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 UTM  2013 - 2017 الماليزية التكنولوجيا جامعة ، الهندسية اإلدارة في الهندسة دكتوراه   لمؤهالت العلمية

 2007 -  2005  والتقنية الهندسية الدراسات مركز ، الهندسية اإلدارة ماجستير 

 2003- 1999  والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة ، هندسة الطيران بكالوريوس  

  

  

عتمادات المؤهالت واال
  : في مجال التدريب

 المعهد األمريكي للتعليم االحترافي من المعتمد المدرب شهادة    

 والبيئة المهنية والصحة والسالمة الجودة  في معتمد مدرب    

 والـ المرن واالنتاج الكايزن مجاالت في معتمد مدرب Six Sigma      

  ي ز المؤسس زو والتمي فات االي م ومواص ي نظ د ف اري معتم وير استش وير اإلداري وتط والتط
    األعمال

    

 

 واالعتمادات المؤهالت
  :  :الجودة مجال في

 للجودة االوربية الهيئة من والتميز، للجودة االوربي النموذج في التحكيم دبلوم 

 ام شهادة ل اإلدارة نظ ي المتكام ة الجودة ف المة والبيئ ة والصحة والس ن المهني اد م ركات إتح  ش
 IATA الطيران

 أفريقيا جنوب,  اتكا من المعتمد والتميز الجودة مدير شهادة 

 مراجع اول معتمد من االركا البريطانية في الجودة والسالمة والبيئة 

 راجعين كبير شهادة د م ي معتم ة والصحة السالمة إدارة  نظم ف  منOHSAS 18001  المهني
Moody International 

 هادة ر ش راجعين كبي د م ي معتم م ف و إدارة  نظ نISO 9001  دةالج  Moody م
International 

 هادة ر ش راجعين كبي د م ي معتم م ف ة إدارة  نظ نISO 14001  البيئ  Moody م
International 

 هادة ا ش ة االوش ي األمريكي نيع ف اءات التص ن واإلنش ة م ة المؤسس المة االمريكي حة للس  والص



 السيرة الذاتية 

 المهنية

 المخاطر إدارة في االحترافية الشهادة ISO 31000  األعمال ارواستمر ISO 22301 

  ب ي الهاس ة ف هادة االحترافي ة  HACCPالش المة االغذي د  ISO 22000وس ن المعه م
  RICIاألمريكي و 

  شهادة قائد فريق تطبيق نظام أمن المعلوماتISO 27001   مركز اكسبرتس  

  شهادة مواصفة االيزو إلدارة المشاريعISO 21500   من مركز اكسبرتس  

 من المعهد األمريكي وشهادة اخصائي اإلدارة الرشيقة  شهادة ممارس الكايزن  

 الطيران شركات إتحاد من والصيانة الهندسة إدارة شهادة IATA 

 بماليزيا كامبردج مركز من الطائرات تصنيع في الجودة إدارة شهادة 

 في األسود الحزام Lean Six Sigma  ، االيباك IBAC  والـIASSC 

 منهجية في األخضر الحزام six sigma  ، التركية سيرت كاس  

 أول مراجع بطاقة Principal Auditor ا من معتمد  QMS الجودة مجال في IRCA االرك
Lead Auditor  والسالمة والبيئة 

  شهادة سالمة االغزية من المعهد األمريكي 

 شهادة الهاسب من المعهد األمريكي 

  شهادة االيوش في إدارة السالمة من االيوش البريطانية 

  شهادة قائد فريق تطبيق مواصفة إدارة المشاريعISO 21500  

المؤهالت واالعتمادات 
  :الطيرانفي مجال 

 شركات إتحاد من المهنية والصحة والسالمة والبيئة الجودة في المتكامل اإلدارة نظام شهادة 
  IATA الطيران

  شهادة مراجعة نظم الجودة منIATA 

 ة النظم  من الشهادة المهارات المتقدمة في مراجعIATA  

 شهادة إدارة الصالحية من الطيران المدني البوسني 

 شهادة إدارة الصالحية من الطيران المدني البوسني 

 شهادة إدارة الجودة من الطيران المدني البوسني 

 شهادة إدارة السالمة من الطيران المدني البوسني 

 شهادة العوامل البشرية في الطيران من الطيران المدني البوسني 
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 شهادة إدارة التصنيع من الطيران المدني البوسني 

 شهادة إدارة مراكز الصيانة من الطيران المدني البوسني 

  ماليزيا –شهادة الجودة في تصنيع الطائرات من كامبردج 

  روسيا - شهادة صيانة الطائرات المروحية من نارب  

  

  الخبرات العملية والعضويات 

  

  

  

  

  وحتي االن  2016مستشار الجودة والتطوير المؤسسي بالطيران المدني من 

  شركة قرين تك  –رئيس مجلس إدارة عدة شركات منها شركة سيجسكو 

  عضو مجلس إدارة عدة شركات عامة وخاصة 

  وحتى االن 2015مدير دائرة النظم بمجموعة صافات للطيران من 

 2015وحتى  2012من  للطيران لفل هاي أكاديمية عام مدير  

 2012وحتى  2008من  للطيران صافات بمجمع والسالمة الجودة مدير  

  2008وحتى  2003مهندس صيانة الطائرات المروحية من  

 وحتى االن 2010بجائزة التميز المؤسسي مجموعة جياد الصناعية من  محكم  

 وحتى االن 2013من  عدة جامعات سودانية في محاضر  

 2012وحتى  2008من  المهنية والصحة والسالمة والبيئة للجودة اإلدارة ممثل  

 العربي الطيران بمنتدي الهندسة قسم مشرف  

 ر راجعين كبي ارجين م ي خ م ف ة، وإدارة الجودة، إدارة نظ المة وإدارة البيئ ة والصحة الس  المهني
 وحتى االن  2007مع عدة جهات عالمية من 

 درب ار وم ن  مستش ودان م وب الس ر واألردن وجن عودية وقط ر والس ودان ومص ي الس  2006ف
 وحتي األن

  للحصول علي شهادات االيزو المختلفة بأكثر من دولة مؤسسة 30قام بتأهيل اكثر من 

  سنوات 10متدرب خالل  5000درب اكثر من  

  حتى االن  الجودة عالم مجلةنائب رئيس تحرير  

 بالسودان مدني مجتمع منظمات عدة في عضو  

  

المؤسسات التي عملت 
معها كمراجع أو 

   ياستشار

  

  

 السودان جمهورية – والسدود الكهرباء وزارة  •

 السودان جمهورية – العمراني التخطيط وزارة  •

 السودانية الداخلية لوزارة التابعة السودانية الجمارك هيئة  •

 السودان جمهورية – المهندس بوهيات مصنع  •
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 السودان جمهورية – الصناعي الزرقاء بمجمع اإللكتروني عالتصني مركز  •

 السوادنية الدفاع لوزارة التابعة ؛ الصناعية صافات مجموعة  •

 السودانية الدفاع لوزارة تتبع ؛ الصناعة أجياد مجموعة  •

  للسيارات جياد شركة  •

 لأللمونيوم جياد شركة  •

 للشاحنات جاد شركة  •

 السودان جمهورية –) CBPS( المحاصيل وقاية شركة  •

 السودان جمهورية – ماثيو شركة  •

 السودان جمهورية – للخدمات اليرموك شركة  •

 السودان جمهورية – للبترول النيل شركة  •

 السودان جمهورية –) السوداني اإلسالمي فيصل بنك( العقارية الفيصل شركة  •

 السودان جمهورية – المتقدمة الهندسية األشغال شركة  •

 السودان جمهورية – المحدودة المتعددة االتجاهات ركةش  •

 السودان جمهورية – سودابت  •

 السودان جمهورية – والبيئة للسالمة السودانية الدار  •

  قطر دولة في فيروبرتاز شركة مع مراجع  •

  التركية تكنك أي كيو شركة مع مراجع  •

   QA-Technic الكندية المؤسسة مع مراجع  •

 دعمتها التي المؤسسات
     نظم الجودة التطبيق في

  

  السودان جمهورية – المهندس بوهيات مصنع  •  

  السودان جمهورية – الصناعي الزرقاء بمجمع اإللكتروني التصنيع مركز  •

  (مجموعة شركات) الصناعية؛ صافات مجموعة  •

  المملكة العربية السعودية ؛الشركة الوطنية لألنظمة الميكانيكية  •
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  السويدي ادجي شركة  •

  السودان جمهورية – ماثيو شركة  •

  السودان جنوب جمهورية – البترول لخدمات  النيل شركة  •

  السودان جمهورية – المتقدمة الهندسية األشغال شركة  •

  نالسودا جمهورية – المحدودة المتعددة االتجاهات شركة  •

  السودان جمهورية –) CBPS( المحاصيل وقاية شركة  •

  

  

     ع الحاليةالمشاري

  

   السودان جنوب جمهورية – البترول النيل لخدمات شركة  •

  المملكة العربية السعودية –جمعية عنيزة للخدمات االنسانية   •

  السودان –شركة اعمال التعدين  

  السودان –شركة ميكو  

  السودان –شركة بريمير  

  

 

  

  

 

  

 


