
 

املالحق 
امللحق 1 مجموعة خبراء الشتات السوداني 

شــكلت الشــبكة فــرقــة الــعمل هــذه فــي يــونــيو 2021 لــتحقيق شــكل هــيكلي أولــي لــسياســة الــسودان فــي الشــتات مــن قــبل خــبراء 
سودانيني لتوجيه املزيد من املحادثات مع أصحاب املصلحة اآلخرين. 

  

عـقد فـريـق الـعمل املـكون مـن 12 عـضًوا، ثـالث اجـتماعـات بـني يـونـيو ويـولـيو 2021 ونـاقـش املـسارات الـحالـية ملـشاركـة املـغتربـني 
في السودان، كما وسلط الضوء على التحديات والفرص واألولويات بالنسبة ملشاركة املغتربني في السودان. 

العضو السيرة الذاتية

ندى عبداملجيد ندى عبداملجيد 
 هـــــــــــــــي أســـــــــــــــتاذة مـــــــــــــــساعـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي 
املــــــــــمارســــــــــات الــــــــــصحية اإلنــــــــــسانــــــــــية 
ومـــرشـــحة لـــنيل درجـــة الـــدكـــتوراه فـــي 
كــــــــــــــــــلـيـة لــــــــــــــــــنـدن لــــــــــــــــــلـصـحـة والــــــــــــــــــطـب 
االســــتوائــــي. هــــي طــــبيبة وأخــــصائــــية 
فــي عــلم األوبــئة تــتمتع بــخبرة واســعة 
فــــــــي بــــــــرامــــــــج الــــــــصحة الــــــــعامــــــــة فــــــــي 
الـبيئات اإلنـسانـية. نـدى أيـًضا عـضو 
مــــــــــؤســــــــــس فــــــــــي مجــــــــــموعــــــــــة أبــــــــــحاث 
COVID-19 الــــــــــسودانــــــــــية، وهــــــــــي 
تـتعاون مـع نشـطاء شـباب سـودانـيني 
وأكـــــاديـــــميني فـــــي املـــــجال اإلنـــــسانـــــي 

والصحة العامة. 
  :LinkedIn صفحتها في

w w w. l i n k e d i n . c o m / i n /
nadaabdelmagid

http://www.linkedin.com/in/nadaabdelmagid


 

محمد الشابك محمد الشابك 
 هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــتخصص فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتنمية 
االجـتماعـية شـغل مـنصب وكـيل وزارة 
الـــــــــعمل والـــــــــتنمية االجـــــــــتماعـــــــــية فـــــــــي 
الــــــــــحكومــــــــــة االنــــــــــتقالــــــــــية الــــــــــسودانــــــــــية 
املـــــشكلة حـــــديـــــثًا. عـــــمل طـــــوال حـــــياتـــــه 
املــــهنية، فــــي مــــناصــــب دولــــية مــــختلفة 
مـــــع مـــــنظمات دولـــــية مـــــختلفة. محـــــمد 
حــــاصــــل عــــلى درجــــة املــــاجســــتير فــــي 
اإلدارة الــــعامــــة والــــتنمية مــــن جــــامــــعة 
بـرمـنغهام. يـشغل حـالـيًا مـنصب مـديـر 
دار الــــسودان لــــلدراســــات اإلنــــسانــــية 

واإلنمائية. 
بيانات االتصال: 

الــــــــــــــــــبــــــــــــــــريــــــــــــــــــد اإللــــــــــــــــــكــــــــــــــــتــــــــــــــــرونــــــــــــــــــي: 
mohamedelshabik@gmail.co

 m

الدكتورة أميرة أحمد الدكتورة أميرة أحمد 
 بــاحــثة ومــمارس فــي مــجال مــشاركــة 
املـغتربـني .وشـؤون الهجـرة والـالجـئني 
واالتــــــجار بــــــالبشــــــر. تــــــعمل الــــــدكــــــتورة 
أمــيرة حــالــيًا فــي الــجامــعة األمــريــكية 
بــالــقاهــرة وتــقوم بــتدريــس دورات فــي 
األنــــثروبــــولــــوجــــيا االجــــتماعــــية وتــــنمية 
املـجتمع والهجـرة. عـملت لـدى املـنظمة 
الـــــدولـــــية للهجـــــرة فـــــي مـــــصر واألردن. 
تــــشمل مــــنشوراتــــها الحــــديــــثة: مــــؤلــــف 
مشـــــــــــترك، قـــــــــــامـــــــــــت بـــــــــــكتابـــــــــــة فـــــــــــصل 
"مــهارات ألنــظمة الــعلوم فــي إفــريــقيا: 

حالة هجرة الدماغ" 2021.

mailto:mohamedelshabik@gmail.com


 

د / حاتم محمد املهدي يعقوب  د / حاتم محمد املهدي يعقوب 
حاصل على دكتوراه وعلى دبلوم 

عضوية كلية جراحة األسنان بالكلية 
امللكية للجراحني في إدنبرة 

قـــسم جـــراحـــة الـــفم والـــوجـــه والـــفكني ، 
كــــــلية طــــــب األســــــنان ، جــــــامــــــعة املــــــلك 

فيصل. 
جــراح الــفم والــوجــه والــفكني مــن ذوي 
الــــخبرة ، مــــع خــــبرة تــــعليمية جــــامــــعية 
مــــــرمــــــوقــــــة. مــــــاهــــــر فــــــي جــــــراحــــــة الــــــفم 
وخـلفية قـويـة فـي األبـحاث الـتي تـركـز 
عــــــلى ســــــلوكــــــيات الــــــتبغ غــــــير املُــــــدخَّن 
(الــــــــتمباك)، واضــــــــطرابــــــــات املــــــــفصل 
الــــــــــصدغــــــــــي الــــــــــفكي ، وتــــــــــعليم طــــــــــب 
األســـــــــــنان وضـــــــــــمان جـــــــــــودة الـــــــــــتعليم 

العالي. 
https://www.linkedin.com/
in/hatim-
almahdi-3917746a/   



البروفسور منزول عسل  البروفسور منزول عسل
أســــتاذ األنــــثروبــــولــــوجــــيا االجــــتماعــــية 
واملـديـر الـسابـق ملعهـد أبـحاث السـالم 
بـجامـعة الخـرطـوم. وهـو أيـًضا أسـتاذ 
فـي قـسم األنـثروبـولـوجـيا االجـتماعـية 
بـجامـعة بـيرغـن بـالـنرويـج ، حـيث يـقود 
 NORAD ا مــــــــــمواًل مــــــــــن مشــــــــــروعًــــــــــ
بــشأن الــالجــئني مــن جــنوب الــسودان 
فــي إثــيوبــيا والــسودان وأوغــندا. وهــو 
خــــــــــبير فــــــــــي الهجــــــــــرة والشــــــــــتات مــــــــــع 

التركيز على الشتات األفريقي. 
تــــــــشمل مــــــــنشوراتــــــــه الــــــــرئــــــــيسية عــــــــن 
الشــــــــتات: "الشــــــــتات داخــــــــل وخــــــــارج 
إفـريـقيا - الـتجانـس  وعـدم الـتجانـس. 
الــــــــــتنوع (أوبــــــــــساال: معهــــــــــد الــــــــــشمال 
األفــــــــــــريــــــــــــقي، 2006). "الــــــــــــعالمــــــــــــات 
الــــــــــــــالصــــــــــــــقة أو الــــــــــــــغموض الــــــــــــــغني: 
الشــــتات وتحــــديــــات الــــتدبــــير املــــنزلــــي 
لــــــــــلصومــــــــــالــــــــــيني والــــــــــسودانــــــــــيني فــــــــــي 
 BRIC: University) "الــــــــــــــنرويــــــــــــــج
بـــــيرغـــــن ، 2004). عســـــل عـــــضواً فـــــي 
مجـلس أمـناء املجـلس الـعربـي لـلعلوم 

االجتماعية.



 

مبارك مامان  مبارك مامان
مــبارك طــبیب نفســي إكــلینیكي 
حسـب الـمھنة. ومـنصبھ الـحالـي 
مــدیــر حــمایــة الــطفل الــدولــیة 
لـمناطـق.(MEEE) یـتمتع مـامـان 
بــمھارات واســعة وخــبرة كــبیرة 
فـــي اإلشـــراف الـــفني واإلداري 
عــلى حــمایــة / حــمایــة الــطفل 
وبـرامـج حـقوق الـطفل. عـمل عـلى 
بــناء وتــعزیــز أنــظمة حــمایــة 
األطـفال فـي إفـریـقیا وآسـیا وشـرق 
أوروبــا. تــشمل مــجاالت الــخبرة 
األخــــرى: حــــقوق اإلنــــسان ، 
وتطویر السیاسات ، والمناصرة. 

 https://www.linkedin.com/
in/mubarak- 
mubarak.maman@gmail.c
om 

نزار حمور  نزار حمور
استشاري األشعة التداخلية 

مـــــديـــــر خـــــدمـــــات األشـــــعة بمســـــتشفى 
 AGH

  
مـــــؤمـــــن شـــــغوف بـــــالـــــحوكـــــمة ومـــــشارك 
فــــــاعــــــل فــــــي هــــــذا املــــــجال مــــــن خــــــالل 
املـــــنظمات غـــــير الـــــحكومـــــية والـــــهيئات 

املجتمعية. 

الدكتورة ندى م. علي  الدكتورة ندى م. علي
جـــامـــعة مـــاســـاتـــشوســـتس بـــوســـطن ، 

الواليات املتحدة األمريكية 
البريد اإللكتروني: 

 na-da.ali @ umb.edu 

https://www.linkedin.com/in/mubarak-
http://umb.edu

