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الدكتوراة بجامعة أم درمان االسالمية 2012م
الماجستير جامعة أم درمان اإلسالمية 2008م
تمهيدي الماجستير جامعة الخرطوم 2006م
البكالوريوس جامعة أم درمان اإلسالمية 2003م
مدرسة الزبير محمد صالح الثانوية بنين(أم درمان)
 ،مدرسة أم كدادة الثانوية بنين،
مدرسة ابن العباس المتوسطة
مدرسة أم قفله االبتدائية
الخالوي القرآنية
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املؤهالت العلمية:

 -1دكتوراه في جغرافية التنمية بتقدير "ممتاز" مع التوصية بالنشر ،جامعة أم درمان االسالمية 2012م
بعنوان (التنمية الزراعية و مهددات استدامتها في البيئات شبه الجافة ،دراسة تطبيقية لمنطقة شرق
دارفور للفترة من  2010-1980م)
 -2ماجستير في الجغرافية التطبيقية تخصص التنمية الريفية المستدامة 2008م ،بتقدير "ممتاز"
بعنوان (التنمية الريفية المستدامة في السودان  -دراسة تطبيقية علي محلية أم كدادة للفترة من -1988
 ،) 2006جامعة أم درمان اإلسالمية2008 ،م
 -3شهادة تمهيدي الماجستير بتقدير جيد جداً ،جامعة الخرطوم 2006م
 -4بكالوريوس الجغرافيا بتقدير جيد جدا ً مع مرتبة الشرف ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية اآلداب 2003
 -5شهادة ختم وتجويد القرآن الكريم ،خلوة ود الفادني ،والية الجزيرة1997 ،م
 -6الشهادة السودانية1998 ،م
 -7شهادة في نظم وعلوم الحاسوب بتقدير جيد جداً ،معهد العميد للكمبيوتر2006،م
 -8شهادة ترقية األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ،مركز التطوير المهني المستمر2007 ،م
 -9شهادة الدورة التدريبية األساسية لتقانة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ،هيئة االستشعار
عن بعد ،وزارة العلوم والتكنولوجيا ،فبراير  2008م
 -10شهادة نظم المعلومات الجغرافية ،إدارة الطبوغرافيا والتصوير الجوي ،وزارة الدفاع الوطني ،أغسطس
 2008م
 -11شهادة الدورة المتقدمة لتقانة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ،هيئة االستشعار عن بعد،
وزارة العلوم والتكنولوجيا يونيو  2010م
 -12شهادة التحليل اإلحصائي المتقدم ،اإلدارة العامة للتدريب والتطوير التربوي ،جامعة أم درمان
اإلسالمية  2010 ،م
 -1شهادة الدورة التدريبية في التخطيط االستراتيجي المؤسسي ،مركز بيادر اكسفورد للتدريب واللغات
وتنمية الموارد البشرية ،الخرطوم ،يوليو 2014م
 -2شهادة المدرب "المعتمد" في التخطيط االستراتيجي القومي ،األكاديمية العليا للدراسات االستراتيجية و
األمنية  ،الخرطوم ،أكتوبر 2014م
 -3شهادة الدورة التدريبية في التخطيط االستراتيجي الشخصي ،أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب
الشخصي والتطوير القيادي الخرطوم ،نوفمبر2014م
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مواد قمت بتدريسها.
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الجغرافيا اإلقليمية للعالم القديم (أفريقيا ،و أوربا وآسيا )  -طالب الفرقة األولي
الجغرافيا اإلقليمية للعالم الجديد ( األميركتين وأستراليا)  -طالب الفرقة الثانية
جغرافية السكان – طالب الفرقة الثالثة
جغرافية الموارد االقتصادية (اإلنتاج الزراعي والغابي )  -طالب الفرقة الثانية
جغرافية الموارد االقتصادية (التعدين والصناعة)  -طالب الفرقة الثالثة
جغرافية العالم االسالمي – طالب الفرقة الثانية
مقدمة الجغرافيا الكمية واألساليب اإلحصائية – طالب وطالبات الفرقة الثانية
تطبيقات الجغرافية الكمية واألساليب اإلحصائية بالحاسوب – طالب وطالبات الفرقة الثانية
جغرافية التنمية (بمختلف فروعها مجاالتها)  -طالب الفرقة الثالثة
جغرافية السودان – طالب الفرقة الرابعة
بحوث التخرج  -طالب الفرقة الرابعة
االحصاء الجغرافي و تطبيقاته بالحاسوب  ،طالب الماجستير بكلية التربية  ،جامعة كسال2014 ،م

اخلربات األكادميية و اإلدارية
عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا منذ 2004/12/11م وحتي اآلن
-1
مساعد تدريس منذ  2004وحتى 7سبتمبر 2008م
-2
محاضر من  8سبتمبر  2008وحتي 17يونيو 2012م
-3
أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا من  18يونيو2012م و حتي اآلن
-4
رئيس قسم الجغرافيا منذ 2013/2/24م و حتي 2014/4/7م
-5
نائب عميد كلية اآلداب منذ 2014/4/8م وحتي 2015/1/14م
-6
عميد كلية اآلداب منذ 2015/1/15م وحتي اآلن
-7
مشرف جمعية الجغرافية العلمية بقسم الجغرافيا منذ  2004و حتي 2014م
-8
سكرتير مكتب عميد كلية اآلداب 2005م
-9
 -10عضو الجمعية السودانية لألرصاد الجوية منذ 2004وحتي اآلن
 -11عضو لجان الكنترول ولجان تسيير االمتحانات لألعوام 2007 ،2006م
 -12عضو لجنة محاسبة الطالب المخالفين لنظم ولوائح االمتحانات بكلية اآلداب لألعوام 2009 ،2004م
 -13المشاركة في لجنة امتحانات قسم الجغرافيا لألعوام 2011 ،2010 ،2008م
 -14التحليل اإلحصائي للباحثين والمؤسسات والشركات في مجاالت البحوث التطبيقية ومشاريع التنمية
والتسويق منذ 2008م و حتي اآلن
 -15مدرب لبرنامج التحليل اإلحصائي لطالب البكالوريوس بمعمل الحاسوب ،قسم الجغرافيا منذ 2008م
و حتي اآلن
 -16إجراء دراسات الجدوى العلمية والتخطيط واالستشارات الفنية لمشاريع التنمية منذ2010وحتي اآلن
 -17مقرر اللجنة العليا الحتفاالت جامعة أم درمان االسالمية بمناسبة مرور عيدها المئوي في عام
2012م
 -18معد ومدرب في برامج التنمية بمختلف أنماطها ومستوياتها ومساراتها منذ  2012وحتي اآلن
 -19المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في عددا ً من الجامعات السودانية خاصةً جامعة
الخرطوم ،والنيلين ،وجامعة أم درمان االسالمية
 -20المشاركة في تطوير وتحديث مناهج قسم الجغرافيا ،بكلية اآلداب جامعة أم درمان االسالمية2012م
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 -21المشاركة في مؤتمر مناهج جامعة أم درمان االسالمية 2012م
 -22عضو الجمعية الجغرافية الوطنية السودانية منذ 2013م وحتي اآلن
 -23عضو مجلس كلية اآلداب منذ 2013/2/24م و حتي اآلن
 -24عضو مجلس أبحاث كلية اآلداب منذ 2013/2/24م و حتي اآلن
 -25عضو مجلس األساتذة منذ 2013/2/24م و حتي اآلن
 -26رئيس لجنة االمتحانات بقسم الجغرافيا للعام 2014 -2013م
 -27إنشاء وتأثيث مكاتب جديدة ألعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا عام 2014م
 -28رئيس لجنة النظام والمراقبة لكلية اآلداب منذ 2014/4/8م و حتي اآلن
 -29نائب رئيس هيئة التحرير بمجلة كلية اآلداب منذ 2014/4/8م وحتي اآلن
 -30عضو اللجنة اإلدارية لكلية اآلداب منذ 2014/4/8م و حتي اآلن
 -31رئيس لجنة حصر األصول الثابتة والمتحركة لكلية اآلداب 2014م
 -32المشاركة في الدورة األساسية للبرنامج المتخصص في إدخال و رصد و تقويم نتائج االمتحانات،
أمانة الشئون العلمية بالتعاون مع مركز تقانة المعلومات واالتصاالت ،بكلية العلوم اإلدارية 2014م
 -33المشاركة في تخطيط وإدارة وتنفيذ ( )20رحلة علمية ضمن مناهج البحث العلمي والعمل الميداني
منذ  2004و حتي 2014م
 -34اإلشراف علي ( )97بحث من بحوث التخرج لطالب البكالوريوس في مجاالت جغرافية مختلفة .
 -35مناقشة و تقويم بحوث التخرج لطالب البكالوريوس
 -36االشراف علي بحوث الماجستير والمشاركة في مناقشاتها العلمية
 -37مشارك في برامج تنمية المجتمعات الريفية بمحليات شرق والية شمال دارفور منذ  2008و حتي
اآلن
 -38أستاذ زائر لجامعة كسال ،كلية التربية  ،لتدريس االحصاء الجغرافي و تطبيقاته بالحاسوب  ،طالب
الماجستير الدفعة األولي2015 - 2014م
 -39مدرب معتمد في التخطيط االستراتيجي القومي ،األكاديمية العليا للدراسات االستراتيجية واألمنية منذ
2014م و حتي اآلن
 -40رئيس اللجنة العليا لتطوير مناهج كلية اآلداب للعام 2014-2013م
 -41المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني لتطوير مناهج الجامعة ،قاعة الصداقة  ،الخرطوم للفترة من
 18-17ديسمبر 2014 ،م
 -42المشاركة في ورشة السجل األكاديمي وحوسبة النتائج  ،بمركز تقانة المعلومات واالتصاالت ،
جامعة أم درمان اإلسالمية2015/2/12 ،م
 -43رئيس هيئة تحرير مجلة كلية اآلداب منذ 2015/1/15م وحتي اآلن
 -44رئيس مجلس أبحاث كلية اآلداب منذ 2015/1/15م وحتي اآلن
 -45عضو لجنة العلوم االنسانية بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي منذ2015م
 -46منسق الرحلة العلمية لطالب الفرقة الثالثة  -قسم الجغرافيا -الي محلية أم كدادة للعام 2015-2014م
 -47عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر "الضعف اللغوي في الجامعات السودانية" الذي نظمته كلية اللغة
العربية وآدابها للعام 2015-2014م
 -48الرئيس األعلى المتحانات كلية اآلداب للعام 2015-2014م
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االنتاج العلمي:
أوالً :الكتب العلمية المنشورة:
 -1التنمية الزراعية ومهددات استدامتها في البيئات شبه الجافة ،دراسة تطبيقية لمنطقة شرق دارفور خالل
الفترة 2010 -1980م،رسالة دكتوراه منشورة2012 ،م
ثانياً :كتب علمية تحت النشر
-1

أسس جغرافية التنمية

ً
ثالثا :األوراق العلمية املنشورة

 -49مقومات التنمية الزراعية في منظور القرآن الكريم ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة أم درمان اإلسالمية،
العدد (2012 ،)5م
 -50أثر تصحر المراعي الطبيعية على تنمية الثروة الحيوانية في السودان ،مجلة جامعة حضرموت
للعلوم اإلنسانية ،جمهورية اليمن العربية2013،م
 -51أثر المساحات المزروعة والمحصودة بالذرة الرفيعة على تنمية اإلنتاج واإلنتاجية في السودان من
2012-1971م،مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية واالحصائية ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،العدد (، )11
2012م
 -52الثروة الحيوانية ومهددات تنميتها في البيئات الجافة بمحلية أم كدادة للفترة من 2010- 1988م ،مجلة
الجزيرة للعلوم التربوية واإلنسانية  ،جامعة الجزيرة 2014م
 -53العالقة بين السكان واألمن الغذائي في السودان من 2012 -1954م ،مجلة جامعة البطانة للعلوم
االنسانية واالجتماعية ،المجلد الثاني ،العدد (2014،)2-1م
 -54التفاوت الجغرافي لمستويات التنمية البشرية في العالم ،مجلة جامعة حضرموت للعلوم اإلنسانية،
جمهورية اليمن العربية2014،م

رابعا ً :األوراق العلمية تحت النشر
-1
-2
-3

سالمة المعلومات للتنمية
األبعاد االستراتيجية لتعمير و أمن األرض في منظور القرآن الكريم
المنظور الجغرافي للتخطيط االستراتيجي ودوره في تعزيز األمن القومي
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اخلربات األكادميية يف ختطيط و إدارة و وتنسيق و تنفيذ الرحالت العلمية بقسم اجلغرافيا :
شاركت في تخطيط وإدارة و تنفيذ ( )20رحلة علمية في إطار تدريب الطالب والطالبات علي مناهج البحث
العلمي و العمل الميداني شملت العديد من مناطق السودان التالية :
 -1والية النيل األبيض2005 ،م (طالب)  -2مدينة األبيض2005،م (طالبات)  -3والية كسال2006 ،م
(طالب)  -4منطقة سد مروي 2006 ،م( طالبات)  -5والية النيل األزرق20007 ،م (طالب)  -6والية
القضارف2007 ،م (طالبات)  -8والية جنوب كردفان ،كادقلى2008 ،م (طالب)  -9مدينة دنقال2008 ،م
(طالبات)  -10والية البحر األحمر2009،م (طالب)  - 11والية سنار ،2009م (طالبات)  - 12منطقة
غرب كردفان "النهود" 2010م (طالبات)  -13والية كسال(2011 ،طالب)  -14والية البحر األحمر،
2012م (طالبات)  -15والية شمال كردفان 2012م (طالب)  -16والية القضارف 2013م(طالب) -17
والية نهر النيل2013،م (طالبات)  -18والية الجزيرة محلية شرق الجزيرة (البطانة) 2014م (طالبات) -19
والية النيل األبيض 2014م (طالب)  -20 ،محلية أم كدادة 2015م (طالب)
أشخاص ميكن الرجوع إليهم:
-1
-2
-3
-4
-5

البروفيسور /حسن عباس حسن  ،مدير جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان
البروفيسور /أنور أحمد عيسي راشد ،مدير جامعة البطانة ،السودان
البروفيسور /إبراهيم محمد شريف ،مدير جامعة نياال ،السودان
د .دريا محمد علي ،عميد شؤون المكتبات  ،جامعة أم دمان االسالمية
د .إلياس منصور أحمد ،أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا ورئيس قسم الدراسات العليا ،كلية اآلداب ،جامعة
أم درمان اإلسالمية
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