
التجبًٍ عثوبى هىضً عور :الكبهل االضن
أضتبر هطبعذ الىظُفت

 الوعلىهبث الشخصُت

 الطىداىالجٌطُت | 

 7691تبرَخ الوُالد |

 صحت البُئت القطن |

eoomer@uod.edu.saالبرَذ الجبهعٍ الرضوٍ |

 37314 الهبتف الخبص ببلوكتب |

الوهبراث اللغىَت 

كتبثخ تحذث قراءح انهغخ

√ √ √ العربُت

√ √ √ االًجلُسَت

أخري

لعلوُت والشهبداث )بذءا هي األحذث( الوؤهالث ا

انؼُٕاٌ يكبٌ انصذٔر انشٓبدح األكبدًٌٍخ انتبرٌخ

جبهعت الخرطىم جوهىرَت 

 الطىداى

كلُت الصحت العبهت وصحت البُئت بكبلىرَىش الصحت العبهت 26
th

–
August 1992. 

جبهعت الخرطىم جوهىرَت 

 الطىداى
كلُت الذراضبث العلُب هبجطتُر الصحت العبهت  24

th March
 1999

جوهىرَت الطىداىشٌذٌ جبهعت  كلُت الذراضبث العلُب دكتىراة الصحت العبهت )الىببئُبث البُئُت( 4
th March

 2008

عٌىاى بحج كل هي الذكتىراة والوبجطتُر والسهبلت

أحبْب انصحٍخ ثًحهٍخ شُذي ٔالٌخ َٓر انٍُم جًٕٓرٌخ انسٕداٌيخبطرْب ٔتحذٌذ تقٍى جٕدح يٍبِ انشرة ٔ الذكتىراة

دراسخ ٔثبئٍخ يرض انجهٓبرسٍب فً يشرٔع انسٍبل انسراػً  الوبجتطُر
تقٍى إصحبح َظى انًجبري ٔانًراحٍط انًُسنٍخ ٔيردٔدْب انصحى ثًذٌُخ سُبر ٔالٌخ انٍُم االزرق جًٕٓرٌخ 

 انسٕداٌ

السهبلت



الوهٌٍ )بذءا هي األحذث(الطجل 

انتبرٌخ يكبٌ ٔػُٕاٌ جٓخ انؼًم رتجخ انٕظٍفخ

حتى اآلن 31/70/3310 قسم الصحة البٌئٌة بكلٌة 
الصحة العامة بجامعة 

الدمام / الدمام / المملكة 
 العربٌة السعودٌة

أستاذ المساعدة

حتى  3731سبتمبر  5
31/70/3310 

قسم صحة البٌئة بكلٌة 
التطبٌقٌة العلوم الطبٌة 

جامعة الدمام / الدمام / 
المملكة العربٌة السعودٌة

أستاذ المساعدة

3733ٌناٌر  33 جامعة الصحة العامة شندي 
 السودان

أستاذ مشارك 

 33إلى  3772سبتمبر  5
 3731أغسطس 

كلٌة العلوم الطبٌة 
التطبٌقٌةجامعة الباحة 

المملكة العربٌة السعودٌة

أستاذ المساعدة

 3770 ٌناٌر
3772الى سبتمبر 

كلٌة الطب والصحة العلوم 
 جامعة شندي  السودان

أستاذ المساعدة

ل 3221مارس  33
 3772دٌسمبر  17

قسم الصحة العامة ومتعاون 
فً قسم طب المجتمع كلٌة 

الطب والعلوم الصحٌة 
 جامعة شندي السودان

محاضر

3223-3221 الصحة العامة، والطب 
ة الطب المجتمعً أقسام كلٌ

والعلوم الصحٌة جامعة 
 شندي / السودان

مساعد تدرٌس

الوٌبصب اإلدارَت )بذءا هي األحذث(

انتبرٌخ انًكتت  انًُصت اإلداري

ماٌو  31إلى  3222أكتوبر  1
3773 

كلٌة الطب والعلوم الصحٌة / جامعة شندي )وكُل( مسجل

دٌسمبر عام  35 -أغسطس  35
3775 

مع منظمة  بالتعاقد (APW)صحٌة مشروع شندي مدٌنة 
الصحة العالمٌة أول مشروع المدن الصحٌة فً السودان

مدٌر مشروع

 3770ٌناٌر  3
3772سبتمبر  3الى

مستشفى الماك نمر الجامعً، جامعة شندي، السودان المشروف مكافحة العدوى 
 و مفتش الصحة العامة 



اإلًجبزاث العلوُت

 شٕرحاألثحبث انؼهًٍخ انًُ 
)ببلتطلطل السهٌٍ بذءا هي األحذث(

جٓخ انُشر ٔتبرٌخ انُشر ػُٕاٌ انجحج أسًبء انجبحخٍٍ #

( 3732مجلة جامعة طٌبة العلوم الطبٌة )
-33 (3 ،)31-31

نمط العدوى للطفٌلٌات بٌن أطفال 
المدارس: دراسة مقارنة بٌن المناطق 

الرٌفٌة والحضرٌة. كمشكلة صحٌة عامة

بٌعً،أحمد علً سعد الس
العزعزي، التجانً عثمان 

موسى عمر، لطٌفة عبد 
الرحمن الشٌبانً،وعبد 

وفاٌز مخالفً السالم آل 
 عبد الرحمن الخوالنً

المجلة الدولٌة للعلوم الصحٌة، جامعة 
-)أكتوبر 3، العدد 2القصٌم، المجلد. 

 (3735دٌسمبر 

المنبئات، أسباب  مسلكٌات النشاط البدنً
لمراهقٌن الذكور فً والحواجز بٌن ا

 الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة

التجانً  و علً سعد السبٌعً
 عثمان موسى عمر

( 2) 3مجلة الطب والعلوم الطبٌة المجلد. 
 3731، ٌونٌو، 312-317ص 
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أثر االختالفات الموسمٌة على النظافة 
ة للحوم األبقار فً منطقة الباحة، البكتٌرٌ

 المملكة العربٌة السعودٌة

, التجانً عثمان موسى عمر

 علً سعد السبٌعً

مجلة علم األوبئة والصحة العامة، المجلد. 
 3731، أبرٌل 772-772(، ص. 3) 3

تلوث مصادر مٌاه الشرب بالنترات فً 
محلٌة شندي ، والٌة نهر النٌل السودان

 موسى عمرالتجانً عثمان 

 عبدالرحمن الزهرانً و
، 1مجلة علوم الغذاء والتغذٌة، المجلد 

3733دٌسمبر  35) 3777302. 3العدد 
تقٌم األوضاع الغذائٌة لطالب المدرسة 

االبتدائٌة فً مدٌنة الباحة، المملكة العربٌة 
 السعودٌة

 التجانً عثمان موسى عمر

 و محمد علً الشهري و
 وعثمان محمد البكري

. 3733سبتمبر  33جلة التقرٌر العلمً، م
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 3733. 2. 3

البكترٌولوجٌة فً مٌاه الشرب فًالتحقٌق 
 ر، السودانوشندي ، والٌة النٌل محلٌة 

 التجانً عثمان موسى عمر

 وطالل سالم و

اآلثار الصحٌة و نوعٌة المخاطر من مٌاه  3772مجلة جامعة شندي 
 ً محلٌة شندي السودان الشرب ف

التجانً عثمان موسى عمر

تقرٌر المؤتمر الدولً للصحة البٌئٌة 
والمشاركة المجتمعٌة جامعة جنوب 

مارس الى  30الوادي جمهورٌة مصر 
 3772ألول ابرٌل 

اآلثار الصحٌة والبٌئٌة لمبٌدات الحشرات 
المستخدمة فً المشارٌع الزراعٌة بمحلٌة 

 شندي السودان.

انً عثمان موسى عمرالتج

التخرج مكتبة الصحة العامة والعلوم 
، جامعة الخرطوم ،قسم مشارٌع  البٌئٌة

3222 

انتشار اسهال فً مدٌنة شندي دراسة 
 وبائٌة

التجانً عثمان موسى عمر

مكتبة الصحة العامة والعلوم البٌئٌة ،قسم 
 3223مشارٌع ، جامعة الخرطوم 

ص من مٌاه المسح الصحً ألنظمة التخل
الصرف الصحً والفضالت فً بلدة سنار 

 السودان

التجانً عثمان موسى عمر



األثحبث انؼهًٍخ انًقجٕنخ نهُشر

تبرٌخ انقجٕل انًجهخ ػُٕاٌ انجحج أسًبء انجبحخٍٍ #

3732/73/33 مجلة العلوم الصحٌة 
(MJHS جامعة المجمعة )

 السعودٌة

المسح الصحً عمر وعلً ر 
رة النفاٌات الطبٌة فً السبٌعً إدا

مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة، 
 المملكة العربٌة السعودٌة

التجانً عثمان موسى 
علً سعد السبٌعً و عمر

األثحبث انؼهًٍخ انًقذيخ نتحكٍى انًؤتًراد انؼهًٍخ انًتخصصخ

انًؤتًر ٔتبرٌخ انُشر ػُٕاٌ انجحج أسًبء انجبحخٍٍ #

ول فً المؤتمر السعودي األ
البٌئة جامعة الملك خالد بأبها 

3732مارس  7-9

جودة مصادر مٌاه الشرب فً 
بمدٌنة بلجورسً، الباحة منطقة 

التجانً عثمان موسى عمر

ندوة تلوث البٌئة وندوة سالمة 
 31األغذٌة. جامعة الدمام 

 3733نوفمبر 
وبائٌات االمرض المنقولة عن 

 طرٌق األغذٌة

ى عمرالتجانً عثمان موس

انًشبرٌغ انجحخٍخ انًُتٍٓخ

تبرٌخ انجحج ػُٕاٌ انجحج أسًبء انجبحخٍٍ #

األثحبث انحبنٍخ

ػُٕاٌ انجحج أسًبء انجبحخٍٍ #

دراسة العناصر الثقٌلة السامة فً بعض أنواع القهوة فً المنطقة 
 الشرقٌة، المملكة العربٌة السعودٌة

امة لبٌبوأس التجانً عثمان موسى عمر

تقٌٌم العناصر الثقٌلة السامة فً الشاي فً المنطقة الشرقٌة، المملكة 
 العربٌة السعودٌة

التجانً عثمان موسى عمر وأسامة لبٌب

انًسبًْبد فً انًؤتًراد ٔانُذٔاد انؼهًٍخ

يجبل انًسبًْخ انًكبٌ ٔانتبرٌخ ػُٕاٌ انًؤتًر #



برك فٍٓبانؼضٌٕبد ٔانهجبٌ انًش





لتذرَص أًشطت ا

 انجبيؼٍخ

يجبل انًسبًْخ رقى انًقرر انًقرر #

تدرٌس وتدرٌب  ENVH 333 مقدمة علوم البٌئٌة 

علم البٌئة األحٌاء ENVH 331 تدرٌس وتدرٌب 

ENVH 332 تدرٌس وتدرٌب  علم األوبئة 

علم األوبئة البٌئٌة  ENVH 132 تدرٌس وتدرٌب 

النفاٌات الصناعٌة  ENVH 132 تدرٌس وتدرٌب 

معالجة النفاٌات الصناعٌة  ENVH 131 تدرٌس وتدرٌب 

أخالقٌات البٌئة  ENVH 330 تدرٌس وتدرٌب 

تذرَب وتكبُق ENVH 335 اإلشراف علً هشبرَع التخرج

رقى انًقرر: شرح انًقرر( -ررٔصف يختصر نًقرراد انًرحهخ انجبيؼٍخ انتً تى تذرٌسٓب )ػُٕاٌ انًق

1 Introduction to Environmental Sciences-(ENVH 212): It provides a close view for understanding the 
different environmental terminologies, factors, and their correlation and impacts upon human well being. 
Also, contamination and pollution of natural resources as impacts of human being will be elaborated. 
Relationship of people to their environment, how it affects their physical well-being and what they can do to 
influence the quality of the environment and to enhance the protection of their health.  

2 Ecology-(ENVH 213): Study for the different environments for animals and plants will be the core of the 
ecology course. Terrestrial and aquatic animals and plants environment will be explored as groups and 
focused on some mile stone species.  

3 Epidemiology-( ENVH 216): Explains the different definitions used in epidemiology, and appreciate the role 

of epidemiology in diseases causation, prevention and control. Describe the natural history of diseases and 

apply the different levels of prevention. State the most common diseases cycle and apply epidemiological 

knowledge and skills in investigation and control of an epidemic. Discuss the concepts and principles 

underlying screening and describe the characteristics of a screening test.   

4 Industrial Wastes- (ENVH 316): The course identifies the different types of industrial wastes in details. 

Also, it explores the origins of the wastes process wise and their impacts upon the human and environmental 

health. It studies the different industrial wastes in plant control measures and how to evaluate them. 

5 Solid wastes-( ENVH 212): Provides understanding of solid wastes sources and classifications . Also, it 

deals with the different techniques for solid wastes handling from the source to the final destination passing 

by: collection, transportation, sorting, and the different treatment facilities. 

6 Industrial wastes treatment-( ENVH 323): Explores the different industries and their wastes from their 

sources to the final disposal.  Also, it studies the industrial  survey, material balance , techniques for 

minimizing the wastes. the course studies the different industrial treatment facilities: physical, chemical, and 

biological. The theoretical studies will be supported by lab and field works. 

7 Environmental Epidemiology-( ENVH 326): Researches in environmental determinants of disease. Defining 



exposed populations, characterizing exposure levels, estimating disease risks relative to exposure. Infectious 

diseases prevention and control especially those related to the Saudi Arabia endemic diseases as Malaria, 

Dengue fever and Rift Valley Fever. Applications to exposure standard setting and risk assessment. 

8 Environmental Ethics-( ENVH 417): Our environmental circumstances pose problems of value and choice 

for each of us and challenge us to reconsider the notion of community in an ever changing ecosystem. The 

inspiration for environmental ethics was found at the early beginning in most of the Islamic rules and 

guidelines. These rules and guide lines aimed to achieve sound and sustainable development for every 

environmental factor. The current course describes how to handle the different environmental specifications 

from the Islamic point of views and how to implement them on the graduate practical life. Also, it 

elaborates different approaches to environmental ethics and examines the underlying assumptions of the 

scientific, managerial, economic, aesthetic, religious, judicial and public policy discourse on the 

environment. 

9 Environmental Impact Assessment-( ENVH 422): The course deals with the future and prospective of the 

human development by applying the different environmental analysis and management techniques, to assure 

a sound environment. Also, it provides some case studies for different industrial, residential, and 

commercial projects ;applying the standards methodologies. 

10 Graduation Project-(ENVH 425):  Individual projects involving library, laboratory, and field study of a 

specific environmental health problem. Individual research on a specific topic in environmental health upon 

which specific conclusions, judgments, or evaluation can be made or upon which facts can be presented. 

انذراسبد انؼهٍب

يجبل انًسبًْخ رقى انًقرر انًقرر #

رقى انًقرر: شرح انًقرر( -ً تى تذرٌسٓب )ػُٕاٌ انًقررٔصف يختصر نًقرراد انًرحهخ انجبيؼٍخ انت

7

2

اإلرشبد األكبدًًٌ نهطالة

# Level Number of Students From to 

1 Level 3 32 2013 Up to date 

2 Level 4 32 2013 Up to date 

3 Level 5 10 2013 Up to date 

4 Level 6 10 2013 Up to date 

5 Level 7 09 2013 Up to date 

6 Level 8 09 2013 Up to date 

اإلشراف ػهى رسبئم انًبجستٍر ٔانذكتٕراح
# Degree Type Title Institution Date 

Master Schistosomiasis Prevalence 
Among School Children 

Graduate college Shendi 
University 

2013 

Master Assessment of Hospital 
Sanitation In Shendi Locality 

Graduate college Shendi 
University 

2013 



 الوهوبث اإلدارَت واللجٌبث وخذهت الوجتوع )بذاءا هي األحذث(

 انًًٓبد اإلدارٌخ

انجٓخ انًُصت إنى يٍ #

جبيؼخ انذيبو قسى صحخ انجٍئخ انًرشذ األكبدًًٌ نهطالة تبرٌخّ 2013

ػضٌٕخ انهجُبد

انجٓخ نًُصتا إنى يٍ #

قسى صحخ انجٍئخ جبيؼخ انذيبو ػضٕ نجُخ انجٕدح ٔاإلػتًبد 

األكبدًًٌ

تبرٌخّ 3102

قسى صحخ انجٍئخ جبيؼخ انذيبو ػضٕ ٔيقرر نجُخ تطٌٕر يُبْج 

 قسى صحخ انجٍئخ
تبرٌخخ 3102

ٔكبنخ انشؤٌ األكبديٍخ جبيؼخ انذيبو ثرَبيج  ػضٕ ٔيقرر نجُخ 

 انًذارش انًؼسزح نهصحخ

تبرٌخّ 3102

جبيؼخ انذيبو انؼبيخصحخ ان كهٍخ   َبيجرإَشبء ثػضٕ ٔيقرر نجُخ 

 انصحخ انؼبيخ

تبرٌخّ 3102

لتقٌُت .. الخ(الكفبءاث والوهبراث الشخصُت )الحبضب, تقٌُت الوعلىهبث,  ا

Windows – Word – Excel – Power Point 0 
Applied programs for data analysis SPSS for Windows all version and EpiInfo 3 

آخر تحذَج

08/11/2016




