بسم هللا الرحمن الرحيم
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حضور اليوم األول لورشه عمل حوكمة تجمعات العلوم والحاضنات التكنولوجية العربيه
الجهة

التلفون

الرقم االسم
.1

ريم محمد أحمد إبراهيم

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0912270598

.2

زبيدة عثمان الحاج

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0923410814

.3

د .ماجدة ابكر عثمان

المركز القومي للبيئه

091290023

.4

د .ساميه عبد القادر

المركز القومي للبحوث

0912133339

.5

د .بكري محمد الحاج

مجمع اللغه العربية

0918103045

.6

مروة محمد كرار

0111599885

.7

مجدي حسن كرم هللا

التعليم العالي

0912963810

.8

سوسن محمد الحسن

المركز القومي للبحوث

0912173564

.9

الذاكي زكريا سليمان

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0121557532

 .10رنا محمود حسن محمود

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0908203455

 .11ايمان محمد علي خليل

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0991004040

 .12عائشة آدم طه إبراهيم

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0915510995

 .13عمر الكردفاني

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0912319819

 .14مصعب عثمان أحمد حمد

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0123477395

 .15عباس عبد هللا عوض هللا

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

0924889810

 .16ريان عبد هللا أحمد

مدينه أفريقيا التكنولوجيه

 .17د .فتحي عبد المجيد منصور

المركز القومي للبحوث

0912295408

 .18هند الزين مكي

المركز القومي للبحوث

0912281381

 .19د .حفيظه عبد القادر

جامعة الخرطوم مجمع اللغه

0912654277

العربيه
 .20د .ندي الجيلي عبد الباقي

جامعة سنار

0113537218

 .21هاشم احمد الحسين

جامعه السودان

0111517257

 .22د .نجوي عبد اللطيف حمد

جامعه السودان

0122271819

 .23د .إبراهيم عثمان عبد

األمين العام

0912304546

الرحمن
 .24د.ناصر احمد عمر

جامعه سنار

0912298190

 .25أسماء ادريس محمد احمد

قناة الخرطوم

091939592

 .26هيثم الفاضل

قناة الخرطوم

0910100963

 .27اكرم عبد الرحمن احمد

حاضنة أمن المعلومات

0910345665

 .28يسرية الشيخ عبد الرحيم

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0907405068

 .29وفاء عبد الفتاح سيد أحمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .30هزار مصطفي

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .31ام الحسن عبد المنعم ياسين

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0921503192

 .32سارة عيسي بابكر عيسي

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0912195013

 .33إيمان الطيب عكاشه

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .34هويد نيال محمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .35فاطمه إبراهيم الرشيد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .36لؤي عوض بخيت

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .37عاتكه اسامه سمساعه

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .38ب .صالح عبد اللطيف

جامعه السودان

0123608383

0912250312

محمد
 .39محمد حسين عبد هللا

جامعه السودان

0122572766

 .40أحمد عادل حسين

الجهاز القومي للتشغيل

0123104227

الخريجين
 .41تهاني السر آدم

اتحادي البحث العلمي العربية 0123777760
091811200

 .42امير حمزه الحاج

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .43عبد السالم أحمد الهزاع

معهد الكويت لالبحاث العلميه 0095949444

88
 .44د .بكري موسي عبد الكريم

الجامعة الوطنيه

 .45د .اسامه حسن

FACRC

 .46د .العوض فتح الرحمن

جامعه السودان للعلوم

0912475280

والتكنولوجيا
 .47رفعت احمد حسن

شركة إداره – بنك الخرطوم

0912110800

 .48اميمة عمر عبد الرحمن

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0122372072

 .49خسناء محمد أحمد

وزارة الزراعه والغابات

0912413199

 .50والء هاشم عبد هللا

وزارة الزراعه والغابات

0908340022

 .51عمر عبد الرحمن العبيد

جامعه البطانه

0123213921

احمد
 .52متوكل محمد أحمد داؤد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

012302550

 .53عبد الغني إبراهيم محمد

جامعه النيلين

0922779812

 .54أيناس المغيرة حمد

مركز البحوث والدراسات

9
0912625103

الصناعيه
 .55أحمد عبد القادر صالح

الهيئه العليا للتدريب

0124562407

موسي
 .56اسامه محمد عوض محمد

وزارة التعليم العالي

السر

0918481164
9

 .57محمد قسم هللا

وزارة التعليم العالي

 .58د .هدي عبوهاب عبد

وزارة التعليم العالي

الرحمن
 .59نسيبه كمال محمود

الجهاز القومي لتشغيل

0123102733

الخريجين
 .60نهله مجذوب محمد نور

وزارة الزراعة  -التمويل

0990565123

االصغر
0913878466

 .61اشراقة طالب هللا
 .62عبد االله بشير محمد
 .63نجاة طه حسن

المركز القومي للبحوث

 .64د .ايمن عبد الرحمن ابو خيل جامعه السودان

0913878466
0117249362

 .65عبد القادر محمد الحسن

اللجنه الوطنيه

0912847585

 .66وفاء حسين احمد

اللجنه الوطنيه

0912119778

 .67د .حسن عبد هللا باسواد

جامعه سسيون اليمنيه

0908207821

 .68عز الدين بيلو محمد

وزارة التعليم العالي

0911352584

 .69القاسم علي القاسم

المركز القومي للبحوث

0123004334

 .70د .خالدة احمد طمل

التعليم العالي تنميه المجتمع

012345240

 .71مالك عبد هللا المهدي

جسع

0181009001

 .72د .عماد حسن كنوزي

مدينة أفريقيا التكنولوجيه

0912387107

 .73د .يامون عاتتيه

اإلسكو

0067727587

 .74سعاد سرور البلوش

مجلس البحث العلمي سلطنة

0096895922

عمان

588

 .75سحر مصطفي احمد

معهد بحوث البزو  -مصر

0114667425

 .76بخيت الهادي أحمد خلف هللا

جهاز تشغيل الخرجين

1

3
 .77عاصم إسماعيل محمود

0912395724
0912667450

 .78منى محجوب محمد صالح

جامعه الخرطوم

0912149607

 .79مصطفى محمد

المركز القومي للبحوث

0912141859

 .80جمال النيل عبداله

وزارة الضمان والتنمية

0121136842

اإلجتماعية
 .81نضار عثمان خليفة عمر

جامعه السودان للعلوم

0911703479

والتكنولوجية
 .82عواطف أحمد محمد أمين

المركز القومي للبحوث

0912165437

 .83علي بني محمد

وكالة النهوض بالصناعة

0021966460

 .84مناهل عبدالواحد علي محمد

المركز القومي للبحوث

236
0118226689

النباتات الطبية
 .85المعز شمس الدين محي

مدينة إفريقيا التكنولوجية

الدين
 .86نادية السيد محمد سعيد

0123073339
6

إدارة التخطيط – وزارة

0923227779

التعليم العالي
 .87د.فيصل رشيد ناصر

المنظمة العربية للجنة

0900918559

الزراعيه
 .88السفير عمر عبدهللا المواوي

سفير اليمن

0999900728

 .89المستشار الثقافي أحمد

المستشارالثقافي

0994455774

الربيعي
 .90فرح ابو القاسم محجوب

المنظمة العربية للتربية

0918212687

والثقافي
 .91سلمى إسماعيل عطا المنان

وزارة التعليم العالي

0922586960

 .92مي أحمد حامد عبد السيد

مدينة إفريقيا التكنولوجية

0912203520

 .93بشير محمد المطفى

وزارة التعليم – متحف العلوم 099676345

2
 .94مشاعر عبدالعظيم

إتحاد مجالس البحث العلمي

0121328231

 .95إنتصار صغيرون الزين

جامعه الخرطوم

0912154227

 .96سيف الدين محمد األمين

جامعه السودان  -الزراعه

0912343989

 .97د .من السيد علي حسين

دائرة األبحاث

0961818830

 .98نائل عبد

مركز األسكوا للتكنوجيا

 .99محسن محمود شاكر

مصر العربية – المركز

0100505747

القومي
0096659879

 .100د .مصطفى الحسني

شركة

 .101إبراهيم عبدهللا

مديرعام

0598095895

 .102ريم سعيد

وزارة التعليم العالي والبحث

098366161

955

العلمي
 .103د .م داليا احمد محمد عثمان
قاضي

مركز البحوث واإلستشارات

0912190036

الصناعية

 .104الزين الذاكي منوفل محمد

هيئه البحث العلمي واإلبتكار

0123840121

 .105جابر محمد بشير السماني

مركز البحوث واإلستشارات

0123591575

الصناعية
0926610933

 .106ناهد محمد أحمد قرشي

التعليم العالي

 .107عبداإلله موسى علي

هيئه الطاقة الزرية

 .108عبدالباقي يوسف عبدالباقي

جامعه السودان

0911931232

 .109عيسى إبراهيم كمال

اكادمية السودان للعلوم

0912297863

 .110بسمات عبدهللا أحمد

مصرف اإلدخار

0912205358

 .111جميلة عبدهللا

مصرف اإلدخار

0123716713

 .112عمر عبدالرحمن ابزبكر

MOFA

013418643

3

محمخد
 .113امنة احمد سعد

وزارة المالية والتخطيط

0912227131

االقتصادية
 .114د.جمال تاج السر الشيخ

جامعة وادي النيل

0912387452

الفكي
 .115د.مامون أحمد محمد

المهد الملكي للتكنولوجيا

0046705588

158
 .116م.باغلي مدني

جامعة بومرياس الجزائر

 .117م.سرين وديري

الجمعية العليا الملكية

 .118عباس محمد مجزوب

الهيئة العربية االستشارية –

0021354210
8591
0096799205
030
0912396783

الجزائر
 .119تيسير عوض الكريم حسن

جامعه السودان

0929491655

 .120عزه عز الدين الدين عبد هللا

معهد أبحاث النباتات

0111993300

 .121سعيد محمد سعيد

إتحاد مجالس النباتات الطبية

0912664724

 .122أسماعيل أحمد موسي عبد

مجلس مهني الحاسوب

0912357663

هللا
 .123حاتم عبد الماجد محمد

اتحاد مجالس البحث

0912393928

 .124د.عياد هلول

المنظمة الوبية للتنمية العليا

0021266219

 .125د.هالة عبد الغني

جامعه بخت الرضا

0912129867

 .126د.مجدي عبد االلة محمد

جامعه شندي

0922232003

6889

عباس
بنك البركة ودة التمويل

0127266982

 .127د.ازاهر حسن صديق محمد

االصغر

99

 .128نادية محمد سعيد

MOHE

0923227779

 .129د.محمد ابوبكر طالب

مدينة أفريقيا التكنولوجية

 .130احمد المعتصم محمد خير

السحينين العالمية

0917279001

 .131إيهاب ادم عبد هللا احمد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0926354889

 .132منيرة الفاتح ادم الهادي

جامعه السودان للعلوم

0928318414

والتكنلوجية

 .133أعناب عبد الرسول عبد

مدينة أفريقيا التكنولوجية

0904400666

الباقي
 .134د.احمد موسي

جامعه السودان المفتوحة

0912397734

 .135احمد الطيب محمد أحمد

جامعه المناقل

0123625576

 .136م.خالد الضو حاج الزين

مدينة أفريقيا التكنولوجية

012364414
0963009999

 .137حسني محمد عبد المنعم حامد
 .138غادة محمد احمد أبراهيم

جامعه امدرمان االسالمية

0912650479

 .139نازك نور الدين عملر

وزارة االعالم واالتصاالت

0912977600

 .140د.ندي محمد عثمان

اكاديمية العلوم الهندسية

0122151416

والطبية
 .141ندي حامد طالب

المركز القومي لبحوث الطاقة 0122218540

 .142محمد عبد الباقي

مصرف االدخار

0911628489

 .143محمد ماهر علي الفضل

مصرف االدخار

0912291812

 .144مصعب حسن عفيفي

مصرف االدخار

0915000100

 .145د.جملية نور الدائم الطيب

جامعه النيلين

0123112983

 .146السني حامد أبراهيم محمد

حاضن الجلود -جامعه

0994927710

علي

السودان

 .147منال عبد هللا محمد عبد هللا

المركز القومي للمعلومات

0912187007

 .148مصطفي أحمد علي

مركز األسسكو للحوار

0917594475

والتنوير الثقافي
 .149علي المرزوق

الطاقة الشمسية

 .150ميادة الفاتح التجاني

مصرف االدخار

 .151أشراقة حمزة

التعليم العالي

 .152الطاهر عبد القادر حسن

المركز القومي للبحوث

0912295031

 .153محمد رحمة هللا

دائرة االبحاث

0912158735

 .154سميح الهادي ابو سعد

مركز البحوث الصناعية –

0021892621

0918674537

لبيا طرابلس

5144

العهد القومي لجمهورية

0020127061

مصر

243

 .156د.ماذن مهدي

وكيل التعليم العالي

0096773747

 .157نور الدين

وكيل وزارة التعليم العالي-

0021698333

تونس

618

الهيئة العربية لالستشمار

0912365644

 .155محمد عبد المنطلب عثمان

2026

 .158مالك نصر مالك

 .159عوض هللا عبدهللا عبد المولي المرصد السوداني  -وزارة

0918277789

التعليم العالي
 .160خالد حسن محي الدين

الجهاز القومي لتشغيل

0118973923

الخرجين
 .161صالح محمد علي

دائرة حاضنات التكنولوجية

0912305316

 .162مؤمن محمد عثمان

رائد الحاضنات التكنولوجية

0911246002

 .163حسن بشير االمين

المركز القومي للبحوث

0912699350

 .164عبد الحفيظ محمد عبد

جامعه الزعيم االزهري

0928809281

الحفيظ
 .165عمار سمساع

مدينه أفريقيا التكنولوجية

0912431694

 .166الطيب العقيل الشيخ

جهاز تشغيل الخريجين

012374663

