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المؤهالت الدراسية:
 .1دكتوراه الجغرافيا التطبيقية من جامعة أم درمان اإلسالمية بتقدير(ممتاز) 2002/11/6م.
 .2الدورة الحتمية لتعزيز قدرات هيئة التدريس 2008م جامعة ام درمان اإلسالمية.
 .3ماجستير جغرافيا من جامعة الخرطوم1997م.
 .4دبلوم تربية جامعة أم درمان اإلسالمية بتقدير(جيد) 1981م.

االهتمامات العلمية:
 .1الدراسات التنموية
 .2التخطيط اإلقليمي والحضري
 .3الدراسات البيئية
 .4الدراسات التطبيقية للجغرافيا الطبيعية والبشرية
 .5دراسات الكوارث
 .6الخدمات التنموية
 .7تأهيل الفكر الجغرافي
 .8مناهج البحث الجغرافي

الوظيفة والخبرات العلمية :
 .1رئيس قسم الجغرافيا في الفترة 2007-2000م
 .2محاضر بقسم الجغرافيا – كلية التربية -جامعة أم درمان اإلسالمية 1997م
 .3محاضر متعاون بكلية التربية – جامعة أم درمان اإلسالمية في الفترة 1997-1994م
 .4محاضر متعاون بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الفترة 2011-2008م
 .5محاضر بجامعة السودان المفتوحة ( متعاون ) في الفترة 2010-2004م
 .6مشرف ومختص مادة الجغرافيا – التأهيل التربوي في الفترة 1997-1989م مشرف ميداني
لمادة الجغرافيا التأهيل التربوي في الفترة 7989-1987م
 .7مشرف ميدان – بسلطنة عمان في الفترة 1987-1982م
 .8مشرف ميداني لمادة الجغرافيا التأهيل التربوي في الفترة 1982-1980م
 .9معلم جغرافيا بالمرحلة الثانوية في الفترة 1980-1977م
 .10معلم بالمرحلة االبتدائية في الفترة 1977-1968م

اإلشراف والمناقشة للرسائل العلمية :
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البحوث والمشاركات العلمية :
 .1تنظيم الدراسة الميدانية للبحث الجغرافي – نشره في مجلة كلية اآلداب العدد الثاني 2011م
 .2مناهج وأساليب البحوث الجغرافيا ( مناهجه – أساليبه – أدواته – خطواته ) بحث تحت
النشر ( أرسل للقاهرة)
 .3خصائص البحث العلمي الجغرافي ( تحت النشر )
 .4بحث عن الجغرافيا التطبيقية نشرة في مجلة اآلداب العدد األول 2008م
 .5مشكالت تطبيقية مناهج البحث العلمي في البحوث الجغرافية تم نشره بجامعة الملك فيصل
بدولة تشاد العدد الثاني 2016م
 .6دورة تدريبية عن المنحني التكاملي متعدد الوسائط للتعليم عن بعد 1981م (متدرب)
 . 7مشكالت تطبيقية مناهج البحث العلمي في البحوث الجغرافية (دراسة لرسائل الماجستير
والدكتوراه )
 .8سمنار تدريب مدربي المعلمين للتربية السكانية 1990م (متدرب)
 .9دورة تدريبية للتخطيط المصغر المحلي 1992م (متدرب)
 .10سمنار التخطيط لتدريب معلم المدرسة المنفرد ( مؤلف مقدم ورقة)

 .11مؤتمر تعليم الرحل األبيض 1996م (مؤلف مقدم ورقة )
 .12ندوة صياغة مفاهيم التربية السكانية ( 1996مؤلف مقدم ورقة )
 .13ورقة العمل – تدريب المعلم لتعليم جيد النوعية  ،اليونسكو 2004م ( مؤلف مقدم ورقة )
بناء القدرات البشرية والمؤسسة تجربة تدريب المعلمين بالتأهيل التربوي
 .14رسالة دكتوراه التنمية المستدامة للمناطق الهشة في السودان – دراسة تطبيقية لوادي المقدم
( غير منشور )
 .15رسالة ماجستير ( أزمة الغذاء في العاصمة القومية – دراسة تحليلية لألسباب واألبعاد
والحلول (غير منشور )
 .16ورقة عمل عن التخطيط الدراسي لمديري المدارس – سلطنة عمان 1984م
 .17ورقة عمل عن التعليم الذاتي للموجهين – سلطنة عمان 1985م
 .18ورقة عمل عن استخدام الوسائل التعليمية للموجهين – سلطنة عمان 1985م
 .19ورقة عمل عن جغرافية السودان الطبيعية – لمعلمي التأهيل التربوي 1990م
 .20ورقة عمل عن تقييم تجربة معلم الصف – سمنار تدريب معلم الصف 1993م
 .21ورقة عمل عن الموقف السكاني في السودان  ،التربية السكانية  ،التخطيط التربوي 1993م
(مؤلف ومقدم )
 .22ورقة عمل تحليل منهج الجغرافيا بمرحلة األساس – التأهيل التربوي 1994م
 .23ورقة عمل عن التخطيط إلدارة المدرسة ذات المعلم المنفرد – مؤتمر الرحل األبيض ،
اليونسكو ( مؤلف ومقدم )
 .24ورقة عمل عن عالقة المدرسة بالبيئة المحلية لمعلم الرحل – التأهيل التربوي 1996م (
مؤلف ومقدم)

 .25ورقة عمل عن طريق تدريس الجغرافيا لمعلمي المدارس الفنية – التأهيل التربوي 1996م (
مؤلف ومقدم)
 .26ورقة عمل عن أصول ومهارات التدريس لمعلم الصف – التأهيل التربوي 1996م (مؤلف
ومقدم )
 .27ورقة عمل عن طريق تدريس الجغرافيا لمعلمي المدارس الثانوية الفنية – التأهيل التربوي
1996م ( مؤلف ومقدم )
 .28ورقة عمل عن أصول وطرق مهارات التدريس لمعلم الصف – التأهيل التربوي 1996م
(مؤلف ومقدم )

خدمات المجتمع :
 .1رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالدروشاب في الفترة 1989-1988م
 .2رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالدروشاب في الفترة 1991-1989م
 .3عضو مجلس بحري شمال ورئيس لجنة التعليم في الفترة 1993-1991م
 .4عضو مجلس الدروشاب في الفترة 1995-1992م.
 .5رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالدروشاب وسط حي الشهداء 1996م
 .6أمين أمانة المؤتمر محلية الدروشاب في الفترة 2000-1996م
 .7عضو مجلس محافظة الخرطوم بحري في الفترة 2000-1996م
 .8عضو المؤتمر الوطني والية الخرطوم في الفترة 2000-1995م
 .9نائب رئيس مجلس محلية بحري شمال في الفترة 2003-2001م ( المجلس المؤقت )

 .10نائب أمير الحركة اإلسالمية بمحلية بحري شمال 2002م
 .11األمين العام للحركة اإلسالمية لوحدة بحري شمال الدورة السادسة للعام 2008-2004م
 .12األمين العام لمنظمة المظلة للتنمية االجتماعية منذ 2005م
 .13رئيس مجلس مساجد الدروشاب منذ 2006م
 .14أمين أمانه الفكر والثقافة للمؤتمر الوطني محلية بحري منذ 2008م
 .15المشاركة في عدة مجالس لآلباء والمراكز الحصة والمساجد بالدروشاب
 .16نائب األمين العام للحركة اإلسالمية محلية بحري دورة 2012-2008م
 .17ممثل الحركة اإلسالمية بالمكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني محلية بحري منذ -2008
2012م
 .18عضو مجلس شورى والية الخرطوم للحركة اإلسالمية دورة 2012-2008م
 .19أمين أمانة الدعوة وتزكية المجتمع منذ العام 2011م
 .20الرئيس المناوب لمجلس أمناء مستشفي الشهيد علي عبد الفتاح منذ 2011م
 .21رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني بحي الشهداء الدورة الحالية
 .22عضو مجلس الشورى لمنطقة الدروشاب الدورة الحالية (2020 – 2015م)
 .23عضو مجلس الدعوة محلية الخرطوم بحري من 2014م
.24عضو مجلس الشورى المؤتمر الوطني محلية بحري 2020 – 2015م
 .25عضو مجلس شورى الحركة اإلسالمية محلية بحري 2016 – 2012م

