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الدرجة العلميـــة :دكتوراهـ
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مكان وتاريخ الميـالد :الجزيرة رفاعة 1963/7/1م
الحالة اإلجتماعيـــــة :متزوجـــــــة
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المؤهالت العلمية:
 درجة الليسانس من جامعةة القةاهرة فةرل الخر ةوم كليةة اآلداب قسةم الجغرافيةة
19991م دبلةةةوم تجويةةةد القةةةرسن والدراسةةةام اإلسةةةالمية جامعةةةة القةةةرسن الكةةةريم
والعلةةوم اإلسةةالمية ،درجةةة الماجسةةتير مةةن جامعةةة الخر ةةوم كليةةة اآلداب قسةةم
الجغرافيةةة 1999م تخصةةص جغرافيةةا ،درجةةة الةةدكتوراع مةةن جامعةةة أم درمةةان
اإلسالمية كلية اآلداب قسم الجغرافية 2009م تخصص جغرافيا.
 اشةةةغظ وظيفةةةة أسةةةتاذ مسةةةاعد بكليةةةة اآلداب قسةةةم الجغرافيةةةا جامعةةةة أم درمةةةان
اإلسالمية وقد وقد عملم متعاونه بكلية اآلداب قسم الجغرافيا فة العةام 2000م،
ثم تعينم بتلك الكلية فةي 2001/7/1م فةي وظيفةة محا ةر ثةم ترقيةم سلة اسةتاذ
مساعد في العام 2007م نلم درجة الدكتوراع في العام 2009م

المشاركات العلمية:
شاركم في عدد من المؤتمرام داخظ وخارج السودان مفصلة كاآلت :

 -1المؤتمرات العلمية:
أ -مؤتمرات خارجية:





المةؤتمر العلمةي الثالةد لةدوظ مجلةس التعةاون الخليجةي الفتةرة مةن  11-9مةارس
2010م بالدوحةةة لالمشةةاركة بتقةةديم ورقةةة بعنةةوان تةةدهور المراعة وأثرهةةا علة
الثروة الحيوانية ف السودان)
المؤتمر الرابع للجغرافيين اليمنين بجامعة صنعاء ديسمبر 2010م لتقةديم ورقةة
عةةن تغيةةرام الغ ةةاء النبةةات بمن قتةة وادم تةةبن بةةاليمن ومن فةةة الب انةةة فةة
السودان)
المةةؤتمر السةةنو الةةدولي لقسةةم الجغرافيةةا ونظةةم المعلومةةام الجغرافيةةة بجامعةةة
االسكندرية لتقديم ورقة عن سدارة واسةتثمار ميةاع اطم ةار فة السةودان) خةالظ
الفترة من  26-25يوليو 2011م
المؤتمر المؤتمر الدولي الثالد حوظ تو ين وأسةلمة العلةوم النفسةية والةذم انعقةد
بالجامعةةة االسةةالمية العالميةةة بكةةواال المبةةورل بتقةةديم ورقةةة عةةن سهميةةة المحافظةةة
عل الغ اء النبات من منظور سسالم ) خالظ الفترة من 2011-11-8-6م
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مةةةؤتمر المنظمةةةة االوروعربيةةةه طبحةةةاد البيئةةةه والميةةةاع والصةةةحراء بالجامعةةةه
اطردنيةةه لتقةةديم ورقةةة عةةن تغيةةرام الغ ةةاء النبةةات بمن قتةة الب انةةة وشةةماظ
كردفان ) خالظ الفترع من  17-12مايو 2012م بالجامعة اطردنية
مةةؤتمر المنظمةةة االوروعربيةةه طبحةةاد البيئةةه والميةةاع والصةةحراء بتركيةةا لتقةةديم
ورقةةة عةةن اسةةتثمار وسدارة ميةةاع اطم ةةار فةةي السةةودان) خةةالظ الفت ةرة مةةن -13
17اكتوبر 2012م
مؤتمر الجغرافيا والتغيرام العالمية المعاصةرة بجامعةة يبةة بالمدينةة المنةورةل
تقديم ورقة عن التغيرام المناخية وأثرها عل اإلنتاج الزراعة بمن قةة السةاحظ
اإلفريق السودان ) الفترة من 4 -1ابريظ 2013م
المةةؤتمر الةةدولي الثالةةد لةةنظم المعلومةةام الجغرافيةةة والتنميةةة المسةةتدامة جامعةةة
رابلس ليبيةا ل ورقةة بعنةوان البعةد السةياح للحيةاة البريةة فة السةودان) الفتةرة
من 15-14يناير 2014م).ل المشاركة بورقة وليس بالح ور)
اإلعداد للرحلة العلميةة للجمعيةة السةودانية لارصةاد الجويةة المتجىةه سلة اسةمرا
في نوفمبر 2015م

ب .المؤتمرات الداخلية :لمشاركة بالح ور)












مؤتمر البحد العلمي الثاني جامعة أم درمان اإلسالمية  10-6مارس 2011
المؤتمر الرابع للمسئولية اإلجتماعية  13-12مارس 2013م
الملتق اإلقتصاد الثاني  24-23نوفمبر 2013م
مؤتمر سليام فض النزاعام وبناء السالم من الثقافة المحلية  26مارس 2014م
المؤتمر السنو الخامس للدراسام العليا والبحد العلمي 27-24فبرائر 2014م
المةؤتمر الةةدولي حةةوظ دور المجتمعةام القاعديةةة فة الحةد مةةن مخةةا ر الكةةوارد
 20-19ابريظ 2014م
المؤتمر القومي للمورنقا-12مايو 2014م
مؤتمر التأصيظ جامعة القرسن الكريم تأصيظ العلوم  5-3نوفمبر 2014م
مىرجان النخيظ السادس 2011م
ملتقةة نظةةم المعلومةةام الجغرافيةةة 27مةةايو  2014كليةةة الجغرافيةةا والدراسةةام
البيئية جامعة الخر وم
ملتق سليمة 21-20اكتوبر 2014م
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 -2الندوات العلمية:
مشاركات خارجية:
 النةةدوة العلميةةة حةةوظ المرافةةق العمةةوم وتجةةديام التحةةديد بالمملكةةة المغربيةةة
جامعةةة بةةةن زهةةةر7-6يونيةةةو 2014م لالمشةةةاركة بتقةةةديم ورقةةةة المرافةةةق العامةةةه
ودورها ف توجيه حركة المرور في والية الخر وم)
مشاركات داخلية:
مشاركة بالحضور
 النةةةدوة العلميةةةة القوميةةةة إلسةةةىامام العةةةرب والمسةةةلمين فةةة علةةةم الفلةةةك-6 -21
2009م
 ندوة اإلمام أبو الوليد الباجي المالكي لحياته وسثارع العلمية)اغس س 2014م
 نةةةدوة بعنةةةوان دور الجامعةةةة فةةة تعزيةةةز الحةةةوار المجتمعةةة جامعةةةة أم درمةةةان
اإلسالمية -22سمبتمبر 2014م

ورش العمل:





ورشة تدريبية لمدة ساعتين معتمدين بعنوان تفعيظ دور ال الب وتنميةة قةدراتىم
ف ة البحةةد العلم ة ف ة س ةةار المةةؤتمر الثةةان للبحةةد العلم ة بالجامعةةة مةةارس
2011
ورشةةةة تدريبيةةةة لمةةةدة سةةةاعتين معتمةةةدين بعنةةةوان تعزيةةةز العالقةةةة بةةةين المشةةةر
وال الب ف س ار المؤتمر الثان للبحد العلم بالجامعة مارس2011
ورشة بعنةوا ن أتةر النغيةر المنةاخ علة اإلنتةاج الزراعة فة السةودان منظمةة
المبادرة البيئية يونيو 2013
ورشة بعنوان التربية الوطنية وقيم االنتماء والوالء الوطني في ظل تحديات العولمة مركز
دراسات المجتمع (مدا)

 ورشة بعنوان تجارب التأصيظ بالجامعام السودانية  18نوفمبر 2014
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الدورات التدربيه :
 دورع نظةةةةةم المعلومةةةةةام الجغرافيةةةةةة واالستشةةةةةعار عةةةةةن بعةةةةةد مةةةةةدتىا مةةةةةن - 2
 -2 2013/5/16دورع تدربيةةةه فةةةي بنةةةاء القةةةدرام واالشةةةرا علةةةي ةةةالب
الدراسام العليا في الفترع من 2013/11/13 – /11
 الدورة االساسية في اإلعداد التربو 2013 /4/24 –7
 دورة في اللغة اإلنجليزية  12-2ديسمبر معىد اللغة اإلنجليزية جامعة الخر وم
عضوية الجمعيات والمنظمات:












ع وية عاملة ف الجمعية الجغرافية السعودية
ع وية انتساب في الجمعية الجغرافية لمجلس التعاون الخليج
ع وية انتساب في الجمعية الجغرافية اليمنية
ع ةةو لجنةةة التنسةةيق والتعةةاون الةةدول العلميةةة للمنظمةةة اطوروعربيةةة للبيئةةة
والصحراء
ع ةةو الجمعيةةة الجغرافيةةة الو نيةةةة السودانيةل ةةمن سع ةةاء هيئةةة تحريةةةر
المجلة الجغرافية للجمعية)
ع و اللجنة التنفيذية للجمعية السودانية لارصاد الجويةل أشغظ منصب أمةين
الشئون العلمية)
ع و جمعية الىالظ اطحمر السودان فرل رفاعةل نائب اطمين العام سابقا)
اعمظ مشرفا َ عاما ً علة الجمعيةة الجغرافيةة ل البةام قسةم الجغرافيةا منةذ العةام
 2003حيد شاركم ف عدد من الزيارام العلميةة منىةا مدينةة جبةاد لصةناعة
السيارام فة العةام 2003واطرصةاد الجويةة السةودانيه خةالظ العةام ،2004
من قةةةة السةةةبلوقة خةةةالظ العةةةام 2005و 2007كمةةةا أشةةةرفم علةةة عةةةدد مةةةن
الةةةةةرحالم العلميةةةةةة السةةةةةنوية ل البةةةةةام قسةةةةةم الجغرافيةةةةةا شةةةةةملم واليةةةةةام
الشماليه،شماظ كردفان،النيظ اطزرق ،الق ار و البحر اطحمر ،الب انة
عملم من لجان الكنتروظ ،المعاينة ،والرصد مةن العةام  2001وحتة العةام
2013م
عملم من لجان استقباظ ال الب الجدد و من لجان التكريم المختلفة

206/12/1م

اإلعداد لإلحتفال بالمناسبات المختلفة:
 اإلعةةداد لتقةةديم محا ةةرام عةةن التغيةةر المنةةاخ
لإلرصاد ف العام 2014الجوية شملم:

ةمن اإلحتفةةاظ بةةاليوم العةةالم

البام قسم الجغرافيالمركز ال البام )
قسم الجغرافيا بكلية التربية الحصاحيصا
قسم الجغرافيا بكلية التربية الب انة
الجغرافيا بكلية التربية الكاملين





اإلعداد لمحا رة عن الىجةرة دروس وعبةر لإلحتفةاظ بالعةام الىجةرم ل البةام
فسم الجغرافيا لمركز ال البام)
المشاركة ف النفرة الكبرم لدعم كلية ال ب بجامعة الب انة
أشر عل عدد من رسائظ الماجستير
وقمم بمناقشة عدد من رسائظ الماجستير
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األوراق المنشورة:
المصدر
اسم المجلة
مجلةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةؤتمر جامعة صنعاء
الجغراف الرابع
المن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الدولية للبيئة والمياع
اطوروعربية
المن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الدولية للبيئة والمياع
اطوروعربية
كليةةةة اآلداب جامعةةةة
العلوم االجتماعية
رابلس
مجلةةةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةةةؤتمر كليةةةة االداب جامعةةةة
رايلس
الجغراف الثالد
جامعةةةةةةة أم درمةةةةةةان
مجلة كلية اآلداب
اإلسالمية
مجلةةةةةةةةةة الجغرافةةةةةةةةة اطمانة العامه إلتحةاد
الجغرافيين العرب
العرب
مجلة العلوم التربوية جامعةةةةةةة أم درمةةةةةةان
اإلسالمية
جامعةةةةةةةةةةة أم
مجلةةة دراسةةام العةةالم
درمةةةةةةةةةةةةةةةةان
اإلسالم
اإلسالمية

تاريخ النشر
اطوراق المنشورة
تغيةةةرام الغ ةةةاء النبةةةات بمن قتةةة وادم 2010
تبن بالبمن ومن قة الب انة بالسودان
تغيةةرام الغ ةةاء النبةةات بمن قتة الب انةةة 2012
وشماظ كردفان –السودانلمشاركة)
النظةةةام الفيةةةدرال وأثةةةرع علةةة التخ ةةةي 2013
الح رملمشاركة)
المقومةةةةام الجغرافيةةةةة للتنميةةةةة السةةةةياحية 2013
المسةةةةتدامة فةةةة واليةةةةة البحةةةةر اطحمةةةةر-
السودان
البعد السياح للحياة البرية ف السودان 2014
محةةةددام ال بيعيةةةة والبشةةةرية إلسةةةتخدام 2014
المياع ف من قة الب انة شرق السودان
تغيرام الغ اء النبات وأثرع عل الثةروة 2014
الحيوانية –السودان
تحم النشر
البعد البي للصرال القبل ف دارفور

تحم النشر
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