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المؤهالت العلمية االساسية:
• دكتوراه في الجغرافيا -من جامعة أمدرمان االسالمية مايو 2009م
• ماجستير في الجغرافية اغسطس 2002م
• بكالوريوس الشرف الدرجة االولى في الجغرافيا 1996م
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الخبرات العلمية والعملية:
استاذة متخصصة في علوم الجغرافية والدراسات المتخصصة التي ترتبط بها

سجل التاريخ المهني:





تاريخ االلتحاق بالجامعة1997 :م
مساعد تدريس في 1997-10-2م
محاضر في اغسطس 2002-م
استاذ مساعد في يونيو 2009-م

الدورات التدريبية اثناء الخدمة:






دورة اساسيات الحاسوب
دورة علمية في االستشعار عن بعد-جامعة الخرطوم
كورس في نظم المعلومات الجغرافية
كورس اللغة االنجليزية -جامعة الخرطوم
دورة حتمية في نظم التدريس والبحث العلمي وتكنولوجيا التعليم سبتمبر 2014م
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بحوث علمية:
 االنماط المكانية لتوزيع المساجد في والية الخرطوم
 بحث لنيل درجة الماجستير في اآلداب من جامعة أمدرمان االسالمية اغسطس 2008م
 التغيرات في استخدامات االرض واثارها :دراسة تطبيقية في محلية شيكان والية شممال
كردفان في الفترة ما بين(2005-1970م)
 بحث لنيل درجة الدكتوراه فى الجغرافية من جامعة أمدرمان االسالمية
 ورقممة علميممة عممن االمممن المائيممة بحصمماد ميمماه السمميول واالمطممار مممايو 2012م :تناولممت
الورقة التقنيات المستخدمة فى اساليب حصاد المياه في السودان ،مقدمة للمؤتمر المدولي
للجامعة االردنية 2012م
 المشاركة في مناقشة الرسائل واالطروحات العلمية بالجامعة كممتحن داخلي:
 رسالة ماجستير حول تطور االنتاج الزراعي في وادى السليم 2011م رسالة ماجستير حول تخطيط المدن دراسة لمدينة نياال 2011م رسالة حول تخطيط المدن -نموذج مدينة طرابلس في ليبيا 2012م في اطار التعاون العلمميواإلقليمي بين الجامعة ورصيفاتها في الوطن العربي
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المؤتمرات العلمية والمشاركات ت االقليمية والدولية:
 الممممؤتمر المممدولي السمممنوج لقسمممم الجغرافيمممة ونظمممم المعلوممممات الجغرافيمممة فمممي جامعمممة
االسكندرية بعنوان :موارد المياه وقضايا التنمية في الوطن العربي في الفترة ممابين-24
2011/26م  ،بممدعوه مممن جامعممة االسممكندرية وقسممم نظممم المعلومممات الجغرافيممة تمممت
مشاركتي في مداوالت المؤتمر ومناقشة المحاور المختلفة لمووراق العلميمة المقدممة ممن
مختلف بقاع الوطن العربي
 المممؤتمر الممدولي السممنوج للمنظمممة االورعربيممة ألبحمماث البيئممة والص محراء بالتعمماون مممع
الجامعممة االردنيممة -كليممة الهندسممة والتكنولوجيمما فممي الفتممرة مممابين 17-13:يوليممو2012م
بمباني الجامعة في عمان وبرعاية كريممة ممن رئميس الجامعمة ،تممت مشماركتي وبمدعوة
كريمة ممن الجامعمة االردنيمة والمنظممة االوروعربيمة ألبحماث البيئمة والصمحراء بورقمة
علمية بعنوان(:االمن المائية بحصاد مياه االمطار والسيول في السودان /يوليو 2012م)
 المممؤتمر الممدولي السممنوج للمنظمممة االورعربيممة ألبحمماث البيئممة والصممحراء بالتعمماون مممع
الجامعممة االردنيممة -فممي تركيمما 2013م ،المشمماركة بورقممم علميممة عممن :تممدهور الغطمماء
النباتي -والية شمال كردفان انموذج
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