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الجنسية
الواليات المتحدة األمريكية
التعليم
بكالوريوس في العلوم االجتماعية (القسم  ،1الدرجة األولى) ()1981
جامعة الخرطوم
السودان
التخصصات :العلوم السياسية واالقتصاد واإلدارة العامة
ماجستير في اإلدارة العامة ()1985
جامعة والية ميشيغان
النسينغ ،ميشيغان
الواليات المتحدة األمريكية
التخصصات :اإلدارة العامة ،منهجية البحث العلمي االجتماعي ،الموازنة العامة والمالية
دكتوراه ()1989
جامعة والية ميشيغان
النسينغ ،ميشيغان
الواليات المتحدة األمريكية
التخصصات :االقتصاد السياسي الدولي ،السياسة المقارنة ،والعلوم االجتماعية منهجية البحث
الخبرة العملية
سبتمبر  - 2016اآلن
أستاذ مشارك ورئيس
قسم العالقات الدولية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
جامعة الشارقة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
سبتمبر  - 2015أغسطس 2016

أستاذ مشارك (زائر)
برنامج العالقات الدولية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
جامعة الشارقة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
سبتمبر 2015 -2013
أستاذ مشارك
كلية إدارة األعمال
جامعة الغرير
دبي ،االمارات العربية المتحدة
سبتمبر 2013 - 2008
استاذ مساعد
كلية إدارة األعمال
جامعة الغرير
دبي ،االمارات العربية المتحدة

سبتمبر  - 2006يناير 2008
باحث مشارك
مركز الدراسات األفريقية
جامعة بنسلفانيا
فيالديلفيا ،بنسيلفينيا
الواليات المتحدة االمريكانية
سبتمبر  - 2004أغسطس 2006
أستاذ مساعد
قسم إدارة األعمال واإلدارة العامة
كلية إدارة األعمال
جامعة الشارقة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
صيف  - 2000مارش 2001
محاضر
جامعة كليفالند
كليفالند ،أوهايو
الواليات المتحدة األمريكية
أبريل  - 1999نيسان  /أبريل 2000
محلل وباحث
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
ابوظبي ،االمارات العربية المتحدة
تموز  /يوليه  - 1997تموز  /يوليه 1998
باحث

مركز الدراسات األفريقية وقسم العلوم السياسية
جامعة والية ميشيغان
تموز  /يوليه  - 1995تموز  /يوليه 1997
مساعد محرر
الخطاب الفكري (مجلة)
الجامعة اإلسالمية العالمية(ماليزيا)
ديسمبر  - 1991تموز  /يوليه 1997
استاذ مساعد
قسم العلوم السياسية
ماليزيا الجامعة اإلسالمية العالمية
نوفمبر  - 1990تشرين الثاني  /نوفمبر 1991
استاذ مساعد
قسم اإلدارة العامة
جامعة الخرطوم ،السودان
المؤتمرات:
"محددات اإلعتماد الحكومة اإللكترونية للمعامالت المتعلقة بالخدمة العامة"
المؤتمر الدولي لألعمال  2015التنوع واالستدامة :تحديات وفرص األعمال العالمية  14-12مايو  ،2015جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا
"هل الفساد البيروقراطي حاجز أمام تبني الحكومة اإللكترونية للمعامالت؟" قدم في المؤتمر الدولي للتكنولوجيا وإدارة األعمال الذي عقد
في جامعة الغرير بدبي في الفترة من  25مارس إلى  31مارس .2009
"هل الحكومة اإللكترونية للمعامالت تقلل من الفساد البيروقراطي؟" قبلت للعرض في مؤتمر حول الفساد السياسي والتنمية ،جامعة
مانشستر (إنكلترا) 25 ،نوفمبر  /تشرين الثاني .2005
المسؤولية اإلدارية :منظور إسالمي" ،مقدم في المؤتمر الوطني إلصالح الخدمة المدنية ،كوااللمبور (ماليزيا) ،حزيران  /يونيه .1996

اللغات
العربية (اللغة األم) واإلنجليزية
المنشورات
 نموذج تجريبي العتماد الخدمات الحكومية الممكنة على شبكة اإلنترنتالمجلة الدولية لبحوث وتطوير األعمال .17-8 :1 )2014( 3
 "الرضا الوظيفي بين المغتربين والموظفين الوطنيين في سياق الخليج العربي" المجلة الدولية لبحوث وتطوير األعمال:1 )2012( 1 ،.16-1
 "العوامل المؤثرة على أسعار األسهم في األسواق المالية اإلماراتية".مجلة اإلدارة العالمية16 )2011( 1 ،

.السمات الشخصية للمشرف وأداء الموظف المجلة الدولية لإلدارة المهنية- "28-1 :4 )2011( 2 ،

إطار تكاملي قائم على السياق لمبادرات الحكومة اإللكترونية ،مجلة معلومات حكومية ( 461-448 :)2008( 25فاز بجائزة بنك " -
).الشارقة اإلسالمي لعام 2009
" -تنفيذ ونتائج اإلصالحات الزراعية المدعومة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي :دراسة عن مشروع الجزيرة  ،مجلة دراسات
شمال شرق أفريقيا.115 - 95 :2 )1998( 5 ،

.الكفاءة اإلدارية والفاعلية :منظور إسالمي" ،مجلة ربع السنة اإلسالمية( 40 ،خريف- "154-139 :3 )1996 ،

منظور إسالمي على الدوافع التنظيمية
.المجلة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمية( 12 ،صيف 203-185 :2 )1995

الجدذور المحلية ألزمة الديون الخارجية للسودان" ،الخطاب الفكري 179-153 :2 )1995( 3

.المسؤولية اإلدارية :منظور إسالمي" ،المجلة األمريكية للعلوم االجتماعية اإلسالمية( 13 ،شتاء- "497 :4 :)1996 ،

العضويات المهنية

عضو في جمعية الشرف الوطنية للشؤون العامة واإلدارة في الواليات المتحدة

