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 ثغى هللا انشحًٍ انشحٍى

 الزاتيتالسيشة 

  يحًذ يٓذي احًذ ثخبسي  :االسن

  انزُغٍخ: عٕداًَ ثبنًٍالد

 و 1/1/1968ًزهذان هكاى و تاسيخ الويالد:

 أطفبلخًغخ ن أةيتضٔد ٔ  الحالت االختواعيت:

 شبسن أعتبر ي الىظيفت:

 انٍَٕبٍَخ  -االَزهٍضٌخ –انؼشثٍخ اللغت: 

 كٕعتً  –لغى انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ –كهٍخ انُٓذعخ – االيبو انًٓذي ربيؼخ  العٌىاى:

 ً انضاْش ح–:كٕعتى حت انُصش السكي الحالي

 mbukhari90@yahoo.com: االلكتشوًيالبشيذ 

 السىداى(0909764883-249+---- 249113201827+---تلفىى: 

 :األكاديويتالوؤهالث 

 يبٌٕ -ربيؼخ أسعطٕ فً  البوليمراتتخهٍك رضٌئبد َبَٕيتشٌّ نًغتحهجبد ) انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ  فً دكتٕساِ -

 اليىًاى -2009

     Synthesis of Nano-Particles by Miniemulsion Polymerization 

-انزضٌشح عجتًجشربيؼخ -  انغكش انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ )تأحٍش انجٕنًٍشاد فً صُبػخ ٔ رٕدح فًيبرغتٍش  -

 السىداى– 2000

                The effect of Dextran on Processing and Sugar Quality.  

انزضٌشح ربيؼخ  -لغى انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ  -ٔ انتكُٕنٕرٍب  كهٍخ انُٓذعخ ثكالسٌٕط يشتجخ انششف انخبٍَخ فً -

 السىداى –1996يبسط  

 والخبشة العوليت: اإلداسيت األًشطت

 15ٔ حتً  2019ٌٍَٕٕ  18انغٕداٌ يٍ –ربيؼخ االيبو انًٓذي –ػًٍذ كهٍخ انُٓذعخ ٔ انذساعبد انتمٍُخ -

 .2019اكتٕثش 
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اغغطظ 17ٔ حتى 2016نغٕداٌ يٍ أغغطظ ا–ربيؼخ انغالو -انزٕفٍخ  ػًٍذ كهٍخ ُْذعخ انُفظ ٔ انًٍبِ -

2018. 

 2013ٌُبٌش  -2010اإليبو انًٓذي انغٕداٌ يٍ ٌٕنٍٕ   ربيؼخ-أيٍٍ أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٍخ-

 2010ٌٕنٍٕ-2010انغٕداٌ يٍ فجشاٌش  -اإليبو انًٓذي  ربيؼخ–َبئت أيٍٍ أيبَخ انشؤٌٔ انؼهًٍخ  -

 2003ٌٕنٍٕ-2000انغٕداٌ يٍ فجشاٌش  -اإليبو انًٓذي  ربيؼخ–هٍخ انُٓذعخكػًٍذ -

 2009انغٕداٌ يٍ أكتٕثش   -انًٓذي اإليبو ربيؼخ-ٍظ لغى انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ سئ -

 1998اإليبو انًٓذي انغٕداٌ  ربيؼخ-تٍش ايتحبَبد كهٍخ انُٓذعخ عكش-

 (2005أكتٕثش -2000 عجتًجش) اإليبو انًٓذي ربيؼخ –هٍخ انُٓذعخيحبضش ثك -

 (1998)أغغطظ  هٍخ انُٓذعخيغبػذ تذسٌظ ثك - 

 1999انغٕداٌ يٍ أكتٕثش   -اإليبو انًٓذي ربيؼخ-ٍظ لغى انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ سئ -

 15/7ٔ حتى  2013 ٌُبٌش19نٍجٍب –ثُغبصي  ربيؼخ –أعتبر يغبػذ لغى انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ -

2015 

 2015فشع أرذاثٍب  -يُغك نأللغبو انُٓذعٍخ ربيؼخ ثُغبصي-

 20/9/2015أعتبر يشبسن  -

 التذسيسيت والبحثيت: األًشطت

 )أ( التذسيسيت:

)ربيؼّ ثُغبصي ٔ اإليبو انًٓذي( ٔ –فً انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ انتخصص  فًتذسٌظ ػذد يٍ انًمشساد  -

 أرذاثٍب  -انتؼبٌٔ يغ كهٍّ ُْذعخ انًٕاسد

 1ٔ2فً انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ  يمذيخ 

  هحشاسح انكتهخ آًَ ن اَتمبل 

 1ٔ2اَتمبل انحشاسح 

  1ٔ2اَتمبل انكتهخ 

 ٔ انؼًهٍبد  انًتؼذدح فً  عبئم انفصم 

  أداسِ صُبػٍخ 

  كًٍٍبء انجٕنًٍشاد 

 يٕاد انجٕنًٍشاد 
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  ٔكًٍٍبٌٔبدانجتشتكُٕنٕرٍب 

 فً صُبػخ ػهى انًٕاد  يٕاصَخ انًبدح ٔ انطبلخ 

 تذسط ثشَبيذ ال  Hysysألَظًخ انًُزرخ ٔ انًحبكبح 

 فً انُٓذعخ انكًٍٍبئٍخ    انمٍبط ٔ انتحكى   

 ًٍٍبئٍخ طشق سٌبضٍّ فً انُٓذعخ انك 

 ثحٕث انطالة انخشٌزٍٍ. ػهً ػذد كجٍش يٍ  رششافاإل -

 ثزبيؼخ االيبو انًٓذي ٔ ربيؼخ انزضٌشح ػهى ثحٕث طالة انذساعبد انؼهٍب رششافاإل-

انًبرغتٍش ثزبيؼخ سعبئم ػذد يٍ د انجكبنشٌٕط ثزبيؼخ كشدفبٌ ٔ يًتحٍ خبسرى نؼذد يٍ يشبسٌغ انتخش-

 انزضٌشح.

 :و الكتب البحىث العلويت )ة(

ٔفً انًؤتًشاد يزالد ػهًٍخ يحكًخ ػبنًٍخ ٔيحهٍخ  فًج ػهًً ثح ٔتمذٌى أكخش يٍ احُتً  ػشش تى َشش -

 .(اًظشا خش السيشة الزاتيتٔانًُتذٌبد )

 ، الوٌاهح والوعاهل(: أألقسام)تطىيش  األكاديويت اإلداسة)ج(  

 يشارؼخ انًؼبيم ثبنزبيؼخ  سئٍظ نزُخ -1

 أرذاثٍب -انًشبسكخ فً تمٌٕى ثؼض انكٕسعبد ثكهٍخ ُْذعخ انًٕاسد -2

 والدوعياث الوهٌيت والٌشاطاث و اللداى بالداهعت  الوذًيخوعياث الودتوع  فيالعضىيت والوشاسكت 

 راث الصلت: واللداى

الداخمية لمكورسات . لجنة ُمراجعة أوضاع  الُمحاضرين وُمساعدي التدريس والمبعوثين وُمراجعة الالئحة 1
 جامعه اإلمام المهدي السودان.

لجنة وضع مقترحات لعمل أوقاف تخص جامعة اإلمام المهدي. ػضٕ .2  

لجنة ُمراجعة النظم األساسية بالجامعة. ػضٕ .3  

لجنة الشؤون التنفيذية والمالية بالجامعة. ػضٕ .4  

لجنة صندوق دعم الطالب الُمعسرين. ػضٕ .5  

جعة نتائج وتسجيل طالب كمية التنمية البشرية.لجنة ُمرا ػضٕ .6  
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لجنة التخطيط والرقابة الفعالة والتقييم الموضوعي لألداء. ػضٕ .7  

 لجنة إعداد خطة ووثيقة ترويج  الجامعة. ػضٕ. 11

 نائب رئيس لجنه هيكمه الجامعة ووضع الوصف الوظيفي-11

 األبيضالمساهمة بورقتين عمميتين في التعميم بوالية النيل -11

 هيكمه أمانة الشؤون العممية  -11

 عضو مجمس الجامعة و عضو المجنة المالية لمجامعة  -13

 جامعه اإلمام المهدي-عضو ومقرر مجمس األساتذة 14

 جامعه اإلمام المهدي -عضو مجمس كميه الهندسة و الدراسات التقنية -15

 لمهديجامعه اإلمام ا -عضو مجمس  قسم الهندسة الكيميائية  -16

 فرع أجدابيا–ببنغازي   ةعضو مجمس األقسام الهندسية جامع-17
 ًوارج الذوساث التذسيبيت ووسش العول الذاخليت:

 تذسٌت ٔ تطٌٕش انًٓبساد اإلداسٌخ يٍ يؼٓذ انذساعبد انًصشفٍخ ٔانًبنٍخ دٔسح تذسٌجٍخ فً -1

 فً انحبعٕة فً يشكض دساعبد انحبعت اَنً دٔسح تذسٌجٍخ-2

انذٔسح انتذسٌجٍخ فً َظى ٔطشائك انتذسٌظ، انتمٌٕى ٔانمٍبط، ٔاعتخذاو تكُٕنٕرٍب انتؼهٍى فً انتذسٌظ  -3

ربيؼخ  -و. َظًٓب يشكض انتذسٌت انًتمذو ٔتطٌٕش االداء 2012أغغطظ  6 –ٌٕنٍٕ  15انزبيؼً فً انفتشح 

 انغٕداٌ. -انخشطٕو 

ب نالئحخ انششاء ٔ انتؼبلذ ٔ الئحخ اإلرشاءاد دٔسِ فً يٕرٓبد ضجظ ٔ تشرشٍذ اإلَفبق انحكٕيً ٔ فم-4

 2012يشكض انفٍذسانٍخ نهجحٕث ٔ ثُبء انمذساد عجتًجش -انًبنٍخ ٔ انًحبعجٍخ

  2012فً انًزبالد اإلداسٌخ ٔ انًبنٍخ ٔ انتمٌٕى ٔ انزٕدح  دٔسح تذسٌجٍخ -5

 األعجٕع(عبػّ فً 20)ثٕالغ  2004يبٌٕ -2003دثهٕو فً انهغخ انٍَٕبٍَخ يٍ أكتٕثش -6

دٔسِ تذسٌجٍّ فً انطشٌمخ انشبيهخ نتحمٍك انزٕدح فً انتؼهٍى انؼبنً ،انزبيؼخ اإلعاليٍخ انؼبنًٍخ  -7

 Holistic Approach to Achieve Quality in) 2016دٌغًجش نهؼبو  7-1اَذٍَٔغٍب يٍ –،كٕاالاليجٕس 

Higher Education) 
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 :و الذاخليت الوؤتوشاث الخاسخيت ًوارج

 انزي انزبفخ، ٔرشجّ انزبفخ ثبنًُبطك انًغتذايخ ٔانتًٍُخ نهجٍئخ انخبنج نهًؤتًشانؼهًً انؼهًٍخ  انهزُخػضٕ -1

 ليبيا-و 2015 ٌٍَٕٕ 5-7 يٍ انفتشح فً ثًذٌُخ ارذاثٍب ػمذ

 انزي ،األٔل نهُفظ ٔ انغبص )ثٍٍ تحذٌبد ٔ انًغتمجم ثًذٌُخ ارذاثٍب( نهًؤتًشانؼهًً انؼهًٍخ  ػضٕ انهزُخ -2

 ليبيا-و 2015 عجتًجش 7-9-يٍ انفتشح فً ثًذٌُخ ارذاثٍب ػمذ

 السىداى-1111  -(ميم صناعه المستقبلالمؤتمر العام لمتعميم بوالية النيل األبيض )تحت شعار التع-3

PUBLICATIONS 

1-Precipitation Polymerization for the Synthesis Nanostructured Particles, Materials Science and 

Engineering B', 152, 55-59 (2008) 

2 -Design of a Small-scale Solar Dryer to Improve Natural Drying of Vegetables and Fish, 

University of Gezira journal of engineering and applied sciences, 2012, 7(1):109-129.  

3-Nano-emulsion(miniemulsion) Copolymerization of Styrene)St)with Methyl methacrylate 

(MMA) Using Hexadecane and Dodecyl Mercaptan (DDM) as Surfactants, Journal of Jazan 

University - Applied Sciences Branch, Vol.4 No.1 January 2015 (Rabie' Awal 1436 H) 

4-Nano-emulsion (miniemulsion) Copolymerization of Styrene)St)with Methyl methacrylate  

)MMA) Using Sodium dodecyl sulfate (SDS)  and  Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) 

as Surfactants, Journal Of Humanities And Applied Science Al –Asmaray Islamic university, 

Libya, 2014, 24:1-19 

5-Production of an Organic Fertilizer from Palm Fronds, International Journal of Chemical 

Engineering Research. ISSN 0975-6442 Volume 7, Number 1 (2015), pp. 1-10 

6- Experimental Investigations of Physiochemical and Physical   Properties of Waste Water from 

the Sudanese Sugar Factories, third scientific conference of environment and sustainable 

development in the Arid and Semi-Arid Regions. From 5-7 June 2015 – Ajdabya-Libya. 

7- Control of the Fractionator top Pressure for a Delayed Coking Unit in Khartoum Refinery, 

Journal of applied and industrial sciences,Journal of Applied and Industrial Sciences, 2015, 3 (1): 12-

23, ISSN: 2328-4595 (PRINT), ISSN: 2328-4609 (ONLINE) 

8- Investigations of the influence of dextran on sugar cane quality and sugar cane processing in 

Kenana sugar factory, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(4):381-392. 

9-Comparative study of the optimum controller selection for control distillation column level in 

Khartoum Refinery, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(4):463-470. 

10-Synthesis And Characterization Of Thermoplastic Copoly(Ester-Butylene)S,6th
International 

Conference on Advances in Mechanical Engineering and Mechanics 20-22 December, 2015, 

Hammamet, Tunisia. 

11-The effect of different coverage's of bismuth on a 5% Pt/G supported catalysts on 

enantiomeric excess (ee) and reaction rate of ethyl pyruvate hydrogenation rate in 

dichloromethane., International Journal of science and Research(IJSR), 2015,4(10):2319-7064  . 
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12-  Mathematical Modelling of Thin Layer Solar Drying of Fish (Bagrusbayad),   International 

Journal of Multidisciplinary and Current Research,2016,(4).260-264. 

13-Enhancement Factor Simulation of H2S Absorption byFe2(SO4)3 Aqueous., International 

Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 6, June 2016 

14-Jnfluence of jatropha seed oil on the thermal and rheological behavior of waxy crude oils (on 

progress) 

15- Experimental Investigations of Physiochemical and Physical   Properties of Waste Water 

from Assalaya Sugar Factory, Sudan 

د.محمد مهدي  د( إعداتحت شعار التعميم صناعه المستقبل)األبيض المؤتمر العام لمتعميم بوالية النيل -16
لمعام ) المعمم ػٍورقة (التعميم, وزارة التربية و داحمد, جامعة اإلمام المهدي واألستاذ سميمان حامد احم

2012. 
المؤتمر العام لمتعميم بوالية النيل االبيض )تحت شعار التعميم صناعه المستقبل( ورقة مراجعةالتشريعات -17

عبدالرحمن استاذ. ,أنور عبدالرحيم فقيري وزارة التربية والتعميماستاذ . -والسياسات والغايات التربوية إعداد
 .2012لمعام  جامعة اإلمام المهدي –محمد مهدي أحمد بخاري  د. -محمد أحمد وزارة التربية والتعميم

 .التخرج لمشاريع-الرســـائل العمـــمية التقارير و  كتــابة دليــــل-18

 


