السيرة الذاتية

االســــــــــــــــــم :فاروق عبد الحفيظ عبد الرازق خليفة
الدرجة العلميـــة :دكتوراهـ
الدرجة الوظيفية :أستاذ مساعد ،ورئيس قسم الجغرافيا
التخصص الدقيـــــــق :جيومورفولوجية تطبيقية
تاريخ التعييــــــــــــن :نوفمبر 2004م
مكان وتاريخ الميـالد :الوالية الشمالية أرقي شرق الدبة 1975/8/1م
الحالة اإلجتماعيـــــــة :متــــــــــــــــزوج
العنــــــــــــــــــــــوان :أم درمان  -أمبدة  -الحارة ()18
البريد اإللكترونـــــــيfaroog1975@gmail.com :

ا

أول ا مهؤلا تا ملمية - :
_ دكتوراه  -جامعة أم درمان اإلسالمية –كلية اآلداب – قسم الجغرافيا 2013 -م
_ ماجستير  -جامعة أم درمان اإلسالمية –كلية اآلداب – قسم الجغرافيا – 2008م
_ تمهيدي ماجستير – جامعة الخرطوم – كلية اآلداب – قسم الجغرافيا 2006 -م
_ البكالوريوس  -جامعة أم درمان اإلسالمية–كلية اآلداب– قسم الجغرافيا– 2002م
_ الثانوي – مدرسة الدبة الثانوية  -مدرسة القولد الثانوية 1998 -م.
_ المتوسطة – مدرسة الدبة المتوسطة الحكومية 1994-م .
_ االبتدائية – مدرسة أرقي جنوب – 1991م

ا
ثان ا ا ملدورما ملتدريب - :
_ دبلوم علوم الحاسوب – معهد المرجع _ 2000م
_ دورة األسماء الجغرافية – وزارة البيئة – 2004م
_ الدورة التدريبية االبتدائية لتقانة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية –
هيئة االستشعار عن بعد – المركز القومي للبحوث – 2007م
_الدورة التدريبية المتقدمة لتقانة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية –
هيئة االستشعار عن بعد – المركز القومي للبحوث – 2008م
_ الدورة الحتمية لترقية األداء ألعضاء هيئة التدريس– مركز تعزيز قدرات أعضاء
هيئة التدريس  ،جامعة أم درمان اإلسالمية – 2009م
_ دورة التحليل اإلحصائي ( – )SPSSمركز تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس،
2010م
_ دورة التخطيط االستراتيجي – كلية اآلداب – 2014م

_ دورة كتابة األوراق العلمية  ،مركز تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس 2014م.
_ دورة اإلشراف على بحوث الماجستير والدكتوراه ،مركز تعزيز قدرات أعضاء هيئة
التدريس 2014م

ا
ثالثا ا ملنشاطاا ملثقاف  :وملجتةاع  :ومألكادمي - :
_ عضو في إتحاد طالب الثانوي العام 1995م
_ رئيس رابطة أبناء أرقي بمدرسة الدبة الثانوية العام 1996م
_ نائب رئيس رابطة أبناء الدبة بجامعة أم درمان اإلسالمية العام 2001م

ا
رمبما ا مخلربما مإلدمري :وملمةي - :
 -1مراجع نتيجة كلية اآلداب من العام 2006م 2014 -م
 -2مشرف على مكتبة قسم الجغرافيا من العام 2007م – 2013م
 -3عضو لجنة تحرير مجلة كلية اآلداب من العام 2007م وحتى أالن..
 -4شارك في لجنة االمتحانات ( الكنترول) بكلية اآلداب في األعوام 2005م –
2007م 2008-م
 -4شارك في لجنة االمتحانات ( الكنترول) بكلية التنمية البشرية في األعوام 2005م
– 2007م
 -5المشرف المالي لي ( )22رحلة علمية لطالب وطالبات قسم الجغرافيا إلى واليات
السودان المختلفة خالل الفترة من 2005م 2014 -م
 -6رئيس البعثة العلمية للرحلة العلمية لطالب وطالبات قسم الجغرافيا خالل العام
الدراسي 2014م 2015 -م
 -7رئيس قسم الجغرافيا – كلية اآلداب – جامعة أم درمان اإلسالمية2014،م وحتى
أالن..

 -8عضو مجلس أألساتذة بجامعة أم درمان اإلسالمية من العام 2014م وحتى أالن .
 -9عضو مجلس كلية اآلداب من العام 2014م وحتى أالن . .
 -10عضو مجلس أألبحاث بكلية اآلداب من العام 2014م وحتى أالن . .
 -11مواد أقوم بتدريسها (جيومورفلوجيا)( ،أسس الجغرافيا الطبيعية)( ،أسس
الجغرافية الكمية)( ،مبادئ علم الخرائط)( ،الجغرافية الكمية باستخدام الحاسوب)،
(خرائط التوزيعات)( ،جغرافية البحار والمحيطات)( ،الجغرافية الفلكية)( ،المساحة
المستوية)( ،جغرافية السودان)(،الجغرافية الحيوية )
 -12اإلشراف على بحوث البكالوريوس والماجستير

ا
سادسا ا مهؤشارك :يف مهؤلمترما وملندوما
 /1المؤتمر العلمي الثاني بعنوان تأصيل العلوم الواقع والتحديات في الفترة من
 6 -4نوفمبر 2016م  ،قاعة الصداقة الخرطوم
 /2المؤتمر العلمي الثاني العلمي للتطوير المناهج بالجامعة أم درمان اإلسالمية،
2014م
 /3الملتقى العلمي للجامعات السودانية والجامعات التركية 2015،م
 /4الندوة اإلقليمية حول تجارب مكافحة التصحر في إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى
التعاون الصيني العربي  ،خالل الفترة  26 – 24سبتمبر 2016م  ،فندق كورنثيا –
الخرطوم
 /5ورشة المعايير القياسية لتقويم مؤسسات التعليم العالي ،قاعة الدوحة بجامعة أم
درمان اإلسالمية 2016 ،م

ا
سابما ا أشخاص ميكن ملرجوع إل هم -

-1د /دريا محمد على  ،عميد المكتبات ،جامعة أم درمان اإلسالمية
-2د /عمر آدم عبد هللا بليلة  ،عميد كلية اآلداب  ،جامعة أم درمان اإلسالمية

