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 معلومات أولية

 ايطٛدإ  األشزمٚال١ٜ ايٌٓٝ  ، 1969 َاٜٛ 25:  الدــــــإ املٝــــــتازٜذ َٚه ، 

 ًُتسق١ٝ مبعٝاز ايبشح ايعًُٞ املٓفسد( َػازى ١ٝ : أضتاذ ـــــــــــــــــــــــايستب١ ايع ( 

 ايعُسإدزاضات /  ٚاالضرتاتٝذٞ اذتضسٟايتدطٝط :  ج١ٝـــــايبش اجملاالت. 

 ٞداَع١ االَاّ ستُد بٔ ضعٛد االضال١َٝ بايسٜاض :  ايعٌُ اذتاي. 
 العلمية هؤلاتامل

 2009 : ٟاألشٖسٟ/عٓٛإ األطسٚس١داَع١ ايصعِٝ  -ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا -دنتٛزاٙ ختطٝط سضس 

Visual Perception, City Image and Residential Preferences in Khartoum-A Frame Study 
of Behavioral Dimensions Merger in Urban Planning and Housing. 

 2004 :ايعٓٛإ:داَع١ ارتسطّٛ -ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا - َادطتري ادتػسافٝا / 

The Effects of Urban Growth on the Environment, Efficiency and Adequacy of Housing 
Services in the City of Sana . 

 1993 :داَع١ ارتسطّٛ - ادتػسافٝا )بتكدٜس دٝد ددًا( بهايٛزٜٛع. 

 العلمية اخلربات

  َٚادطتري   دنتٛزاٙ   ألطسٚسات خازدٞ بعد٠ داَعات ضٛدا١ْٝممتشٔ  : ست٢ تازخي٘ -2013اغططظ

 (سضسٟ ٚاضرتاتٝذٞ/ دػساف١ٝ املدٕ ته١ًُٝٝ يًُادطتري ) ختطٝط ٚعٛخ 

  داَع١  - ن١ًٝ ايعًّٛ اذتضس١ٜ -ز٥ٝظ قطِ ايتدطٝط اذتضسٟ: 2013انتٛبس -2009اغططظ

 األشٖسٟ. ايصعِٝ 

  ٛٝخازدٞ يربْاَر بهايٛزٜٛع : 2013ٜٛي ِّٝ  -ايعًّٛ اذتضس١ٜ)ختصص ختطٝط ٚاضهإ ٚت١ُٝٓ(َك

 بٛيٝتهٓو فًططني.
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 ْٜٛٝٛ- طٝط اذتضسٟ ز٥ٝظ دت١ٓ إعداد َٓٗر ايدبًّٛ ايعايٞ ٚ املادطتري باملكسزات يف ايتد:2010ْٛفُرب

 .  األشٖسٟداَع١ ايصعِٝ   -

 2001-2013:ن١ًٝ  -سٟبكطِ ايتدطٝط اذتضفُػازنًا  ثِ اضتاذًا َطاعدًاس َطاعد تدزٜظ ثِ ستاض

 .األشٖسٟداَع١ ايصعِٝ  - ايعًّٛ اذتضس١ٜ

 املهنية واالستشارية اخلربات

  ٟ(2013-2011) ارتسطّٛمبش١ًٝ  عضٛ اجملًظ االضتػازٟ يًتطٜٛس اذتضس. 

 ( 2013-2006يف ايطٛدإ) ف١ٝٓ خاص١ بايت١ُٝٓ اذتضس١ٜ دزاضات ٚتكازٜس عد٠ االغرتاى يف: 

  عضٛ فسٜل ارتربا٤ يف دزاض١ املٓظٛز ايطسٜع يتكِٝٝ ايكطاع اذتضسٟ املطتداّ بايطٛدإ بعكد ستدٚد َع

 .(2008دٜطُرب -َاٜٛ)  UN-Habitatَٓظ١ُ 

 ٚٚسد٠ اْفاذ املدطط   بٛال١ٜ ارتسطّٛ،  ٛشاز٠ االضهإ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝالغرتاى يف عدد َٔ ايًذإ ايف١ٝٓ با

 (.2013-2009اهلٝهًٞ برات ايٛال١ٜ )

  ٚايرتق١ٝ ايب١ٝ٦ٝ  خاص١ باضرتاتٝذٝات ايت١ُٝٓ اذتضس١ٜ ًَٚتكٝات يف غهٌ ستاضسات  تٓفٝر دٚزات تدزٜب١ٝ

يًُذًظ االع٢ً يًتدطٝط االضرتاتٝذٞ بٛال١ٜ ارتسطّٛ، ٚٚشازات ايتدطٝط ايعُساْٞ يف ٚالٜيت ضٓاز 

 (.2012-2010) ٚايٌٓٝ االبٝض

 َع١ دٓٛب ايٛادٟ/ دا / داَع١ ضست : دزاضات ضٛدا١ْٝسته١ُ  تكِٝٝ عدد َٔ ايبشٛخ مبذالت ع١ًُٝ  /

 داَع١ ادتصٜس٠.

 للنشر ةواملقبول ةاملنشور البحوث

         ،ــ١ ــدْٞ ايصــشٞ يف املــدٕ ايعسبٝ ــ١ يًتدطــٝط   ايتدطــٝط اذتضــسٟ ٚدعــِ اضــتدا١َ ايٓػــال ايب ــ١ ايدٚيٝ اجملً

ألعاخ ايب١٦ٝ ٚاملٝاٙ ٚايصـشسا٤، ْـٛفُرب    ١األٚزٚ عسبٝ، تصدزٖا املٓظ١ُ ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚايت١٦ٝٗ ايعُسا١ْٝ

2016(ISSN-9004.) 
   اضـــرتاتٝذ١ٝ بٓـــا٤ َٓظَٛـــ١ دَٝٛعًَٛاتٝـــ١ يتدطـــٝط ايعُـــسإ املطـــتداّ مبٓـــاطل ايصـــشاز٣ ايعسبٝـــ١ ٚاســـات

، تصدزٖا ١٦ٝٗ ايعُسا١ْٝ ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َايدٚي١ٝ يًتدطٝط ٚايتادتفس٠ بًٝبٝا منٛذدًا ذتاي١ دزاض١، اجمل١ً 

 (.ISSN-9004)2016ألعاخ ايب١٦ٝ ٚاملٝاٙ ٚايصشسا٤، دٜطُرب  ١األٚز ٚعسبٝاملٓظ١ُ 
          ــع ايطــــه١ٝٓ ــ ثس٠ يف ختطــــٝط املٛاقــ ــٌ املــ ــ١ األٚيٝــــ١ ٚايعٛاَــ ــات ايربزتــ ــٞ يتٛصــــٝرب َتطًبــ ــٛز َٓٗذــ  ،َٓظــ

 .اجمل١ً ايع١ًُٝ دتاَع١ ايصعِٝ األشٖسٟ

  ــ١ ــرتاتٝذٞ ذت   أْظُـــ ــاتٞ اضـــ ــ١ نُسدـــــع َعًَٛـــ ــات ادتػسافٝـــ ــ١املعًَٛـــ ــ١ ُاٜـــ ــٝ    ب٦ٝـــ ــرتاخ ايًـــ ــع ايـــ ، َٛاقـــ

 (.2286-5454)تْٛظ(،ايعدد)َٓػٛزات عًّٛ دػساف١ٝ

    سصــ١ًٝ ٚتكٝــِٝ -يًذػسافٝــا ٚايدزاضــات اذتضــس١ٜ   حتــٛالت ايفضــا٤ ايــتكك ٚاْعهاضــٗا عًــ٢ ٖٓدضــ١ املــٓٗر

زتًــ١ املــ لس ايــدٚيٞ يــٓظِ املعًَٛــات ادتػسافٝــ١    سٟ، األشٖــايتذسبــ١ ايطــٛدا١ْٝ ظــاَعيت ارتسطــّٛ ٚايــصعِٝ   

 .76-56: 2014، ايعدد األٍٚ ٜٓاٜسٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ ظاَع١ طسابًظ
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 ٕزت١ً ايدزاضات  ،ظاٖس٠ٌ األبعاد ايتدطٝط١ٝ ٚايطًٛن١ٝ يً: حتًٝبايطٛدإ ايسأضٞ اإلضها

 .182-157: 2011(،انتٛبس16)داَع١ ارتسطّٛ(،اجملًد)ايطٛدا١ْٝ

 يدخٌ احملدٚد يإلضهإ األفكٞ املدطط يرٟٚ ا١ ٜادتٛازٚضُٔ االسٝاش ايداخ١ًٝ ايب٦ٝٞ  يطًٛى االدتُاعٞا

 (.2012)داَع١ بػداد(.)َكبٍٛ يًٓػسَٓر زت١ً املدطط ٚايت١ُٝٓ يف املٓطك١ ايعسب١ٝ،

   حتًٝــــٌ اعتبــــازات االضــــتدا١َ اذت ٚ ظاَعــــ١  زتًــــ١ ايبشــــٛخ ايب٦ٝٝــــ١    ايب٦ٝٝــــ١ يف املــــدٕ ايعسبٝــــ١،  ضــــس١ٜ 

 .13-1: 2012(،ٜٛي1ٛٝدٓٛب ايٛادٟ )َصس(،ايعدد)

 زت١ً آداب ،ايعُساْٞفٝا ايطًٛن١ٝ ٚعًِ ايٓفظ اإلدزاى املهاْٞ ٚايتصٛز ايرٖك يًُدٕ َٔ َٓظٛز ادتػسا 

 .59-32:  2012 دٜطُرب (،2(، اجملًد)29) َع١ ارتسطّٛ(،ايعددا)د

 العـلميةالبحوث يف املهؤمتــرات 

  امل لس  ،اذتضازٟ أ١ٜ اضتدا١َ ٚاضتجُاز ضٝاسٞ َٔ َٓظٛز ايتدطٝط االضرتاتٝذٞاذتفاظ ع٢ً ايرتاخ

  .2017َازع  15-13بفًططني،  ايدٚيٞ يف عًِ اآلثاز ٚايطٝاس١،  داَع١ بريشٜت

      ثٓا٥ٝــ١ املال٤َــ١ ٚايتٝطــري حتًٝــٌ ملعضــ١ً عسبٝــ١ يف االضــهإ ٚايــدٚز ايتػــازنٞ بــني ايكطــاعني ايعــاّ ٚارتــا

 .2016دٜطُرب  22-20طٝاضات ٚاذتًٍٛ، َ لس االضهإ ايعسبٞ ايسابع، ايسٜاض الضرتاتٝذ١ٝ اي

  ٕتٛأ١َ ايب١٦ٝ َٚضاَني االضتدا١َ يًُٓاطل ارتضسا٤ ٚاملفتٛس١ يف شتططات ايعٛاصِ: طسابًظ ٚعُا

ٚارتسطّٛ منٛذدًا )َكبٍٛ يٓد٠ٚ ايتشدٜات ايب١ٝ٦ٝ ٚايت١ُٝٓ اذتضس١ٜ يًُدٕ ٚاملٓاطل، َد١ٜٓ ايداخ١ً 

 (.2016ابسٌٜ  3-1باملػسب، 

 ْد٠ٚ  ،يًُطتكبٌايًٝب١ٝ َٓافر ٚخٝازات  ايعُسإ املطتداّ ٚاملعًَٛات١ٝ املها١ْٝ يف َٓطك١ ادتفس٠ بايصشسا٤

 .2014ضبتُرب11-9ايتدبري اذتضسٟ باملٓاطل ايكاس١ً، َد١ٜٓ ايعٕٝٛ باملػسب،

  املٓاظس٠ ايدٚي١ٝ إلعُاز ٚضٝاضات ايعسب١ٝ اذتضس١ٜ ٚاضرتاتٝذٝات ايعُسإ األخضس املٓػٛد باألقطازايب١٦ٝ ،

 .2014أبس19ٌٜ-17،َد١ٜٓ أنادٜس، املدٕ

  امل لس ايدٚيٞ َٛاقع ايرتاخ ايًٝ  ب١٦ٝأْظ١ُ املعًَٛات ادتػساف١ٝ نُسدع َعًَٛاتٞ اضرتاتٝذٞ ذتُا١ٜ ،

 .2014ٌأبس4ٜ-2ايجأَ يتطبٝكات ْظِ املعًَٛات ادتػساف١ٝ ٚادتٝٛفضا٤،َد١ٜٓ اذتُاَات بتْٛظ،

  املٛزٚخ ب١٦ٝ  املدططات ايعُسا١ْٝ االضرتاتٝذ١ٝ نفسص١ ٚأدا٠ اضتجُاز يتشسٜو آيٝات اذتفاظ ع٢ً

داَع١  باملدٕ ايهرب٣،االضتجُاز ، َ لس ختطٝط ٚاداز٠ ايُٓٛ ايعُساْٞ ٚضػٛل ايطبٝعٞ باملدٕ ايعسب١ٝ

 .2013َا21ٜٛ-19اٖس٠،ايك

 يًدزاضات ايب١ٝ٦ٝ ط سضسٟ َطتداّ يف املدٕ ايعسب١ٝ، امل لس ايدٚيٞ األٍٚ حنٛ ختطٝ املدٕ ايصدٜك١ يًب١٦ٝ

 .2012فرباٜس30-26د١ٜٓ االقصس،َ ظاَع١ دٓٛب ايٛادٟ،

 لس ايطري  أفضٌ يسٜاض١ املػٞ ٚضري ايطاب١ً،نٝفٝات ملُازض١  ب١ٝايتأثٝح اذتضسٟ يًػٛازع يف املدٕ ايعس َ

 .2011أبس30ٌٜ-26َد١ٜٓ أنادٜس، ٚادتٛالٕ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ،
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 ْد٠ٚ ايت١ُٝٓ اذتضس١ٜ بني  ٞ يكطاع اإلضهإ مبد١ٜٓ ارتسطّٛ،ايتهجٝرب ايبٓا٥ٞ ايسأضٞ نتٛد٘ إمنا٥

 .2010َا12ٜٛ-10ايٓظس١ٜ ٚايتذازب ايع١ًُٝ، َد١ٜٓ َسانؼ،

 ْد٠ٚ ايطهٔ  ١َ٤ ٚعٓاصس نًف١ ايطهٔ ٚاإلضهإ،ضهٔ صشٞ َال٥ِ أّ زتسد ضهٔ : تٛصٝرب عاّ األْٛاع املال

 .2010َازع12-10َد١ٜٓ دْكال بايطٛدإ، ايصشٞ االقتصادٟ املطتداّ،

 ٛدطٝط ٚايتصُِٝ، تٓظري َفاُٖٝٞ إلضٓاد عًُٝيت ايت ب١ٝ٦ٝ يف دزاض١ االضهإ  اذتضسٟ املداخٌ ايطٝه

 .2008فرباٜس30-27ملعُازٟ ايجايح ،ارتسطّٛا امل لس ايدٚيٞ

 غري احملكمة اوراق العمل واملقاالت

  ٍٛتصدز عٔ اجملًظ األع٢ً )زت١ً االضرتاتٝذٞ ،ايطٝاض١ ايبصس١ٜ يعُسإ ايعاص١ُ ارتسطَّٛضاَني س

 .31-2013:22(،ْٛفُرب4االضرتاتٝذٞ بايطٛدإ(،ايعدد) يًتدطٝط

  ٟ17: 2013(،أبس3ٌٜ)ايعدد ،االضرتاتٝذٞزت١ً  ،ٚزضِ صٛز٠ رتسطّٛ املطتكبٌزٖاْات ايتدطٝط اذتضس-

30 . 

  ٛزغ١ عٌُ ايتدطٝط ْٚصاعات األزاضٞ بٛال١ٜ ٚزق١ ب ،ايعُسا١ْٝ ٚتكدِٜ ارتدَاتا١ُٖٝ ايتدطٝط يف ايت١ُٝٓ

 .2013َازع31-29،َد١ٜٓ ايفٛي١ ،نسدفإدٓٛب 

  ٚزق١  ،يًُٛاطٔ ٚضػٛل ايتشٍٛ يف ايٛاقع ايطٛداْٞ ايب٦ٝٞ ٚاالقتصادٟايعُسإ االخضس بني خرب٠ ايطًٛى

 .5ْٜٛٝٛ212بٛال١ٜ ارتسطّٛ، عٌُ مبٓتد٣ االقتصاد االخضس، اجملًظ األع٢ً يًب١٦ٝ

 طالب داَع١ ايصعِٝ  الحتادامل لس االنادميٞ ايطادع  ،ايطالب َٚط ٚي١ٝ ايطًٛى اذتضازٟ سٍٛ ايب١٦ٝ

 .2010َازع14-11، ارتسطّٛ عسٟ،األشٖسٟ

 ريوس والدراسات العليالوتدريس املقررات بالبكا

 زٜٛعيٛايبها -أٚاًل

ايعُسإ ٚتطٛز املسانص اذتضس١ٜ / دػساف١ٝ / ايتدطٝط اذتضسٟ ٚ ايسٜفٞ  أضاضٝات(: 2013-2004)قطِ ايتدطٝط اذتضسٟ

 .)يًتدسز(ختطٝط َػسٚع  عًِ ايٓفظ ايب٦ٝٞ//   األزاضٞاملدٕ / جتدٜد ٚستافظ١ ايعُسإ / اقتصادٜات ٚقٛاْني  َٛزفٛيٛدٝا

ايبشح ايعًُٞ ، َبادئ اإلسصا٤ ، َٓاٖر ست٢ تازخي٘(:   – 2016قطِ ادتػسافٝا ظاَع١ االَاّ ستُد بٔ ضعٛد بايسٜاض ) َازع 

 .ادتػسافٝا ايصٓاع١ٝ، دػساف١ٝ ايٓكٌ ٚاالتصاالت،  ارتسا٥ط، ايتدطٝط ٚايت١ُٝٓ

 

  ٚايدنتٛزاٙ  املادطتري -ثاًْٝا

 ( :2013-2011)َادطتري ايتدطٝط اذتضسٟ ظاَع١ ايصعِٝ االشٖسٟ -

ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ايطه١ٝٓ / اقتصاد ٚادتُاع عُساْٞ / قإْٛ ايتدطٝط ٚ ضبط ايت١ُٝٓ ايعُسا١ْٝ / َٓاٖر ايبشح /  اإلضهإختطٝط 

 . َػسٚع ايتدسز

ايٓظس١ٜ يف ادتػسافٝا االضظ ايهُٝ٘  ٚاألضايٝباالسصا٤  َادطتري ادتػسافٝا ظاَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد االضال١َٝ بايسٜاض: -

 ايبػس١ٜ.

 ه١ُٝ.اي األضايٝبٚتكدّ املسصا٤ اال: ظاَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد االضال١َٝ بايسٜاض دنتٛزاٙ ادتػسافٝا  -

 اإلغساف ع٢ً طالب ايدزاضات ايعًٝا -ثايجًا
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 (11عح تهًُٝٞ)  -املادطتري 

  يف َسس١ً االعداد(. اثٓني)7املادطتري َِٗٓ 

  ٙيف َسس١ً اإلعداد(. اَا شايت اثٓتنيٚاسد٠ نُػسف َعإٚ ٚ ) 4ايدنتٛزا 

  (االضرتاتٝذٞايعُساْٞ  ايتدطٝط  املدٕ ،دػساف١ٝ  -سضسٟ ختطٝط ختصص  ) ممتشٔ خازدٞ بعدد َٔ ادتاَعات 

  املُٓٛس١ ادتٛا٥ص

  ٍٚممٓٛس١  / (2016مب لس االضهإ ايعسبٞ بايسٜاض )دٜطُرب  ث١ عٛخ َتُٝص٠ ألفضٌ ثالدا٥ص٠ املسنص األ

 .ايعا١َ جملًظ ٚشزا٤ االضهإ ٚايتعُري ظاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاألَا١ْ ايعسب باملًُه١َٔ ٚشاز٠ االضهإ 

  ممٓٛس١ َٔ عُد٠ املد١ٜٓ( املفتاح ايفضٞ يبٛاب١ َد١ٜٓ تصْٝت باملػسب( 

  ٚايب٢ٓ َٔ ٚشاز٠ ايتدطٝط ايعُسا -ايعًُٞ املتُٝص يف خد١َ اجملتُعنس٥ٝظ يًكطِ  -دا٥ص٠ ايتفٛم ْٞ

 .(2011ضُٔ أفضٌ نًٝات ايعُاز٠ ٚايتدطٝط بايٛال١ٜ )أنتٛبس  ّٛ(ايتشت١ٝ ) ارتسط

 َسس١ً ايتشهِٝادتاز١ٜ ٚيف  ايبشٛخ ايع١ًُٝ

 Rehabilitation of Residential Areas in Sudanese Cities and it's Role Facility Housing. 

  بايطٛدإ ٚايطعٛد١ٜ ٚاملػسبيفساغ ايعاّ باملٓاطل ايطه١ٝٓ  ع٢ً ض٤ٛ املعاٜري ايتدطٝط١ٝ اب١ٝ٦ٝ. 

  ْٞبني املديٍٛ ٚايتشدٜد يف ْظس١ٜ ايتدطٝط اذتدٜج١ اذتٝص ايعُسا. 

  ٚايصٛز اير١ٖٝٓ ساي١ ايعاص١ُ ارتسطّٛ ايب٦ٝٞحتًٌٝ االدزاى. 

 ٌايعُسإ االخضس زٖاْات َٚٓاظري يًُطتكب 

 .)ايٛدٝص يف َفاِٖٝ َٚصطًشات ايتدطٝط ٚعُسإ املدٕ ) َػسٚع نتاب 
_______________________________  

 ايػٗادات ٚايٛثا٥ل َتٛفس٠ َت٢ طًبت.


