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  المؤهالت األكاديمية

 1102 

 في علوم الفيزياءدرجة الماجستير 

 ، الخرطوم، السودانللعلوم والتكنولوجيا  السودان جامعة

 المنا الكوني وتكوين المجراتالخصائص المائعية لع: موضوع الرسالة

 0222 

 علوم الفيزياءدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في 

 ، الخرطوم، السودانللعلوم والتكنولوجياالسودان جامعة 

 11/11/0222من  الخبرات العملية

 3/1/0210وحتى 

 

 فيزياء مساعد تدريس متعاون بجامعة أمدرمان اإلسالمية في كلية العلوم والتقانة قسم ال

 :المهام الوظيفية

  

  دراسة خطوات إجراء التجارب وتركيب األجهزة من المستلزمات بغرض إجراء

 التجارب

 تدريب الطلبة على كيفية استعمال جميع مستلزمات التجارب 

 تحديد أهداف للتجربة 

 جربةتشرح الجزء النظري لل 

 للتجربة القرئات توجيه الطلبة إلي كيفية أخذ 

 يانات التجربةب جدولةو عرض و  تحليل 

  المؤشرات و النتائج استخراجو  االستبياناتتحليل 

 كتابة الدراسات و البحوث و تحليلها و تقديمها بطريقة بحثية منهجية 

 فيزيائيةجمع و تبويب و تحليل و عرض و جدولة البيانات ال 

 ل المباشرمسؤوأي مهام أخرى أكلف بها من قبل ال 
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 هيئة الطاقة الذرية السودانية في معهد السالمة من اإلشعاع بالسودان حول الدورات التدريبية

 

 كواشف اإلشعاعات المؤينة 

 الكميات الفيزيائية لقاس الجرعات 

 التاثيرات البيولوجية لإلشعاع 

 حساب الجرعات الشخصية 

 الدروع اإلشعاعية 

 معايير ومتطلبات الحماية من اإلشعاع 

 اعيةالحدود الوطنية للجرعات اإلشع 

 برنامج ومراقبات الحماية من اإلشعاع 

 التلوث اإلشعاعي 

 إدارة النفايات المشعة 

 السجالت 

 النقل األمن للنفايات المشعة 

 

  

  المهارات

 

 

 والتخطيط إلشرافمهارات عملية متعددة مثل اإلدارة والتنظيم وا 

 القدرة على التحليل واالستنتاج 

 القدرة على إعداد الدراسات والبحوث 

 فيزيائيقدرة على التحليل الال 

 القدرة على حل المشاكل واتخاذ القرار 

 القدرة على االبتكار واإلبداع 

 القدرة على اإلرشاد والتوجيه 

  البرامج الحاسوب مثل لغة  باستخدامالمعرفة و اإللمام التامC والبرامج األخرى. 

 تحمل المسؤولية 

 تحمل ضغط العمل 

 متعددة الجنسيات المقدرة على العمل في بيئات عمل 
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MOEZ ABDOLFATH  IBRAHEM MOHAMMED 

 

Personal Details  
Date of Birth : 1984 
Nationality  : Sudanese 
Marital Status : single 
Languages : Arabic & English  
Contact Details : Mobile: 0504764321 

  E-Mail: moezabdoelfath@gmail.com 
               

 

Academic 
Qualifications 

2011 
Master of science in physics(M.sc in Solid State Physics)  
Sudan University science and Technology  Khartoum, Sudan 

Thesis Topic:" Fluidity Properties of the Universe and Galaxies Formation"           

 

2008 
Bachelor of  physics (Honor Degree) 
,Sudan University science and Technology  Khartoum, Sudan 

  
Work Experience   

from 15/11/2009 
to  3/1/2012 
 
Teaching assistant collaborator at Omdurman Islamic University in the 
Faculty of Science and Technology Department of Physics 
Job Description: 
  
• Study steps testing and installation of hardware supplies for the purpose of 
testing 
• train students on how to use all the requirements of the tests 
• Identify the goals of the experiment 
• An explanation of the theoretical part of the experience 
• guiding students to how to take Alqriat experience 
• analysis and presentation and scheduling experiment data 
• Analysis of the questionnaires and extract indicators and results 
• Write studies, research and analyzed and presented in a way that research 
methodology 
• collection and tabulation and analysis and presentation of data tabulation 
physical 
• Any other duties assign by directly responsible 

  
Training Courses   

Sudanese Atomic Energy Commission at the Institute of Radiation Safety 
Sudan on 
 
• ionizing radiation detectors 
• physical quantities measured doses 
• biological effects of radiation 
• doses personal account 
• radiation shields 
• the standards and requirements of radiation protection 
• the national borders of radiation doses 
• Watchers program of radiation protection 
• radioactive contamination 
• Radioactive Waste Management 
• records 
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• Transportation Security of Radioactive Waste 

  
Skills • various practical skills such as management and administration, supervision 

and planning 
• the ability to analysis and conclusion 
• The ability to prepare studies and research 
• the ability to analyze physical 
• the ability to solve problems and decision-making 
• Ability to innovation and creativity 
• the ability to guidance 
• full knowledge and understanding of using computer programs such as the C 
language and other programs. 

• take responsibility 
• work under pressure 
• the ability to work in multinational environments 
 

Other  
 

 Establish a convertible 

 

 

 

 

 


