
 السيرة الذاتية للبروفيسور  عبد الرحمن التوم زياد أحمد

و درس القران بها  ثم التحق بالتعليم األولي في شندي في  4391ولد بقرية البسابير ضواحي شندي 

مدارس شندي األوليه و الوسطى  حيث تخرج منها و التحق بمدرسة وادي سيدنا الثانوية ليتخرج منها 

 .4311العام  و ينال شهادة كمبردج في

 . 4394و تخرج منها طبيبا في العام   4311التحق بكلية الطب جامعة الخرطوم  

ومنها تم ابتعاثه الى  4391عمل طبيبا باطراف السودان النائية لينضم لكلية الطب جامعة الخرطوم 

 انجلترا لدراسة الصحة العامة بجامعة لندن . 

السكندرية .  انضم بعدها لمنظمة الصحة العالمية ليعمل  بكب من روسيا ثم ا

ركيا و الهند.   ابتعثته  منظمة الصحة العالمية  الي عدة بعثات في مجال البحث العلمي في كل من ت

 عمل مدربا مع فريق منظمة الصحة العالمية في مجال البحث العلمي في اكثر من عشرة اقطار عربية. 

الخرطوم  و اصبح رئيسا للمجلس االكاديمي رئاسة شعبة طب المجتمع جامعة  4399تقلد في العام 

ؤسسا للتعليم العالي للصحة العامة في كلية الطب جامعة  لكلية الصحة  جامعة الخرطوم ثم م

 الخرطوم . 

ات الطبية ورئيسا للمجلس العلمي للتخصصات الطبية    عام .  41عضو مؤسس لمجلس التخصص

  لمجلس طب المجتمع بمجلس التخصص
ً

ؤسسا  و م
ً

 ات الطبية  . رئيسا

 . ألسرة بمجلس التخصصات الطبية   عضو مؤسس ورئيس  لمجلس طب ا

.  44رئيسا للمجلس الطبي السوداني لمدة   عام 

 .   لالتحاد  العالمي لكليات الصحة  برعاية منظمة الصحة العالمية 
ً

 ثم رئيسا
ً

ؤسسا  م
ً

 عضوا

 لكلية الطب الجامعة الوطنية بالتعاون مع زمالئه
ً

 مؤسسا
ً

 . عميدا

 البحوث العلمية : 

 اجرى بحث الدكتواره في منطقة كردفان في وبائيات  البلهارسيا في كردفان . 

 أول  ثم قائدا لفريق البحث في عدة مشاري    ع بحثية مثل : 
ً

 أصبح باحثا

 مشروع  سوء  التغذية  في  شرق  السودان مع اليونيسيف  . 

 ة . مشروع سوء التغذية في وادي المقدم الوالية الشمالي

 مشروع العالج التقليدي في نهر النيل . 



 مشروع الرعاية الصحية األولية بمنطقة كردفان . 

 . السرة بالعاصمة و الواليات مع جامعة كولمبيا االمريكية   مشروع صحة االمومة و الطفولة و تنظيم ا

 ادخل مشروع البحث العلمي في كلية الطب جامعة الخرطوم . 

. اقام العديد من الدورات ال  تدريبية الخاصة بالبحث العلمي لمنظمة الصحة العالمية 

 .   لمجلس منظمة الصحة العالمية الذي يجيز البحوث العلمية 
ً

 عمل مستشارا

عمل مستشارا و خبيرا بمجلس التخصصات الطبية في مجال البحث العلمي عاقدا مع زمالئه اكثر من 

 .  خمسون دورة تدريبية  في مجال البحث العلمي 

 


