سرية ذاتية
االســـــــــــــــــم  :يوسف الفكي عبد الكريم حسين .
تاريـــخ الميـــالد 4691 :م .
الحالة االجتماعية  :متزوج  ،وأب لخمسة أطفال .
الدرجة العلمية :أ.مشارك.
الجنسية :سوداني.
ِّ

َّ

املؤهالت الدراسية :
 دكتوراه في االقتصاد  ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا . ماجستير االقتصاد  ،جامعة أمدرمان اإلسالمية. بكالوريوس االقتصاد ،جامعة النيلين.التدرج بالعمل كأستاذ باجلامعة:
 محاضر من مارس 4661م وحتى يونيو 7002م. أستاذ مساعد من يوليو 7002م وحتى ديسمبر 7006م. أستاذ مشارك منذ يناير  7040وحتى تاريخه.َّ
الدورات التدريبية :
 -4دورة (تنميةةة المرةةاراد اإلداريةةة  -المعرةةد العةةالي للدراسةةاد المصةةرفية والماليةةة (الخرطةةوم -
أكتوبر 7002م .
 -7دورة (صناعة الصناديق والمحافظ االستثمارية  -المعرد العةالي للدراسةاد المصةرفية والماليةة
(الخرطوم  -يوليو 7002م .
 -2دورة (تقيةةةيم الصةةةول وتعةةةادة تناةةةيم الشةةةركاد و صخصةةةترا  -المركةةةز السةةةوداني اللمةةةاني
لضمان الجودة (الخرطوم  -سبتمبر 7002م .
 -1الةةةدورة التدريبيةةةة للمشةةةرفين الكةةةاديميين فةةةي التعلةةةيم عةةةن بعةةةد  -جامعةةةة السةةةودان المفتوحةةةة
(الخرطوم أغسطس 7002م .
 -2الةةدورة التدريبيةةة فةةي طرائةةق التةةدريس والتقةةويم والبحةة ،العلمةةي ،تدارة التةةدري والعالقةةاد
الخارجية بوزارة التعليم العالي والبح ،العلمي ،بالتعاون مع أمانة الشؤون العلمية – جامعةة سةنار،
في الفترة من 7001/1/41 – 1/44م.
 -9ورشة تنمية وتطةوير اإليةراداد ،وزارة الماليةة واالقتصةاد الةوطني -اإلدارة العامةة لييةراداد،
والية سنار – سنجة 7040م.
 -2دورة مكافحةةة جةةرائم غسةةا المةةوال وتمويةةا االرأةةاب ،مركةةز أبحةةار علةةم الجريمةةة ،مركةةز
التدري والتنمية البشةرية – كليةة االقتصةاد والعلةوم اإلداريةة – جامعةة سةنار ،فةي الفتةرة – 4 /42
7040 /4 /42م.
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 -6دورة في التخطيط اإلستراتيجي ،الكاديمية العليةا للدراسةاد اإلسةتراتيجية والمنيةة ،الخرطةوم،
 41 -42يوليو 7041م.
َّ
املاشاركات اخلاريية (بأوراق علمية):
 -4النّدوة العربية حول البطالة ،المنعقدة بإشةرا وزارة التعلةيم العةالي والبحة ،العلمةي ،جمروريةة
الجزائر ،جامعة سعد دحل بالبليدة ،الل الفترة من  72وحتي 7009/1/72م .
 -7الندوة الدولية حول " :تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسالمي " المنامة بإشةرا
وزارة التعليم العالي والبح ،العلمي ،جمرورية الجزائر وبالتعةاون بةين جامعةة سةعد دحلة بالبليةدة
والمعرةةد اإلسةةالمي للبحةةور والتةةدري (جةةدة  ،وبمشةةاركة اتحةةاد مجةةالس البحةة ،العلمةةي العربيةةة،
الجزائر من  4تلي  2يوليو 7002م.
 -2الملتقي العلمي الدولي الثال ،حول " :واقع التنميةة البشةرية فةي اقتصةادياد البلةدان اإلسةالمية "
المنعقةةةةد يةةةةومي  79و 72نةةةةوفمبر  7002م بجامعةةةةة الجزائةةةةر العاصةةةةمة ،وزارة التعلةةةةيم العةةةةالي
والبح ،العلمي بجمرورية الجزائر.
 -1المةةؤتمر الةةدولي الرابةةع ،تتجاأةةاد تقتصةةادية عالميةةة  " ،IVالزمةةة االقتصةةادية العالميةةة مةةن
مناةةور االقتصةةاد االسةةالمي " ،جامعةةة الكوي ة – كليةةة العلةةوم اإلداريةةة /الكوي ة /47 /49 -42 ،
7040م.
 -2االجتماع الثال ،لعمداء التجارة واالقتصاد والعلوم اإلدارية في الوطن العربي ،المنامة العربيةة
للتنميةةة اإلداريةةة – جامعةةة الةةدول العربيةةة ،بالتعةةاون مةةع جامعةةة اليرمةةوك ،تربةةد  ،الردن ،أبريةةا
 7044م.
 -9الملتقى الدولي الثاني ،حةول "واقةع التكةتالد االقتصةادية زمةن الزمةاد" ةالل الفتةرة 72-79
فبرايةةر 7047م ،المركةةز الجةةامعي الةةوادد ،معرةةد العلةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعلةةوم التسةةيير،
الجمرورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
 -7المؤتمر العلمي الدولي الول" :تثمير أموال الزكاة وطرق تفعيلرا في العالم اإلسالمي" ،
جامعة سعد دحل البليدة – مخبر التنمية االقتصادية والبشرية الل الفترة  79 – 72يونيو
7047م ،الجزائر.
املاشاركات الداخلية:
 -4ورشة عما تطوير وتقويم منرج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة سنار ،يونيو 7002م.
 -7ورشة تنقيح وتطوير منرج البكةالريوس – كليةة االقتصةاد والتنميةة الريفيةة – جامعةة الجزيةرة –
السودان 71 ،يوليو 7044م.
 -2مةةؤتمر قضةةايا السةةتاذ الجةةامعي ،الخرطةةوم ،اإلتحةةاد المرنةةي العةةام لسةةاتذة الجامعةةاد والمعاأةةد
العليا الجامعيين ،نوفمبر 7044م.
 -1المةةؤتمر القةةومي الول لتنميةةة المةةوارد البشةةرية ،وزارة تنميةةة المةةوارد البشةةرية ،الخرطةةوم 1-2
يوليو 7047م.
 -2ملتقى الخرطوم للمنتجاد المالية اإلسالمية ،مركز بيان للرندسة المالية اإلسالمية ،بالتعةاون مةع
المجلس العام للبنوك والمؤسسةاد الماليةة اإلسةالمية ،النسةخة الخامسةة ،الخرطةوم 79 -72 ،أبريةا
7042م.
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 -9الملتقى االقتصادد الثاني ،وزارة الماليةة واالقتصةاد الةوطني ،تحة عنةوان" تحةدياد االقتصةاد
السةةةوداني وقفةةةاق المسةةةتقبا " ،تحةةة شةةةعار" نمةةةو تنميةةةة متوازنةةةة ومسةةةتدامة " 71 -77 ،نةةةوفمبر
7042م ،قاعة الصداقة – الخرطوم.
 -2المؤتمر الدولي الول للتعليم عن بعد ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيةا – عمةادة التعلةيم عةن
بعةةد ،تح ة شةةعار " التعلةةيم عةةن بعةةد وقفةةاق المسةةتقبا " ،قاعةةة الصةةداقة  42 – 41ينةةاير – 7041
الخرطوم.
 -1ورشة عما لتقييم مسح البياناد الساسية لألسر للعام 7006م ،مشروع بناء القدراد فةي مجةال
فةةا الفقةةر والحكةةم الرشةةيد بالتعةةاون مةةع الجرةةاز المركةةزد ليحصةةاء ،وزارة الماليةةة واالقتصةةاد
الوطني ،بالتعاون مع البنك الفريقي للتنمية ،قاعة الصداقة الول من مارس 7041م ،الخرطوم.
 -6ورشةةةة المائةةةدة المسةةةتديرة  -دوليةةةة ،حةةةول اإلطةةةار التنايمةةةي واإلشةةةرافي للتمويةةةا الصةةة ر
اإلسةةالمي ،جامعةةة السةةودان للعلةةوم والتكنولوجيةةا – عمةةادة التعلةةيم عةةن بعةةد ،بالتعةةاون مةةع البنةةك
اإلسةةالمي للتنميةةة بجةةدة وبنةةك السةةودان المركةةزد ،والبنةةك الزراعةةي السةةوداني  46- 41مةةارس
7041م.
 -40ورشة التمويل األصغر ودوره في اقتتصي د الديودا مركي الت يوير المفرفي الخرطيو،
 20أبريل .،7041
األحباث واملاقاتات املشناشررة:
 " -4تجربةةة مصةةر الفقةةراء "  ،مجلةةة :علةةوم – تكنولوجيةةا -تنميةةة (مجلةةة دوليةةة محكمةةة وزارة
التعلةةيم العةةالي والبحةة ،العلمةةي – الوكالةةة الوطنيةةة لتنميةةة البحةة ،الجامعي،العةةدد رقةةم 7001 ،2م،
جمرورية الجزائر.
 " -7تطويع تقانة ناام الزراعة بدون حرر بالقطاع المطرد في السودان :دراسة لتجربةة الشةركة
العربية السودانية للزراعة بالنيا الزرق {أقدد}" ،مجلةة دراسةاد اقليميةة  -وزارة التعلةيم العةالي
والبح ،العلمي – جامعة الموصا – مركز الدراساد اإلقليمية ،السنة السادسةة ،العةدد  ،49أكتةوبر
7006م.
 " -2تعةةةادة أيكلةةةة المشةةةروع االقتصةةةادد " ،مجلةةةة المصةةةار العةةةدد رقةةةم  ،42السةةةنة الرابعةةةة،
رمضان 4179أـ ،اكتوبر 7002م.
 " -1الُسس والمدا ا الساسية إلعادة الريكلة " ،مجلة المصار العدد رقم  ،41السةنة الرابعةة،
ذو الحجة 4179أـ ،يناير 7009م.
 " -2الحكومةةةة اإللكترونيةةةة  ،" 7-4مجلةةةة المصةةةار العةةةدد رقةةةم  ،70السةةةنة الخامسةةةة ،رجةةة
4171أـ ،يوليو 7002م.
 " -9الحكومةةةة اإللكترونيةةةة  ،" 7-7مجلةةةة المصةةةار العةةةدد رقةةةم  ،74السةةةنة الخامسةةةة ،شةةةوال
4171أـ ،اكتوبر 7002م.
 " -2الحكومة اإللكترونية :من صةناعة تسةتراتيجياد تلةى تطبيةق طةط " ،مجلةة المصةار العةدد
رقم  ،72السنة السادسة ،ربيع الثاني 4176أـ ،أبريا 7001م.
َّ

اخلربات العملية :
 -4رئيس قسم اإلنتاج من 4616م وحتي 4661م بشركة النيةا المحةدودة للبوأيةاد Nile Paints
.Co. Ltd
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 -7رئةةيس قسةةم االقتصةةاد  ،كليةةة العلةةوم اإلسةةالمية والعربيةةة بجامعةةة سةةنار ةةالل الفتةةرة مةةن يوليةةو
4661م وحتي يونيو 7009م.
 -2رئيس قسم البنوك والتمويا بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةة  -جامعةة سةنار منةذ سةبتمبر 7001
وحتى يوليو 7040م.
 -1عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة سنار منذ يونيو  7040وحتى أغسطس 7047م.
 -2أمين الشؤون العلمية ،جامعة سنار منذ سبتمبر 7047م وحتى ديسمبر 7042م..
 -9منسق إلدارة االنتساب بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية حتى يوليو 7040م.
 -2المشاركة في لجةان عديةدة بالجامعةة :لجنةة مراجعةة العة ء اإلدارد بالجامعةة ،لجنةة الناةر فةي
سةةاعاد اإلشةةرا الكةةاديمي ،لجنةةة الطةةالب المعسةةرين بالجامعةةة ،اللجنةةة الفنيةةة لمشةةروع الخطةةة
الخمسةةية الثانيةةة لجامعةةة سةةنار 7049-7047م ،لجنةةة الناةةر فةةي تقةةارير أداء الوحةةداد وقةةراراد
وتوصياد مجلس العمداء للعام 7040م ،لجنة التنسيق مع فعالياد سةنار عاصةمة الثقافةة اإلسةالمية
للعام 7042م ،عضو لجنة االستثمار بجامعة سنار ،لجنة توزيع النس الدراسية ،لجنة لوضع ناةام
أساس لمنامة يرية .
 -1المشاركة في تعداد مقرراد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 7002م ،جامعة سنار.
 -6المشاركة في تعداد برنامج الدراساد العليا بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة سنار.
 -40عضو اللجنة الفنية إلعداد قانون االستثمار لوالية سنار 7044م.
 -44رئيس لجنة الدراساد العليا بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة سنار.
 -47مشر على عدد من الرسائا الجامعية ،ماجستير ودكتوراة.
 -42منةةةاقا دا لةةةي و ةةةارجي لعةةةدد مةةةن رسةةةائا الماجسةةةتير والةةةدكتوراة بالجامعةةةاد السةةةودانية (
الخرطوم ،اإلمام المردد ،سنار ،السودان للعلوم والتكنولوجيا .
 -42عضو لجنة اإلمتحاناد والدراساد الجامعية بجامعة سنار.
 -41عضو المجلس العلى لالستثمار بوالية سنار ،حتي ديسمبر 7042م.
 -42عضو مجلس تدارة جامعة سنار ،حتي ديسمبر 7042م..
 -49عضو اللجنة المالية واإلدارية لجامعة سنار.
 -42عضو مجلس تدارة مؤسسة سنار للتمويا الص ر ،حتي ديسمبر 7042م.
 -41عضو اللجنة الفنية للخطة االقتصادية الخمسية الولى لوالية سنار (7044 -7002م .
 -46عضو اللجنة الفنية للخطة االقتصادية الخمسية الثانية لوالية سنار (7049 -7047م .
 -70بير اقتصادد بدار جامعة سنار اإلستشارية ،حتي ديسمبر 7042م.
 -74رئيس لجنة تعداد مقترح موازنة جامعة سنار للعام 7042/7047م.
 -77رئيس قسم االفتصاد ،كلية الدراساد التجارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،من يونيةو
 7041وحتى اآلن.
 -72عضو مجلس أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -71عضو لجنة الشؤون الكاديمية – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 -72عضو مجلس أبحار كلية الدراساد التجارية  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
أاتف00716472010191 -00716477101127 :
بريد تلكترونيyousifhissein@yahoo.com :
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