السيرة الذاتية
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :الجيلي حمزة علي صالح
الدرجة العلمي ــة :ماجستيـ ـ ـ ـ ـ ـر
الدرجة الوظيفية :أستاذ مساعد (بالمدة)
التخصص الدقي ـ ـ ــق :علم االجتماع– علم االجتماع الطبي
تاريخ التعييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن :أغسطس 1993م
مكان وتاريخ الميـالد :مدينة عديلة -شرق دارفور1963/1/12 -م
الحالة اإلجتماعيـ ـ ـ ــة :مت ـ ـ ـ ـزوج
العن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان :قسم علم االجتماع -كلية اآلداب– جامعة أم درمان اإلسالمية
البريد اإللكترونـ ـ ـ ـ ــيabushanabbone@gmail.com :

اولا /التعليم :
 مس ــجل بكلي ــة الد ارس ــا

العلي ــا – جامع ــة أم درم ــان اإلس ــالمية للحص ــو علـ ـ درج ــة

الدكتوراه في علم االجتماع عنوان البحث:
(المعوقا

الوظيفية للنسق الطبي العالجي بمستشفيا

والية الخرطوم التعليمية)

 ماجســتير علــم االجتمــاع ( علــم االجتمــاع الطبــي )– قســم علــم االجتمــاع -جامعــة أم
درمان االسالمية 1999م ،عنوان البحث:

(العالقة بين الطبيب والمريض – دراسة عل متشفيا

والية الخرطوم التعليمية)

 بكــالوريوس (علــم االجتمــاع التطبياــي واإلحصــار) بتاــدير جيــد جــدا– جامعــة أم درمــان
اإلسالمية 1987م
 بكالوريوس (علم النفس) بتادير جيد – جامعة الخرطوم 1990م
 المرحلة االبتدائية  :مدينة عديلة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق دارفور– السودان
 المرحلة المتوسطة  :مدينة الضعين شرق دارفور– السودان

 المرحلة الثانويـ ـ ـة  :مدينة الضعين ش ـ ـ ـ ـرق دارفور -السودان

ثانيا /الخبرات العملية:
 باحث اجتماعي – و ازرة الصحة – مستشف الخرطوم بحري لألمـراض العصـبية والنفسـية
( 1993 -1988م)
 م .تـ ـ ــدريس – قسـ ـ ــم االجتمـ ـ ــاع التطبياـ ـ ــي واإلحصـ ـ ــار – جامعـ ـ ــة أم درمـ ـ ــان اإلسـ ـ ــالمية
(1999 –1993م )
 محاضر– قسم االجتماع و الخدمـة االجتماعيـة -جامعـة أم درمـان اإلسـالمية (–1999
2006م )

 أستاذ مساعد يوليو (2015 – 2006م)

ثالثا /األنشطة األكاديمية:
 ت ــدريس ع ــدد كبي ــر م ــن المـ ـواد ف ــي قس ــم االجتم ــاع والخدم ــة االجتماعي ــة ،قس ــم عل ــم
االجتمــاع ،فــروع الجامعــة بواليــا
أخرى

ومؤسسا

الســودان– جامعــة أم درمــان اإلســالمية ،وجامعــا

 تدريس عدد من مواد علم النفس بجامعة أم درمان االسالمية والجامعا
 اإلشراف عل بحوث التخرج لطـالب وطالبـا

األخرى

قسـم علـم االجتمـاع -جامعـة أم درمـان

اإلسالمية
 اإلشـ ـراف علـ ـ البح ــوث التكميلي ــة لبرن ــام ماجس ــتير التخط ــيس االس ــتراتيجي ،معه ــد
البحوث والدراسا

االستراتيجية– جامعة أم درمان االسالمية

 تدريب متدربين في دو ار
الفا ــر ،من ــا

تدريبية مختلفة منها  :التنمية المحليـة ،التنميـة االجتماعيـة،

البح ــث االجتم ــاعي ،تصـ ــميم البح ــوث االجتماعي ــة ،جمـ ـ البيانـ ــا

معالجتها ،الخدمة االجتماعية المدرسية واإلشراف االجتماعي -واالرشاد االسري
 ت ــدريب ط ــالب عل ــم االجتم ــاع وعل ــم ال ــنفس بالجامع ــا

و

الس ــودانية ف ــي مج ــا البح ــث

النفسـي واالجتمــاعي فــي مجـا الطــب النفســي والعـالج النفســي واالجتمــاعي بمستشــف

الخرطــوم بح ــري لألم ـراض النفس ــية والعصــبية (مستش ــف ط ـ بعش ــر التعليمــي للطـ ـب
النفسي اآلن) 1994 -1988م
 المشـ ــاركة ف ـ ــي جع ـ ــداد منـ ــا
والد ارس ــا

د ارس ـ ــية جامعي ـ ــة عل ـ ـ مس ـ ــتوى ال ـ ــدبلوم والبك ـ ــالوريوس

العلي ــا (قس ــم عل ــم االجتم ــاع– جامع ــة أم درم ــان اإلس ــالمية ،قس ــم الخدم ــة

االجتماعية– جامعة أم درمان اإلسالمية ،قسم علم االجتماع جامعة الارآن الكريم
 تلاي دو ار تدريبية (التخطيس االستراتيجي)
 مشاركا

في حلاا

نااش علمية (ورش عمل)

 مشاركا

في ندوا

وبرام تلفزيونية واذاعية و لاارا

صحفية مختلفة

 المشــاركة كممــتحن داخلــي فــي مناقشــة بحــوث تكميليــة لنيــل درجــة الماجســتير ،معهــد
البحوث والدراسا

االستراتيجية– جامعة أم درمان االسالمية

رابعا /الخبرات اإلدارية:
 مدير ومؤسس فرع جامعة أم درمان االسالمية بالضعين (2002 – 2000م )
 مدير ومؤسس فرع جامعة أم درمان االسالمية بنياال (2006 – 2003م )

خامس ا /دورات تدريبية في المجالت التالية:
 الحاسب اآللي
 تأ يل المرض المصابين بمرض ناص المناعة المكتسب (األيدز)
 التخطيس االستراتيجي (دورتان)

سادسا /الدراسات والبحوث:
 التأثي ار

االجتماعية و االقتصادية لمشروعا

التمويـل األصـ ر المنفـذة بواسـطة مؤسسـة

التنمية االجتماعية بوالية الخرطوم في الفترة (2009 – 2006م)



تاييم مشروعا

التنمية المحلية ومكافحـة الفاـر المنفـذة بواسـطة محليـا

واليـة الخرطـوم

في 2006م  ،م أ /الجيلي حمزة علي (2008م)



التسـرب المدرســي وســس تالميـذ مرحلـة األســاس بحــي النصـر(مايو ســاباا) ( ،بطلــب مــن
منظمة صباح لرعاية الطفولة) م آخرين ( 1998م )

 الوجـ النفســي واالجتمــاعي لمــرض ناــص المناعــة المكتســب (األيــدز)1993 ،م ،د ارســة
مادمة لو ازرة الصحة السودانية باالشتراك م منظمة الصحة العالمية
 األوضاع االجتماعية واالقتصـادية لاـاطني األحيـار العشـوائية بواليـة الخرطـوم1994 ،م،
دراسة مادمة ال جامعة أم درمان االسالمية

سابعا /األوراق العلمية:
 ( دور الطالب في جم البيانا

و آليات ) مادمـة جلـ المـؤتمر الثـاني للبحـث العلمـي–

جامعة أم درمان اإلسالمية –  10 – 6مارس 2011م
 دور الباحــث االجتمــاعي فــي عــالج مشــكال

المرض ـ النفســيين االقتصــادية المتعلاــة

بأمراضهم ،دراسة مادمة ال و ازرة الصحة االتحادية 1992م

ثامنا /العضوية بالهيئات:
 عضو مؤسس للجمعية االجتماعية السودانية ((SSS
 عض ـ ــو ع ـ ــدد م ـ ــن المج ـ ــالس العلمي ـ ــة (المجل ـ ــس العلم ـ ــي لمعهـ ـ ـد البح ـ ــوث والد ارس ـ ــا
االستراتيجية– جامعة أم درمان االسالمية

تاسعا /المهارات:
 ججادة استخدام الحاسب اآللي
 ججادة الل ة العربية – تحدثا و كتابة

 ججادة الل ة اإلنجليزية – تحدثا و كتابة

