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المؤهالت األكاديمية :
 /1بكووالوريوس الشوور فووي ا داب تص ووا ثووار موون كليووة ا داب و الد ارسووا
جامعة دنقال السودان 1998م

 /2ماجستير ا ثار من كليوة الد ارسوا
تح

عنوان أ ول وامتدادا

اةنسووانية –كريمووة

العليوا – جامعوة واد النيول – السوودان 2003م  ،بالبحو

حضارة نبتة.

 /3شهادة  IELTSفي اللغة اةنجليزية  ،نجاح  ،المركز الثقافي البريطاني بالصرطوم .
 /4دكتوراة في ا ثار كليوة الد ارسوا
" مساهمة الدراسا

العليوا جامعوة واد النيول السوودان 2013م  ،بالبحو

بعنووان

اةثنو ركيولوجية في فهم حضارة نبتة ".

 /5أجيد التعامل مع مجموعة برامج الحاسوب و اةنترن

باللغتين اةنجليزية و العربية .

 /1مساعد تدريس والمدير المؤسس لمركز ا ثار و الت ار

بجامعة واد النيل 1998م.

الخبرات العملية -:

 /2محاضر بمركز دراسا

ا ثار و الت ار

 /3أستاذ مساعد بمركز دراسا

بجامعة واد النيل 2003م 2010-م .

ا ثار و الت ار

بجامعة واد النيل 2014-2010م

 /3عضو مجلس أساتذة جامعة واد النيل 1999م – 2003م .
 /4عضو مجلس دارة جامعة واد النيل 1999م – 2003م .

 /5عضووو المجلووس االستشووار للسوويد وزيوور شووئون الرئاسووة بواليووة نهوور النيوول بجمهوريووة السووودان
لآلثار و السياحة 2004م2005-م.

 /6عضو ووو المجلو ووس االستشو ووار للسو وويد وزيو وور الشو ووئون االجتماعيو ووة و اةعو ووالم بواليو ووة نهو وور النيو وول

بجمهورية السودان لآلثار و السياحة  2005م2009 -م
 /7عضوو ومقوورر وضووع مقتوورح ألموور تسسوويس مفوضوية ا ثووار و المتوواح
و الرياضة بوالية نهر النيل بجمهورية السودان 2006م .
 /8عضو االتحاد العام لآلثاريين العرب.
1

بووو ازرة الثقافووة و الشووباب

 /9عضو جمعية أبحا

ثار السودان – لندن.

 /10عضو الجمعية العالمية للدراسا
 /11عضو الجمعية العالمية للدراسا

النوبية.

المروية .

األعمال البحثية الميدانية -:
 /1المشوواركة مووع بعثووة كلوووز األثريووة األسووبانية فووي مشوورور حفريووا

ه ارمووا

جبوول البركوول بشوومال

السودان 1995م .
 /2حفريا

في موقع كلقيلي األثر بشمال السودان ( تدريب طالب) 1996م .

 /3المشاركة مع بعثة متح

بوسوطن للفنوون الجميلوة فوي جبول البركول بشومال السوودان 1997 .م

 ،وعمل مسح جيوفيزيائي عام 1999م .
 /4المش وواركة ف ووي ت وودريب ط ووالب قس ووم ا ث ووار بجامع ووة الصرط وووم علوو األعم ووال ا ثاري ووة الميداني ووة
1999م .

ثار منطقة الشالل الثال

 /5عضو فريق عمل مشرور أبحا

بالسودان 2000م .

 /6المشاركة مع بعثة جامعة كالفورنيا سانتا بارب ار األمركيوة فوي مشورور أبحوا

بشمال السودان 2000م .

ثوار منطقوة تموبس

 /7عض ووو بعث ووة المش وورور ا ث ووار ال وووطني المش ووتر لد ارس ووة منطق ووة الش ووالل الص ووامس بالس ووودان
2001م وحت ا ن .

 /8عضو فريق نقاذ ثوار منطقوة المكوابراب نتيجوة لقيوام المشورور الز ارعوي 2003م باالشوت ار موع
وحودة األبحووا

األثريوة الفرنسووية بالسووودان  ،والهيئوة القوميووة لآلثووار و المتواح

بجمهوريووة السووودان

.
 /9عضوو اللجنوة الفنيوة ومشور تسسويس متحو
جمهورية السودان 2004-2003م.

واد النيول بالودامر  ،والوذ افتتحو سوعادة رئوويس

 /10تنفيووذ عووادة رسووم و توثيووق صريطووة موقووع جبوول البركوول األثوور باةشووت ار مووع مهنوودس مسوواحة
ل الح بعثة جامعة  Northeastern Universityاألمريكية 2005م .

 /11تكوووين فريووق ثووار سوووداني هنغووار مشووتر ةنقوواذ ا ثووار المهووددة بووالغرق نتيجووة ةنشووا سوود
مرو 2006م.
 /12عض ووو بعث ووة جامع ووة ن ووور

يس ووترن يونفيرس ووتي – الوالي ووا

ا ثار في جبل البركل  -2005ا.2013

المتح وودة األمريكي ووة للتنقي ووب ع وون

 /12عضو فريق جامعة واد النيل لدراسة ثار منطقة الدامر – السودان 2012 – 2008م
المشاركات العلمية المحلية و العالمية -:

2

 /1مؤتمر الحضارة األفريقية عل أعتواب القورن الحواد و العشورين  ،جامعوة الصرطووم 1999م ،
عضو لجنة سكرتارية المؤتمر وورقة عمل .

/2المؤتمر العالمي التاسع للدراسا

النوبية  ،1998الواليال

المتحدة األمريكية  ،ورقة عمل

 /3مؤتمر تنمية وتطوير ا ثار و السياحة بالوالية الشمالية – جامعة دنقال 2000م .
 /4المؤتمر العالمي العاشر للدراسا

المروية  ،جامعة السوربون بفرنسا 2004م

 /5المؤتمر الحاد عشر لآلثاريين العرب  21-18أكتوبر2008م م ر .
 /6المؤتمر الثاني عشر لآلثاريين العرب  16 – 14نوفمبر 2009م ر.
 /7المؤتمر الثال

عشر لآلثاريين العرب 2010/10/28 -23م طرابلس – ليبيا.

 /8ورشووة عموول التنقيووب عوون الووذهب فووي السووودان  :المصوواطر و الحلووول 2010م _ جامعووة واد

النيل _ عطبرة .

بحوث منشورة -:
1/ “ Gebel Barkal Past and Present”.in T. Kendall (ed.) Nubian Studies 98
Northeastern University.USA. 2004.
2/ “ The Deficiency of Archaeological Methodology in Understanding
African Civilization: Napatan Civilization as a casestudy”in Nile
scientific Journal .2005.
" /3مسوواهمة الد ارسووا اةثنوأثريووة فووي فهووم حضووارة نبتووة بالسووودان " فووي الكتوواب الحوواد عشوور
لإلتحاد العام لآلثاريين العرب .القاهرة .الجز األول .ا ا  312-303القاهرة2009.م
 /4التنقيوب عون الوذهب فوي السوودان  :الماضوي و الحاضور 2014م .مجلوة الد ارسوا

العدد . 11
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اةنسووانية .
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