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المؤهل االكاديمي:
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الخبرات االكاديمية:
4024/9/40م محاضر وحتي االن بكلية علوم وتكنولوجيا االنتاج الحيواني ,قسم علوم االسماكوالحياة البرية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
4002/22/44م 4024/9/40-م مساعد تدريس بكلية علوم وتكنولوجيا االنتاج الحيواني ,قسمعلوم االسماك والحياة البرية -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
الكورسات والدورات التدريبية:
21مايو4-يونيو4022 ,م الدورة التدريبية االساسية لترقية اداء االستاذ الجامعي ,جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 9-8ابريل4008 ,م دورة تدريبة في مجال الجودة الشاملة واالمتياز(مركز الجودة الشاملة
واالمتياز جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز الجودة رئاسة الجمهورية-
السودان).
مايو 4022م دورة تدريبية في طرق قبض وتخدير الحيوان البري ,محمية الدندر االتحادية.
 /48-22اكتوبر ,دورة تدريبية في علوم الحياة البرية ,مركز بحوث الحياة البرية.
فبراير 4020م دورة تدريبية في كتابة البحث العلمي  ,االحصاء الحيوي وتصميم التجارب-
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ,كلية علوم وتكنولوجيا االنتاج الحيواني.
مارس 4020م دورة تدريبية في التحليل االحصائي باستخدام برنامج Microsoft ,SPSS
 Excelجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ,كلية علوم وتكنولوجيا االنتاج الحيواني.
ابريل 4022م ورشة في كيفية كتابة المقترح البحثي ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
42يوليو 20-ديسمبر4002م شهادة دبلوم في تطبيقات الحاسوب اليونسكو.
4اكتوبر 41-ديسمبر 4022م كورس لغة االنجليزية( ماقبل المتوسط  +المتوسط) مركز اللغة
االنجليزية ,جامعة الخرطوم.
42ديسمبر4022م  41 -يناير 4024م كورس لغة االنجليزية(المتقُدم) مركز اللغة االنجليزية,
جامعة الخرطوم.
2يونيو48-4002يناير 4008م كورس لغة االنجليزية من كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا.
 49يوليو 2-اغسطس دورة تدريبية في طرق وتصميم المناهج باستخدام ( Adobe
+ Adobe Audition + Microsoft Producer + Corel Draw + Photoshop
.)Microsoft PowerPoint +Video Wave
 42-41اكتوبر 4022م  ,المؤتمر العالمي الثاني لتطبيقات التقانة الحيوية( )ICABباتنسيق مع
مدينة افريقيا التكنولوجية  ,قاعة الصداقة  ,الخرطوم.
 40يوليو 2-اغسطس 4020م دورة تدريبية في مجال تطبقات تقانة المعلومات الحيوية,
بروفيشنال الب فرع السودان وبالتعاون مع مركز ناسك للدراسات.
الخبرات البحثية والحقلية:
 40-2اكتوبر 4024م المشاركة في المسح القومي للحياة البرية  ,رصد وتتبع حالة الغزال
العادة في اربع واليات البحر االحمر  ,الوالية الشمالية ,والية نهر النيل ووالية شمال كردفان.
ديسمبر -4022ابريل 4024م رصد وعد الطيور والثديات بمحمية الدندر االتحادية.
اكتوبر 4020م اخز العينات وتقييم حالة الغطاء النباتي والغابي بغابة السنط  ,الخرطوم.
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:)الرحل العلمية لطالب البكالريوس(قسم علوم االسماك والحياة البرية
. بورسودان, زيارة منطقة البحر االحمر,م االشراف علي طالب المستوي الخامس4020 مارس. زيارة محمية الدندر االتحادية,م االشراف علي طالب المستوي الرابع4022 فبراير. زيارة محمية الدندر االتحادية,م االشراف علي طالب المستوي الرابع4022 مارس:عضوية المنظمات والجمعيات الطوعية
م وحتي االن4002 عضوء الجمعية السودانية لحماية الحياة البرية من:االهتمامات والهوايات
 ومراقبة الطيور-كرة القدم
:االشراف علي البحوث العلمية لطالب البكالريوس
.)م االشراف علي بحث تخرج (التعرف علي انواع الطيور ووفرتها بغابة السنط4022
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