظؼاغونم–جاععةماظـقؾني .م
-3عـلقمادلراطزماخلارجقة-طؾقةماظؼاغون-جاععةماظـقؾني .م
-4رئقسمضلمماظدراداتمادللؿؿرة-طؾقةماظؼاغون-جاععةماظـقؾني .م
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-5مغائبمسؿقدمباظؿؽؾقفمظؽؾقةماظؼاغون-جاععةماظـقؾني .م

مسضوؼةماظؾفان م
-1سضومجلـةمجلـةمتظؾؿاتماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمجباععةماظشارضةمظؾعامم2117/2116م .م

-2سضومجلـةماالسؿؿادماالطادمييمظربغاعجماظؼاغونمبؽؾقةماجملؿؿعم/جاععةماظشارضةمظؾعام412م4112/م .م
-3عضو جلنة اجلداول بكلوة اجملتمع /جامعة الشارقةللعام 2107/2106م.
-4عضو جلنة اخلطط واملناهج بكلوة اجملتمع/جامعة الشارقة للعام2107/2106م.
-5منسق جلنة الشؤون الطالبوة بكلوة اجملتمع/جامعة الشارقة للعام2107/2106م.
-6منسق جلنة الندوات واالصدارات بكلوة اجملتمع/جامعة الشارقة للعام2106/2105م
-7عضو جلنة التدروب بكلوة اجملتمع/جامعة الشارقة للعام2106/2105م.
-8عضو جلنة البحث العلمي بكلوة اجملتمع /جامعة الشارقة للعام2106/2105م
-9عضو اللجنة االجتماعوة بكلوة اجملتمع/جامعة الشارقة للعام2106/2105م

-11سضومجلـةماظؼؾولمبرباعجماظدراداتماظعؾقامجباععةماجلوف .م
-11سضومجلـةمتؼققممحبوثماظطالبمادلشارطةمبادلؤمترماظعؾؿيمبادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم .م
-14سضومجلـةمادلكاظػاتماظطالبقةمادلؿعؾؼةمبلريماالخؿؾاراتماظـفائقةمظؾػصلماظدراديماظـاغيمظؾعامماجلاععي--1233م
1232م–جاععةماجلوف-طؾقةماظشرؼعةمواظؼاغون .م
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-13سضومجلـةمتأدؼبماظطالبماظػصلماألول مظؾعامماجلاععي1235-1232بؿارؼخ-1235/1/1جاععةماجلوف-طؾقةم
اظشرؼعةمواظؼاغون .م
-12مسضوؼةمجلـةماظزؼاراتمادلقداغقةمظطالبمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغون .م
-15سضومجلـةماالخؿؾاراتماظـفائقةمظؾػصلماظدراديماألولمظؾعامماجلاععيم-1235-1232جاععةماجلوف -مطؾقةم
اظشرؼعةمواظؼاغون .م
-12سضومجلـةمإسدادمدظقلمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغونمجباععةماجلوفموطؿابةمتؼرؼرمسنمعشارطةماظؽؾقةممبعرضماظؽؿابم
األول .م
-8سضومجلـةماالخؿؾاراتمبؽؾقةماظؼاغونم–جاععةماظـقؾنيم–مجفورؼةماظلودان .م

مورشماظعؿلمواظدوراتماظؿدرؼؾقة م
اوال/الدورات التدروبوة:
-5توثوق معاوري اجلودة واالعتماد يف امللفات االلكرتونوة واملساقات والربامج/جامعة الشارقة2552/م
-2االرذاد االكاديمي ورخرجات اجلداول الفصلوة/جامعة الشارقة2552/م
-0الدورة املتقدمة يف االدتجابة للكوارث والطوارئ/جامعة الشارقة 2552م
-7احملاضرة الفعالة-مهعد القوادة والتطوور بالتعلوم العالي.

مم-5ممععاؼريماجلودةمواالسؿؿادماخلاصةمباهلقؽةماظورـقةمظؾؿؼوؼممواالسؿؿادماألطادمييم–جاععةماجلوفمادلؿؾؽةم
اظعربقةماظلعودؼة.
مممم-2ماظعروضماظؿؼدعقةمممـــممجاععةماجلوف-ادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمــمسامم1232مػــمم م
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مم2مــممماظؿعاعلماظػعَالمععماالغرتغتم–جاععةماجلوف-ممادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمــمسامم1232مػــم.
مم8مــمغظمماالعؿقاغاتموتؼوؼمماظطالبم–جاععةماجلوف-ممادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمــمسامم1232مػــم.
ممم-9مصـقاتمادلؼابؾةماإلرذادؼة_سؿادةماجلودة_جباععةماجلوف .م
م-11حؼوقمادلرأةميفمضوءماتػاضقةمدقداو-مػقؽةمحؼوقماالغلان-ادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة .م
-11اظدراداتمادلفـقة-جاععةمادرتاثؽالؼد-مادؽؿؾدا .م
-14اظدراداتماظعؾقا-مادرتاثؽالؼد-مادؽؿؾدا .م
عفاراتماحلادوب:م م
م(دبؾوم)ميفماظرباعجماألدادقةم–ععمإجادةماالدؿكدامماظعؿؾيمظؾقادب .مثاغقا/ورشماظعؿل م
-1إجراءاتمادلشارؼعماظعؼارؼةموغظامماالغؿػاعمباعارةماظشارضة-دائرةمماظؿلفقلماظعؼاريماعارةماظشارضة م
-4ادلشارؼعماظعؼارؼةمبادلـطؼةماظشرضقةمباعارةماظشارضة-دائرةماظؿلفقلماظعؼاريمباعارةماظشارضة م
-3بقؽةمسؼارؼةمآعـة-اظغرصةماظؿفارؼةمواظصـاسقةمباعارةماظشارضة م
-2صنمادارةماظعؼودماهلـددقةمظؾؿشروساتماالدؿـؿارؼةماظؽربى-اظغرصةماظؿفارؼةمواظصـاسقة م
-5اظطابقماظؾني-بؾدؼةماعارةماظشارضة م
-2غظامماظؿقؽقمموتطؾقؼاتهميفمادلـازساتماظعؼارؼة-اظغرصةماظؿفارؼةماعارةماظشارضة م
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-2طقفمختططموتؾينمعـزالماضؿصادؼاماظغرصةماظؿفارؼةماعارةماظشارضة .م
-8آظقةماظؿلفقلميفمادلشارؼعموادلـاضصاتماحلؽوعقة-دائرةماالذغالماعارةماظشارضة م
 9-Course designم
01-BLACKBOARD COLLABORATE.
محضورادلؤمتراتماظعؾؿقةمواحملاضرات :م
-0ضضاؼامععاصرةميفماظؼاغونماجلويمواظػضائي-عؾؿؼىمطؾقةماظؼاغونمجاععةماظشارضةم6106م م
-6عؾؿؼىمذؾابماجلاععةماالولمظرؼادةماالسؿال-جاععةماظشارضة6107م م
-3عؾؿؼىماظػؼهمادلصريف-جاععةماظشارضةم610676107م .م
-4ادلؾؿؼىماظدوظيماالولمظؾؿقؽقمماظؿفاريمواالدالعي-جاععةماظشارضة .م
-5ادلؾؿؼىماالدريمهتمذعارماالدرةمضائدماخلري-جاععةماظشارضةم/صرعمطؾؾاء م
-6اظؿعدؼالتماالخريةمسؾىماظؼاغونماظػرغليمواثرػامسؾىماظؼواغنيماظعربقة .م
7-The legal profession in England and wales:recent development in practice and

 admissionم

م
م
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اخلرباتماظؿدرؼلقةمظؾؿلاضاتماظؿكصصقة م
ضؿتمبؿدرؼسماظعدؼدمعنمادلوادميفمجمالماظؿكصصمعـذماحلصولمسؾىمدرجةمادلاجلؿريميفماظعامم4111مموػي :م
أوالً:مادللاضاتماظيتممتمتدرؼلفامجباععةماظشارضةمطؾقةماجملؿؿعم–مضلمماظؼاغون :م
-1عؾادئ ماظعؼود مادللؿاة موصقاشؿفا .م -4معؾادئ مضاغون ماظعؿل مواظضؿان ماالجؿؿاسي .م -3معصادر ماالظؿزام.مممممممممممممممممممم
 -2مأحؽام ماالظؿزام مواالثؾات .م -5معؾادئ مضاغون ماإلجراءات مادلدغقة .م -2معؾادئ ماحلؼوق ماظعقـقة مواظؿلفقل ماظعؼاري.مممم
-2معؾادئماظؼاغونماظؿفاريمواظشرطات.
ثاغقاً:مادللاضاتماظيتممتمتدرؼلفامجباععةماجلوفمادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةميفمطؾقةماظشرؼعةمواظؼاغون :م
 -1مضاغون ماظعؿل مواظؿأعقـات ماالجؿؿاسقة .م -4معصادر ماالظؿزام .م -3مضاغون ماالثؾات .م -2ماظعؼود مادللؿاة .م -5مضاغونم
االجراءات مادلدغقة .م -2ماظؼاغون ماظدوظي ماخلاص .م -2مادلصطؾقات ماظؼاغوغقة مباظؾغة ماالنؾقزؼة .م -8مادلدخل مظدرادةم
اظؼاغون.م-9ماظؼاغونماظؿفاري.م م
ثاظـاً:مادللاضاتماظيتممتمتدرؼلفامجباععةماظـقؾنيمطؾقةماظؼاغونمجبؿفورؼةماظلودانموػي :م
 -1معصادرماالظؿزام.م -4ماظعؼودمادللؿاة.م -3مضاغونماظعؿل.م -2مادلدخلمظدرادةماظؼاغون.م -5مضاغونماالجراءاتمادلدغقة.ممم
-2مضاغونماجراءاتماظؿـػقذ.م-2متارؼخماظؼاغون.م-8مضاغونماظؾقعمواالجيار.م-9مأحؽاممادلؾؽقة.م-11مضاغونماالثؾات .م
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