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ىندسة النسيج

تقييم المنسوجات

الصناعات النسيجية
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 -5الخبرة التدريسية بالجامعة:
التحقت بمعيد الكميات التكنولوجية سابقاُ جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا حالياً في مايو 1978م
في وظيفة مدرس بقسم تكنولوجيا النسيج ثم مدرس اول ثم مدرس ثم محاضر في عام

1986م.

وفي عام  1992م تمت ترقيتي الى استاذ مساعد.
 -6االشراف عمى مشاريع التخرج لمطالب بالبكالوريوس والدراسات العميا
اشرف عمى العديد من مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس ودبموم تكنولوجيا النسيج.
 2008م بالتعاون مع مشرف من قسم ىندسة

فاز مشروع التخرج الذي اشرف عيمو في عام

االلكترونيات بعنوان تطبيق االلكترونيات في التركيو بجائزة االبداع العممي لكميات اليندسة
والحاسوب والذي تقدمو سنوياً ىئية االبداع العممي.
اشرف عمى مشروع تخرج لطالب ماجستير في عام 2009م.
 -7مشروعات بحثية:
تقدم بمشروع بحثي عن قيام حاضنة الممبوسات الجاىزة والتريكو تحت الدراسة بمركز البحث
العممي بجامعة السودان.
شارك في اعداد بحث عن خارطة صناعة النسيج في السودان مع اخرين تحت الدراسة بمركز
البحث العممي.
قام باعداد تصور لقيام وحدة انتاجية بقسم ىندسة النسيج.
قام باعداد تصور لوحدة الخريجين بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.
 -8الخبرة االدارية:
ضابطًا لتدريب الطالب 1979/78م
ضابط امتحانات قسم النسيج 1984م
رئس شعبة النسيج المكانيكية 1987/85م
منسقًا لمعالقة بين مصانع النسيج وقسم تكنولوجيا النسيج
مشرفًا عمى جمعية طالب تكنولوجيا النسيج لعدة سنوات
انتدب لمعمل بمصنع الصداقة لممالبس الجاىزة في وظيفة مدير عام 1996-95م
اسس شركة الصداقة لممالبس الجاىزة ،وعمل مدي اًر عاماً ليا 197/96م
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انتدب لتأسيس شرك سودان يوني تك لمتجارة واالستثمار احدي شركات جامعة السودان لمعموم
والتكنولوجيا ،وعمل مدي اًر عاماٌ ليا منذ  1997وحتى 2001م.
-9الخبرة المهنية:
فني باقسام الصيانة واالنتاج بمصنع النسيج السوداني 1977
رئس وردية بشركة نسيج ودمدني 1978
اشترك في سمنار ضبط الجودة لمصناعات النسيجية تحت اشراف شركة اوستر السوسرية والذي
انعقد بمباني معيد الكميات التكنولوجية بالخرطوم 1979
حضر دورتين تدريبتين في مجال التريكو بمعيد بولتن بالمممكة المتحددة 1989-1988م.
حضر دور تدريبية عن طرق التدريس وكيفية استعال الوسائل السمعية والبصرية تحت اشراف
معيد شمال شرق ويمز في اطار الصمة االكاديمية بينو ومعيد الكميات التكنواوجيةفي الخرطوم
1985م.
حضر دور تدريبية عن استراتيجات التسويق التجارة االلكترونية بجامعة السوادن 2000م.
حضر دور تدريبية عن الجودة الشاممة واالمتياز تحت اشراف مركز الجودة الشاممة بجامعة
السودان لمعموم والتكنولوجيا 2003م
 -10انشطة اكاديمية واوراق عممية:
شارك في اعداد ورقة عن التدريب قدمت في موتمر التدريب وتنمية القوة البشرية عام

1984م

بالتعاون مع اخرين.
قام باعداد ورقة عن التفتيش ومراقبة ضبط الجودة بصناعة التريكو وضبط جودة المالبس الجاىزة
قدمت في موتمر مواصفات وضبط الجودة في صناعة النسيج الذي انعقد في الخرطوم

1986م

تحت اشراف المنظمة العربية لمتنمية الصناعية.
قام باعداد وتقديم ورقة عن الدور المتعاظم لمقطاع الخاص في صناعة في السودان قدمت في
موتمر المالبس الجاىزة الذي نظمتو الكوميسا بموساكا بزامبيا 1995م.
قام بإعداد ورقة عن تسويق المنسوجات بالسودان بالتعاون مع اخرين قدمت في موتمر صناعة
النسيج في السودان 1991م.

3

عضو لجنة تنقيح مناىج البكالوريوس والماجسير في ىندسة النسيج بجامعة السودان لمعموم
والتكنولوجيا.
عضو لجنة اعداد مناىج بكالوريوس ىندسة المالبس الجاىزة الذي أجيز مؤخ اُر بقسم ىندسة
النسيج.
عضو لجنة برنامج دبموم تكنولوجيا المالبس الجاىزة.
عضو المجمس القومي لمتعميم العالي والبحث والعممي الدورة االولى لثورة التعميم العالي

-1990

1994م.
عضو اول مجمس لجامعة السودان لمعموم 1994-1990م ممثالً ليئية التدريس.
عضو الموتمر التداولي لقضايا التعميم العالي والبحث العممي.
عضو معيد النسيج بالمممكة المتحددة.
عضو لجنة المكتبات بكمية اليندسة 2009-2008م.
عضو لجنة االزياء المركزية بجامعة السودان العموم والتكنولوجيا 2009-2007م.
شارك في موتمر النسيج في المممكة المتحددة الذي انعقده في مدينة لندن عام 1988م.
زار معرض النسيح بشنغياي بالصين

 1993م وزار عدد من مصانع الغزل والنسيج بالصين

ومصر وانجمت ار.
-11أنشطة اقتصادية واجتماعية:
عضو مجمس ادارة بنك العمال الوطني 1996-1992م
عضو محمس ادارة المؤسسة االقتصادية العمالية 1995-1994م
االمين العام لممؤسسة المركزية التعاونية لمعاممين 1996-1992م
عضو االتحاد التعاوني االستيالكي العربي ،العراق ،بغداد1995 ،م
مقرر المجنة العميا لممشاريع االنتاجية لمحركة النقابية1996-1992م
عضو المجنة العميا لتخفيف اعباء المعيشة عن العاممين بالدولة ولجنة ترحيل العاممين بالدولة
والمجنة العميا لمحصاد.
رئس لجنة تقييم مؤسسة التنمية التعاونية 1996-1995م
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شارك في عدد من الموتمرات والندوات وورش العمل العممية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
داخل وخارج البالد.
 -12انشطة نقابية:
عضو اليئية النقابية لمعاممين بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا 1996-1992م
االمين العام لنقابة استاذة الجامعات والمعاىد العميا 1991
عضو المجمس األعمى لالتحادات النقابية 1992م
عضو المجنة المركزية التحاد عام نقابات عمال السودان 1996-1992م
االمين العام لممؤسسة التعاونية المركزية لمموظفين والمينين والمعممين
عضو المكتب التنفيذي لالتحاد العام لمطالب السودانيين بالمممكة المتحدة وايرلندا

-1980

1981م.
رئيس رابطة الطالب السودانين بمدينة جالسقو بالمممكة المتحددة
سكرتير جمعية الطالب المسممين بجالسقو بالمممكة المتحددة1981م
عضو المجنة المكمفة بوضع الئحة محاسبة العاممين بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا 1993
عضو الجمعية العمومية لغرفة الغزل والنسيج واتحاد اصحاب العمل السوداني
عضو المجنة االستشارية الفنية لتطوير صناعة النسيج بالسودان بغرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف
الصناعية السوداني 2009م
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