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 السرية اذلاتية لدلكتور

 أ محد محمد عبد الكرمي عبد الر محن

 
 

 :البياانت الشخصية

 أ محد محمد عبد الكرمي عبد الرمحن الإمس: 

 سوداين اجلنس ية:

 م1964يناير  12 اترخي امليالد:

 مدينة النيل -أ م درمان  ماكن امليالد:

 مزتوج وأ ب ل ربعة أ طفال احلاةل الاجامتعية:

 السودان –ولية اخلرطوم  –أ م درمان  –النيل  ةمدين عنوان السكن:

ص ب  –السودان  –اخلرطوم  –شارع أ فريقيا  –الهيئة العامة لل رصاد اجلوية  عنوان العمل:

574 

 اللغات:

 ممتاز :اللغة الإجنلزيية  اللغة ال م :اللغة العربية

 ادلرجات العلمية:

 القطر التخرجس نة  اجلامعة ادلرجة الرمق

ادلكتوراه يف العلوم   .1

 البيئية

 -معهد ادلراسات البيئية 

 جامعة اخلرطوم
 السودان م2009أ غسطس 

 املاجس تري يف العلوم  .2

 البيئية

 -معهد ادلراسات البيئية 

 جامعة اخلرطوم
 السودان م1997يناير 

 اململكة العربية السعودية م1989فرباير  جامعة املكل عبد العزيز باكلوريوس العلوم  .3

 اخلربات العملية:

 الفرتة الزمنية الوظيفة الرمق

واملمثل ادلامئ  مدير عام الهيئة العامة لل رصاد اجلوية  .1

 للسودان ابملنظمة العاملية لل رصاد اجلوية

 م حىت الآن.2014أ غسطس 
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 2014-2013 مدير الإدارة العامة للتدريب والبحوث  .2

 2013-2012 املالية والإداريةمدير الشؤن   .3

دارة التخطيط والتسويق  .4  م2012-2011 مدير اإ

دارة البحوث  .5  م2011-2009 مدير اإ

 م2009-2005 مدير قسم التصالت ادلاخلية واخلارجية  .6

مركز التقانة  مديرو  مدير الإتصالت اخلارجية  .7

 واملعلومات

 م2006-2008

 م2005-2002 انئب مدير البحوث  .8

 م2002-1998 مساعد مدير البحوث  .9

 م1998-1994 كبري الإخصائيني اجلويني  .10

 م1994-1989 مساعد أ خصايئ جوي  .11

  

 املهارات احلاسوبية:

  الآيلاملقدرة عىل اس تخدام احلاسب   .1

 Windowsو Linuxالتشغيل  ة ممتازة بنظايمفمعر   .2

 واحلزم الإحصائية.معرفة ممتازة بعدد من لغات الربجمة   .3

 البحوث وال وراق العلمية:

جمةل السودان للعلوم  –توقع درجات احلرارة لطبقات اجلو العليا ابس تخدام الامنذج الرايضية   .1

 .101-89ص  –م 2002يونيو  – 4العدد  –ال ساس ية 

 – 2العدد  –جمةل السودان للعلوم ال ساس ية  –دراسة توقع الطقس ابس تخدام منوذج الباروتروبك   .2

 .58-41ص  – 2002يناير 

مطبوعات املنظمة العاملية لل رصاد  –توقع أ مطار السودان ابس تخدام درجة حرارة سطح احمليطات   .3

 .129-124ص  – 97تقرير رمق -واملعهد العاملي دلراسات املناخ

ال ول لتغري املناخ  التقرير - سيناريوهات تغري املناخ لكردفان ابس تخدام الامنذج العاملية دلورة الرايح  .4

 م.2002السودان  –
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ورشة امجلعية الكينية  -يطات وال مطار للسودانالعالقة بني الغطاء النبايت ودرجة حرارة سطح احمل   .5

 م.2005 -21-17 –السابعة 

 منوذج لتوقع ال مطار ملدينيت اخلرطوم ومدين.  .6

 اخلربات يف جمال التدريس اجلامعي:

 م.2004-1989 –معهد ادلراسات البيئية  –حمارض يف مركز احلاسب الآيل   .1

 م.2002 –حمارض جبامعة أ م درمان الإسالمية   .2

 م.2005 –جامعة جواب  –حمارض يف مادة التحليل العددي   .3

 م.209-2008 –حمارض يف أ اكدميية اخلرطوم لعلوم الطريان   .4

 م.2011 – 2010 -ملوارد املياه الإدارة املتاكمةل –حمارض يف أ اكدميية السودان للعلوم   .5

 م.2010 –جامعة اخلرطوم  –معهد ادلراسات البيئية   .6

 م.2011- 2009 –جامعة الرابط الوطين   .7

 الإرشاف ال اكدميي:

 ملعاهد واجلامعات التالية:ا يف الإرشاف عىل رسائل املاجس تري وادلكتوراه

 جامعة جواب. .1

 معهد ادلراسات البيئية. -جامعة اخلرطوم  .2

 أ اكدميية السودان للعلوم. .3

 املؤمترات وورش العمل:

 د من املؤمترات وورش العمل العاملية واحمللية يف جمال علوم ال رصاد وتغري املناخ والتكيف معه.يعدال شارك يف

 النشاط العلمي:

-1999 –جمرى هنر النيل يف السودان  عضو جلنة الإدارة القومية ملاكحفة املالراي والتوقع حبدوهثا عىل  .1

 م.2000

 م.2000-1999 –عضو جلنة تقرير الإتصال ال ول لتغري املناخ   .2

 مايو - (Scenario Generator MAGICC/SCENGEN software)مراجعة برانمج   .3

 م.2000
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 Sudan AgroMeteorlogicalنظام بينات ال رصاد الزراعي للسودان )عضو الفريق التقين لربانمج   .4

Information System - SAMIS ) 2000 – 2004.م 

 م.2009-2007عضو جلنة الإس تخدام ال مثل ملياه النيل ال زرق وهنر عطربة   .5

 م.2009-2004عضو جلنة املرشوع القويم للتكيف مع تغريات املناخ   .6

 م.2011-2009مفوضية العون الإنساين  –عضو جلنة الفيضاانت   .7

 م. IRCA  2017مراجع لل   .8

 


