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املراحل الدراسية و اخلربات العلمية:
 جامعة أمدرمان اإلسالمية ـ كلية الدراسات العليا ـ قسم الجغرافيا -دكتوراه في جغرافية
العمران 2015 -م .بتقدير(ممتاز)
 جامعة أمدرمان اإلسالمية ـ كلية الدراسات العليا ـ قسم الجغرافيا -ماجستير في الجغرافية
االقتصادية 2013 -م  .بتقدير(ممتاز)
 جامعة الخرطوم ـ كلية اآلداب ـ قسم الجغرافيا .تمهيدي ماجستير2010 -م .
 جامعة أمدرمان اإلسالمية ـ كلية اآلداب ـ قسم الجغرافيا – بكالوريوس –
2008م.بتقدير(جيد جداً)
 مدرسة الصفوة الثانوية بنين ـ أمدرمان
 مدرسة الصديق األساسية بنين ـ السليم قسم()3
 دبلوم حاسوب مركز سنيور2009م
 دبلوم في الحاسوب من مركز نورتون لعلوم الحاسوب و اللغات 2010م
 دبلوم في ( )GISمن مركز نورتون لعلوم الحاسوب و اللغات2013م

اخلربات العملية:
● أستاذ مساعد بجامعة أمدرمان اإلسالمية -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا وفروعه- 2015-
2016م
● أستاذ مساعد (متعاون) بجامعة أمدرمان اإلسالمية -كلية العلوم والتقانة -قسم الفلك واألرصاد
الجوية2016- 2015-م
● محاضر بجامعة أمدرمان اإلسالمية -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا2015-2013م
● محاضر بجامعة أمدرمان اإلسالمية -فرع الدبة  -قسم الجغرافيا2015-2014م
● محاضر بالهيئة العامة لألرصاد الجوية -كلية اآلداب -قسم الجغرافيا2015-2014م
 محاضر (متعاون) بجامعة أمدرمان اإلسالمية  -كلية اآلداب  -قسم الجغرافيا 2008م ــــ
2013م
 محاضر (متعاون) بجامعة أمدرمان اإلسالمية  -كلية العلوم والتقانة – قسم الفلك واألرصاد
الجوية 2008م ـــ 2015م

 محاضر (متعاون) بجامعة أمدرمان اإلسالمية  -كلية التربية – قسم التاريخ والجغرافيا2012-م
ــــ 2013م
 عضوا ً في مجلة الجغرافيا العلمية النصف سنوية للنشر2016 -م
 اإلشراف والمناقشة علي بحوث التخرج الفرقة الرابعة طالبات 2016-2015م
 ممتحنًا ً خارجيا ً لمناقشة طالب وطالبات – كلية العلوم والتقانة -قسم الفلك واألرصاد الجوية
الفرقة الرابعة بحوث تخرج 2016م
 رئيس لجنة االمتحانات لطالب وطالبات قسم الجغرافيا بالهيئة العام لألرصاد الجوية
 تحكيم االستبيانات لطالب البكالوريوس والماجستير 2015 -2014م
 تصميم وتحليل االستبيانات باستخدام برنامج ) )SPSSلطالب البكالوريوس والماجستير
والدكتوراه 2016 -2014م
 كنترول الدور الثاني – كلية اآلداب – 2013م2015 -م
 لجنة رصد النتائج -كلية اآلداب – قسم الجغرافيا2013 -م2015 -م
 األمين المالي – صندوق قسم الجغرافيا -أعضاء هيئة التدريس2014-م2015-م
 أستاذ بمدرسة ( األستاذ ) الثانوية الخاصة بنين 2009م ـــــ 2013م
 أستاذ بمدرسة الصداقة العالمية الثانوية الخاصة بنين 2012م
 أستاذ بمدرسة فتح الجليل الثانوية الخاصة بنات 2012م
 أستاذ بمدرسة الواحة الثانوية الخاصة بنين 2013م
 أستاذ بمدرسة دار المنهل الثانوية الخاصة بنين  -بنات 2013م
 أستاذ بمدرسة ذات العماد الثانوية الخاصة بنات 2013م
 أستاذ بمدرسة أالنتباهه الثانوية الخاصة بنين 2013م
 منسق للرحالت العلمية – قسم الجغرافيا – كلية اآلداب  -جامعة أمدرمان اإلسالمية 2006م ــ
2016م
 منسق للرحالت العلمية – قسم الفلك واألرصاد الجوى ــ  -جامعة أمدرمان اإلسالمية 2009م ــ
2015م
 عضو لجنة تسير االمتحانات  -كلية اآلداب 2008 -م ـــ 2015م
 رئيس رابطة السليم قسم ( )2خالل الفترة  2006ــــ 2007م

 األمين المالي لجمعية الجغرافيا ـ كلية اآلداب  2006ـــ 2008م
 األمين الرياضي لرابطة السليم قسم ( )2خالل الفترة  2007ـــــ 2008م
 عضو لجنة تسير االمتحانات السودانية – مدرسة أبوبكر على شيخو 2012 -م ـــ 2013م
 عضو لجنة تسيير امتحانات بكلية التنمية البشرية بجامعة أم درمان اإلسالمية للعام الجامعي
2013م

الدورات التدريبية:
 األساليب المتقدمة في تنضيد المستندات ومهارات العرض2015 -م بناء القدرات واإلشراف علي طالب الدراسات العليا – 2015م الدورة األساسية في اإلعداد التربوي ( الحتمية) – 2014ماملؤمترات والندوات العلمية:
-

المؤتمر الدولي الرابع للتخطيط والتنمية المستدامة  -اسطنبول-تركيا2016 -م
مؤتمر العالمي الثاني العلمي لتطوير المناهج بالجامعة أمدرمان اإلسالمية-
2014م
ملتقي العلمي للجامعات السودانية والجامعات التركية2015 -م
ندوة التغيرات المناخية وأثرها علي الزراعة2013 -م
ندوة هجرة الرسول صلي هللا عليه وسلم2013 -م
الندوة اإلقليمية لتجارب مكافحة التصحر 2016 -م
األوراق العلمية المنشورة:
 -التخطيط الحضري في السودان والتوجهات نحو التنمية الحضرية المستدامة

أشخاص ميكن الرجوع إليهم:
 .1مبارك حسن عبد هللا محمد خيري
 .2الدكتور /عمر ادم عبد هللا – عميد كلية اآلداب
 .3الدكتور /فاروق عبد الحفيظ عبد الرازق -رئيس قسم الجغرافيا

