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ماجستير -هندسة النقل والطرق والمرور ومكانيكا الترية ،جامعة نورثوسترن ،أمريكا –
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دكتوراة  -هندسة الطرق والرصف والمرور ،جامعة بيردو ،أمريكا )1972 –(GPA=5.58/6

 -1عالميا) :البروفيسور جالل عضو فى عدد من الجمعيات العممية والمينية المتخصصة كما أنو محكم

رئيسي لممؤتمر الدولي السنوي لييئو بحوث النقل بواشنطن فى أمريكا والمجالت العمميو التابعو لمييئو وأيضا

لبحوث مؤتمرات النقل بجنوب أفريقيا (أغسطس  2010و يوليو  .)2011كما قام بأعمال استشارية لمو ازرات

ذات الصمة بالسعودية (تقييم دراسة المرور السيار ،شبكة الطرق لمدينة الممك عبدالعزيز لمعموم

والتكنولوجيا ،كورسات تدريبية لمميندسين ،دراسات وأبحاث تطبيقية فى مجال الطرق والمرور) و ساطنة

عمان (دراسات تطبيقية فى مجال الطرق والمرور ،مراجعة وتفييم دليل تصميم ومواصفات الطرق ،تقييم

تقرير دراسة النقل والمرور لمدينة (مسقط) ،أيضا عمل مستشا ار لوزارة النقل والطرق فى مالوى بأفريقيا

كخبير عون فنى من قبل مؤسسة مالية دولية معا ار من جامعة السودان مما أكسبو خبرة نادرة فى مجاالت

تمويل ودراسة وتنفيذ مشروعات الطرق والمطارات ووسائل النقل األخرى ،باالضافة الى تدريب الكوادر

اليندسية وذلك لفترة  3أعوام (أكتوبر  2003الى ديسمبر .)2006
 -2عمى المستوي القومى

 :رئيس المجنو الفنيو لمواصفات الطرق والكباري بالييئة السودامية

لممواصفات والمقائيس ممثالً لممجمس اليندسى .عضو المجمس االستشارى لوزارة الطرق والجسور ،و

عضو المجنو الفنيو لمراجعة ويطوير مواصفات الطرق والكباري با لوزارة .عضو المجنو الفنيو بالتخطيط
والبنى التحتيو لتقييم المخطط الييكمى لواليو الخرطوم والمعد من قبل االستشاري  ،ورئيس لجنو النقل

وشبكات الطرق والمرور بالمجنو الفنيو ،وتقديم ورقة عممية عن "بدائل تمويل مشروعات الطرق و

الجسور" .رئيس لجنة التسيير والمجنة العممية لمؤتمر الطرق الذى نظمتو الجمعية السودانية ووزارة

الطرق والجسور (نوفمبر.)2001

 -3عمى مستوى الجامعو  :عضو مجمس األساتذه بالجامعو ،عضو لجنو الترقيات وعضو المجنو المصغره
منيا لفحص الطمبات قبل عرضيا عمى لجنو الترقيات ،رئيس قطاع اليندسو والحاسوب بمجمس البحث

العممى ورئيس وحدة البحث العممى بكمية اليندسو  .عضو مجمس البحث العممى وعضو المجنو المصغره

إلنشاء عماده البحث العممى واصدار الخطو االستراتيجيو لمبحث العممى (

 .)2013-2008عضو

مجمس وىيئو تحرير مجالت العموم والتقانو و رئيس ىيئو تحرير مجمو تميندسو والحاسوب.

 -4البحث العممى والمنشورات  :تقديم  3مشاريع بحثية بتمويل من مجمس البحث العممى كباحث رئيسي
لفريق يضم عدداً من ذووي التخصص بالكمية والصناعة لتعميم الفائده وجعل البحوث شاممة وتطبيقية و
ذلك فى مجاالت رصف الطرق ،وحوادث المرور و مطار الخرطوم الدولى الجديد عمى التوالى .كما قدم

الدكتور جالل عدداً من البحوث فى مؤتمرات إقميميو ودوليو ونشرىا فى محالت محكمة ،و شارك فى
معظم ورش العمل والسمنارات التى عقدت بالجامعو وخارجيا ،كما قدم بحثين فى مجاالت "تحسين

خصائص صناعة رصف الطرق" و"حوادث الطرق والسالمة المرورية" فى المؤتمر األفريقى التاسع

والعشرين لمنقل (يوليو  2010وبحثا آ خر عن التنبؤ بضحايا حوادث الطرق .وتشمل قائمو بحوث

ومؤلفات البروفيسور جالل خالل عممو فى جامعو السودان والجامعات األخرى أكثر من  110من البحوث

العممية وكتابين وتقارير عن دراسات بحثية ومينيو.

 -5األنشطو المختمفو واألعمال اإلداريو والمجان -:

أ -مدرسة اليندسو المدنيو  :رئيس لجنو التقويم واإلعتماد بقسم اليندسو المدنيو و عضو لجنة الكمية

( 2009-2007م) .و المشاركو فى مراجعو جميع المقررات (بكالوريوس وماجستير) و مقيم لكفاءه

األساتذه المتقدمين لشغل وظائف أعضاء ىيئو التدريس بالمدرسة .وفى كميو اليندسو يداوم ويساىم فى

إجتماعات مجمس الكميو ومجمس أبحاثيا وعضو لجنو دليل الكميو ممثالً ،ومراجعا ومستحدثاً جميع

المساقات .عضو المجنو المشتركو بين العموم العامو (رياضيات) واليندسو لمراجعو مواد الرياضيات
اليندسيو ومسؤالً عن مراجعة وتطوير وتحديث مادة "اإلحتماالت واإلحصاء التطبيقى" .رئيس لجدنو

مراجعو وتقويم منيج التدريب الفني والميني المقترح من النرويج لجامعو أعالى النيل .رئيس وحده

البحث العممى بالكميو ،ضو لجنو الكميو اإلصدار دليل الكميو بالمغو اإلنجميزيو بعد إصدار النسخو النيائيو

بالمغو العربيو .عضو لجنو الكميو إلنشاء قسم اليندسو الصناعيو بقسم اليندسو الميكانيكيو.

 -6التدريس  :يقوم بتدريس مادتين أو ثالث فى كل من الفصمين التاسع والعاشر بالصف الخامس

تخصص طرق ونقل وىندسو تشييد باإلضافو الى  5-4مشاريع التخرج عمماً بأن بعضيا فازبجوائز ىيئو

اإلبداع لمشاريع التخرج .كما شمل التدريس مواد متقدمة لطالب الماجستير فى مجاالت تصميم الرصف
والصيانة واعادة التأىيل وىندسة المرور والمطارات خالل فصمى الدراسو لمدارسين فى ىندسو الطرق

وىندسو التشييد واداره التشييد ،واليندسو الميكانيكيو (إنتاج وقدره :مادتى "اإلحصاء اليندسى التطبيقى"

و"طرائق البحث العممى") ،باإلضافو ألى مادة "اإلحتماالت واإلحصاء اليندسى" ضمن برنامج الماجستير فى

إدارة المشروعات اليندسية المقدم ألول مره عام
لطالب الماجستير الدكتوراه.

 2010 - 2009كما يشرف عمى عدد من البحوث

