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الشهادات األكاديمية:
 دكتوراة فى تكنولوجٌا الطائرات والصوارٌخ ,لسم الهندسة المٌكانٌكٌة ,جامعة الدفاع بدولة التشٌن,
مارس 9109
 ماجستٌر فى اإلنسٌاب المضطرب ,لسم الهندسة المٌكانٌكٌة ,جامعة شالمرز للتكنولوجٌا بدولة السوٌد,
9114
 بكالرٌوس شرف فى الهندسة المٌكانٌكٌة ,جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا ,السودان ,ماٌو 9111
المناصب اإلكاديمية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
 مدة خدمة التدرٌس  01عام
 عمٌد كلٌة الطٌران ٌ 04ونٌو  9101الى  04أبرٌل 9101
 رئٌس لسم هندسة الطٌران فى الفترة من ٌناٌر  9104الى ٌ 04ونٌو 9101
 نائب عمٌد كلٌة الهندسة للشئون اإلدارٌة فى الفترة من مارس  9104الى نوفمبر 9104
 رئٌس لسم هندسة الطٌران فى الفترة من  9111الى 9113
 محاضر منذ العام 9112
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المشاركات األكاديمية خارج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
 عضو الوفد الوزاري برئاسة وزٌرة اإلتصاالت وتمانة المعلومات للمشاركة فً الملتمً الدولً االول
للفضاء على مستوى الوزراء بمدٌنة ترنتو بإٌطالٌا فً الفترة من  94إلى  94أكتوبر 9101
 عضو لجنة فنٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً للنظر فً توفٌك أوضاع الطالب الدارسٌن بكلٌة
إنترناشونال للعلوم والتكنولوجٌا ببرنامج هندسة صٌانة الطائرات (مارس )9101
 عضو لجنة فنٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً للنظر فً إجازة برامج بكالورٌوس علوم الطٌران
(أدارة الطٌران وإدارة الحركة الجوٌة) الممدمة من أكادٌمٌة السودان لعلوم وتكنولوجٌا الطٌران (أبرٌل
.)9101
 ممتحن خارجً لمسم هندسة الطٌران  -كلٌة الهندسة  -جامعة كرري لالعوام 9104/9109
و 9104/9104و9102/9104
 عضو لجنة فنٌة بالمجلس الهندسً السودانً إلعادة تموٌم البرامج األكادٌمٌة لمسم هندسة الطٌران
بجامعة كرري (ٌونٌو )9102
 عضو لجنة فنٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لتمٌٌم البرامج األكادٌمٌة واإلمكانٌات المادٌة
والبشرٌة ألكادٌمٌة إنترناشونال للطٌران والتكنولوجٌا (ماٌو )9102
 عضو لجنة فنٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لتمٌٌم البرامج األكادٌمٌة واإلمكانٌات المادٌة
والبشرٌة ألكادٌمٌة السودان لعلوم وتكنولوجٌا الطٌران (أكتوبر )9104
 عضو لجنة فنٌة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لتوفٌك أوضاع طالب أكادٌمٌة هاى لفل للطٌران
(فبراٌر )9104
المشاركات األكاديمية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد مدٌر الجامعة لتمدٌم ممترح إنشاء كلٌة الطٌران  90ماٌو .9102
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد مدٌر الجامعة لتمدٌم ممترح تطوٌر معهد علوم وتكنولوجٌا الطٌران 02
ٌونٌو .9104
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد عمٌد كلٌة الهندسة لتمدٌم ممترح ماجستٌر العلوم فً هندسة الطٌران
(كهروإلكترونٌات) بالممررات الدراسٌة والبحث  1أبرٌل .9104
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد مدٌر الجامعة لتمدٌم ممترح بإمكانٌة إلامة برامج بكالورٌوس ودبلوم
علوم الطٌران بمعهد علوم وتكنولوجٌا الطٌران  04فبراٌر .9104
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد عمٌد كلٌة الهندسة لتمدٌم ممترح بكالورٌوس العلوم فً علوم الطٌران
(إدارة الحركة الجوٌة)  1أبرٌل .9112
 عضو وممرر لجنة شكلها السٌد عمٌد كلٌة الهندسة لتمدٌم ممترح إنشاء مركز المواد الهندسٌة ٌ 4ونٌو
.9112
الدورات التأهيلية القصيرة:
 دورة تدرٌبٌة فً تموٌل ممترحات المشارٌع البحثٌة ممدم من هٌئة البحث العلمً واإلبتكار بوزارة
التعلٌم العالً والبحث العلمً فى  4سبتمبر9101
 دورة تدرٌبٌة فً كتابة ونشر األوراق العلمٌة ممدم من عمادة الشئون العلمٌة بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجٌا فً الفترة من  94الى ٌ 92ولٌو 9101
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دورة تدرٌبٌة فً طرق البحث العلمً ( )Research Methodologyممدم من أساتذة الجامعة
التكنولوجٌة مالٌزٌا ( )UTMفً الفترة من  04الى  02فبراٌر 9101
دورة تأهلٌة فً تطبٌمات الحاسب السرٌع ( )Supercomputerفً الفترة من  9102/3/93الى
 9102/09/40بمركز المعهد المتمدم لتدرٌب الحاسوب المتخصص ,الخرطوم _ السودان
مشروع التعالدات الهندسٌة العالمٌة ( )FIDICبمسم التدرٌب والتمٌٌم الذاتى بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجٌا فى الفترة من  9104/13/93الى 9104/01/14
طرٌمة فض النزاعات الهندسٌة بمسم التدرٌب والتمٌٌم الذاتى بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا فى
الفترة من  9104/01/11الى 9104/01/01
الدورة األساسٌة لتمٌٌم وتثمٌن األصول والعمارات بمسم التدرٌب والتمٌٌم الذاتى بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجٌا فى الفترة من  9104/2/09الى 9104/11/12
تصمٌم وتشغٌل منظومات التبرٌد والتكٌٌف مع برنامج حوسبى بمركز الدراسات الهندسٌة والتمانٌة,
سبتمبر 9110

الخبرات اإلخرى (تدريسية ,صناعية):
 مستشار بمصنع عبدالعزٌز للتبرٌد والتكٌٌف ,الخرطوم – السودان فى الفترة من ٌناٌر  9111الى ٌولٌو
9111
 مدٌر فنى بشركة بان العالمٌة المحدودة فى الفترة من  0332الى 9111
 مهندس مٌكانٌكى بالشركة العالمٌة لتصنٌع وتوزٌع اإلطارات المحدودة فى الفترة من  0331الى 0332
 تركٌب وتشغٌل خط اإلنتاج بمصنع عبدالعزٌز للتبرٌد والتكٌٌف بالتعاون مع شركة  CAN ltdمن دولة
اإلمارات العربٌة 9110
 تركٌب وتشغٌل خط اإلنتاج لتصنٌع البالستٌن بمصنع شركة بان العالمٌة بالتعاون مع شركة meaf
 machines b.v.الهولندٌة 9111
 تصمٌم وتنفٌذ وإشراف لتكٌٌف مركزى لمصنع بمساحة  4111متر مربع 9119
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النشاطات األكاديمية التخصصية:
 اإلشراف على رسائل البكالورٌوس والماجستٌر لطالب هندسة الطٌران.
 تدرٌس كورس دٌنامٌة الموائع التحسٌبٌة  CFDفً برنامج ماجستٌر العلوم فً الهندسة المٌكانٌكٌة
(تخصص المدرة).
 إجراء التجارب المعملٌة:
 اإلختبارات المعملٌة للطائرة بدون طٌارUAV
 إنسٌاب الطبمات الجدارٌة والطبمات الجدارٌة الحرارٌة 9100
 التعوٌم الحراري والحمل الطبٌعً 9114
 تمٌٌم فعالٌة وإتزان الطالة لمبادالت حرارٌة لمصفاة كونكورب 9111
 إجراء التحالٌل الحاسوبٌة:
 اإلختبارات بواسطة الحاسوب  CFDللطائرة بدون طٌار UAV
 اإلنسٌاب فً رٌشة موجهة لتوربٌن غازي 9114
 إستمرار وعدم إستمرار هواء غٌر لزج مضغوط فً لناة 9114
 التصمٌم اإلٌرودٌنامٌكً للجناح الخلفً للفورمال 0
 تمنٌات محاكاة وإٌجاد الحل األمثل لألداء:
 محاكاة أداء محرن طائرة 9114 JT9D
 برنامج للحل األمثل بإستخدام 9114 Genetic Algorithms
 التصمٌم المٌكانٌكً:
 إعادة تصمٌم وإنتاج لرافعة مدفع هاوزر  099mmعطبرة 0331
 التصمٌم المٌكانٌكً والهاٌدرلولٌن لرافعة 0331
الكورسات التي أدرسها لطالب هندسة الطيران:
 دٌنامٌة الموائع التحسٌبٌة CFD
 الدٌنامٌكا الهوائٌة Aerodynamics
 آداء الطائرات Aircraft Performance
 تحلٌل هٌاكل الطائرات Aircraft Structural Analysis
 متانة المواد Strength of Material
أرغب في تدريس:
 تصمٌم محركات الطائرات A/C Engine Design
المهارات:
 نظام التشغٌل وٌندوز
 البرامج:
Microsoft Office, MATLAB, C, CATIA, Tecplot, Fluent, ANSYS-CFX,
ProENGINEER, NASTRAN, PATRAN
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