بسم ﷲ الرحمن الرحيم

سيرة ذاتية
:

االسم

تاريخ ومكان الميالد :

خلف ﷲ العوض عبد ﷲ الحسن
 – 1958الطلحة محلية شرق الجزيرة

الجنسية

:

سوداني

الديانة

:

مسلم

الغات

:

العربية  ،االنجليزية  ،الرومانية

الحالة االجتماعية

:

elhass9@gmail.com

البريد االكتروني

:

متزوج واب لطفل

التلفون

:

0919152288

- 0556175539

المؤھالت العلمية:
• بكالوريوس الطب والجراحة جامعة ياش جمھورية رومانيا دورة أكتوبر
1987م.
• دبلوم عالي جامعة ليفربول في إدارة النظام الصحي – 2005م.
• ماجستير إدارة النظام الصحي والسياسات الصحية – مجلس التخصصات
الطبية السوداني – 2011م.
المراحل الدراسية:
• االبتدائية  :مدرسة الطلحة االبتدائية.
• المتوسطة :مدرسة الھاللية الثانوية العامة.
• الثانوية :مدرسة الحصاحيصا الثانوية.
• الجامعة :جامعة ياش جمھورية رومانيا.
الخبرات العلمية:
• االمتياز :مستشفى أمدرمان التعليمي يناير  – 1988يونيو 1989م.
• الخدمة الريفية :مستشفى سنار يوليو 1991-1989م.

• طبيب عمومي :مستشفى سبھا التعليمي – الجماھيرية العربية الليبية -1992
1997م.
• معتمدية الالجئين – منسقا ً طبيا ً لصحة الالجئين منتدبا ً من وزارة الصحة
والية القضارف بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون الالجئين – الشواك –
مارس  – 1998يناير 2001م.
• طبيب ممارس عام مستشفى القنفذة – المملكة العربية السعودية – فبراير
 – 2001يوليو 2003م.
• عيادة خاصة أغسطس  – 2003مارس 2004م.
• الصندوق القومي للتأمين الصحي أبريل  2004وحتى تاريخ اليوم.
المحطات العملية:
• مدينة الشوك المنسق الطبي كمدير للوحدة الصحية لمشاريع إسكان الالجئين
لفترة  3سنوات.
• مديراً للخدمات الصحية للتأمين الصحي والية االستوائية )بحر الجبل(
2004م ثم مديرا تنفيذيا ً في نفس العام.
• مديراً للخدمات الصحية والية الجزيرة للتأمين الصحي 2005م.
• مديراً للخدمات الصحية للتأمين الصحي والية جنوب دارفور نياال 2006م ثم
مديراً تنفيذيا ً لنفس الوالية.
• مديراً للخدمات الصحية للتأمين الصحي والية القضارف منذ 2007م ثم
مديراً تنفيذيا ً للوالية حتى مايو 2009م.
الكورسات وورش العلم خالل الفترة العملية في الفترة من 1989م وحتى
2004م:
 .1دورة اإلشراف في المستشفيات مركز تطوير اإلدارة لمدة  3أسابيع 1998م
من  6يونيو إلى األول من يوليو 1998م.
 .2ورشة عمل بعنوان الحالة الصحية والغذائية لالجئين بمعسكرات الالجئين
بشرق السودان )والية القضارف – والية كسال – والية البحر األحمر(

بالتنسيق مع جامعة الخرطوم معھد األمراض المستوطنة والمفوضية السامية
لشئون الالجئين لمدة أسبوع.
 .3ورشة عمل عن أمراض الجھاز التنفسي الحادة لألطفال أقل من  5سنوات
بالتنسيق بين معتمدية الالجئين ومستشفى القضارف التعليمي والبرنامج
القومي لمكافحة أمراض الجھاز التنفسي لمدة  6أيام.
 .4سمنار عن مكافحة الكالزار – أمانة حكومة والية القضارف – وزارة
الصحة الوالئية القضارف بالتنسيق مع إدارة الوبائيات – وزارة الصحة
االتحادية لمدة يومين  19 -18يونيو 1998م.
 .5ورشة عمل عن محاربة العادات الضارة وسط مجتمعات الالجئين بالتنسيق
مع وزارة الصحة والية كسال والمفوضية السامية لشئون الالجئين لمدة 3
أيام.
 .6ورشة االرشاد النفسي لمرضى االيدز بالتنسيق مع البرنامج القومي لاليدز
والمفوضية السامية لشئون الالجئين لمدة  3أيام.
 .7ورشة عمل بأكاديمية السودان للعلوم االدارية عن برنامج تنمية المھارات
اإلدارية والتنظيمية للعاملين بمجال تنمية المرأة ومكافحة الفقر في الفترة من
 26-21أغسطس 1999م.
 .8ورشة عمل عن تطبيق بروتوكول عالج الربو الشعبي بمركز التدريب
والتعليم الطبي المستمر الشئون الصحية محافظة القنفذة – المملكة العربية
السعودية – 1422/4/19ھـ.
 .9ورشة عمل عن المنتفعين من خدمات مشروع المياه واصحاح البيئة –
القضارف  25-24مايو 1999م.
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ورشة ومؤتمر المائدة المستديرة للخطة الصحية لألعوام – 2000

2001م بقاعة وزارة الصحة االتحادية وبحضور الممثل المقيم لألمم المتحدة
بالسودان  ،وممثل وزارات الصحة الوالئية وممثل المنظمات الطوعية -23
 24أغسطس 1999م.
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ورشة عمل لمدة أسبوع عن تطوير المھارات البشرية الصحية

بالتنسيق مع ھيئة الصحة العالمية والسفارة الھولندية بالخرطوم ومكتب
المندوب السامي لالجئين – قسم الخدمات الصحية.
ورش العمل والسمنارات والكورسات القصيرة في الفترة من 2009 – 2004م
)فترة عملي بالصندوق(:
 .1الورشة القومية الدخال القطاع غير الرسمي تحت مظلة التأمين الصحي
)األبيض – والية شمال كردفان في الفترة من  30نوفمبر –  3ديسمبر
2004م(.
 .2الملتقى األول لسواعد التأمين الصحي والسمنار القومي األول لضباط التأمين
بوالية النيل األزرق – الدمازين في الفترة من  7 – 4ديسمبر 2004م.
 .3كورس قصير عن االمداد الدوائي – السياسات واالدارة – قاعة الصندوق
القومي في الفترة من  21فبراير وحتى  4مارس 2006م.
 .4كورس إدارة النظام الصحي – جامعة ليفربول بداية الربع الرابع 2004م
وحتى نھاية الربع الثالث 2005م.
 .5ورشة بحاضرة والية جنوب دارفور )نياال( عن التدريب عن برنامج مكافحة
االيدز باالشتراك مع البرنامج القومي لمكافحة االيدز – وزارة الصحة –
والية جنوب دارفور وبرنامج األمم المتحدة السكاني لتنظيم األسرة لمدة 3
أيام من  9 – 7سبتمبر 2007م.
 .6ورشة ترقية وتطوير األداء للمدراء التنفيذيين لمدة  5أيام من  5-1يونيو
2008م.
 .7الحلقة القومية حول مالمح االستراتيجية العربية للتأمين الصحي في الفترة من
 29 – 27ديسمبر 2008م بالتنسيق مع المركز العربي للتأمينات االجتماعية
– الخرطوم – قاعة فندق قصر الصداقة.
 .8دورة تدريبية نظمتھا منظمة قدرات الدولية باالشتراك مع إدارة الصندوق
القومي – الدورة بعنوان  :التخطيط االستراتيجي – المفاھيم والنظريات

والتطبيقات العملية – للمدراء التنفيذيين بوالية كسال في الفترة من 23-21
أغسطس 2008م.
 .9ورشة عمل تدريبية بالتنسيق مع منظمة ) (Refrencyبعنوان:
)(Project Management and Project Proposal Writing
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دورة تدريبية لمدة  3أيام نوفمبر 2010م عن برنامج لقسم

المشروعات – مركز السالم لتنمية القدرات البشرية.
 1 1الحلقة القومية حول مالمح مشروع االستراتيجية العربية للتامين الصحي
ديسمبر 2008
حضور ومشاركة في دورة التخطيط التشغيلي بالتطبيق علي منھج االطار المنطقي
لتصميم المشروعات اكتوبر  2011منظمة قدرات الدولية
دورة تدريبية في ادارة تخطيط المشروعات باستعمل تقنية الحاسوب لمدة اسبوع من
 17يانير  25-----يانير 0-2012بمركز برين بور
الوظيفة الحالية المدير التنفيذي للتامين الصحي والية الجزيرة
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C. V.
Name

:

Khalaf alla Elawad Abdalla Al-Hassan

Date of birth

:

1958

Place of birth

:

Altalha, Eastern of Aljazera locality

Religion

:

Muslim

Social status

:

married

E-mail

:

khalfallaa@yahoo.com

Tel.

:

0919152288 or 0112545243

Language

:

Arabic .English .Romanian

Qualifications:
• Bachelor of Medicine and Surgery, University of Yash,
Republic of Romania, October 1987.
• Post graduated Diploma, Liverpool University, in health
system management, 2005.
• Master of health management system and health policies,
Sudanese Council of Medical Specializations, 2011.
Education stages:
• Al-Talha basic Primary School.
• Al-Hilalia Intermediate School.
• Al-Hisahisa higher Secondary School.
• University of Yash, Republic of Romania.
Work Experience:
• Housemanship: Omdurman Teaching Hospital, January
1998 – June 1989.

• Rural service: Sennar Hospital, July 1989- 1991.
• Medical officer, Sabha Teaching Hospital, Lybia, 19921997.
• Refugees

Commissioner,

medical

co-coordinator

of

refugees, assigned from Ministry of Health, Gadaref State,
by arrangement with High Commissioner of Refugees
Affairs, Alshowak, March 1988 – January 2001.
• Practiced medical officer, Algonfuza Hospital, Kingdom
of Saudi Arabia, 2001- July 2003.
• Special clinic, Aug. 2003 to March 2004.
• National Fund for Health Insurance, April 2004 till now.
Work Stations:
• Al-Showak city, medical coordinator, as a manager of
health unit of refugees sheltering projects, for 3 years.
• Manager of health services and health insurance,
Equatorial State, since 2007 then executive manager of the
state till May 2009.
• Director of Health Service of Gezira State for Health
Insurance, 2005.
• Director of Health Service of Health Insurance, South of
Darfur State, Niyala, 2006 then executive director of the
same state.
• Director of Medical Services of Health Insurance, Gadaref
State, from 2007, then executive directors of the state till
2009.

•
Courses and scientific workshops during practical period of
1989 till 2004.
1. A duration of supervision at hospitals, management centre
for developing administration, for 3 weeks, 1998 from 6
June to 1 July 1998.
2. A workshop titled with: the health and nutrition status of
refugees at refugees camps in East of Sudan (Gadaref
State, Kassala State, Red Sea State) in coordination with
university of Khartoum, Institute of Endemic Diseases and
High Commissioner for Refugees for one week.
3.
4. Workshop of Acute Aspiratory Diseases of children less
than 5 years, coordinated by Commissioner for Refugees
and Gadaref Teaching Hospital, and National Programme
for Fighting Aspiratory Diseases, for 6 days.
5. A seminar for Fighting Clazar diseases, Gadaref State
Government Office in coordination with Epidemic
administration, Ministry of Health, for 2 days 18-19 June
1998.
6. A workshop for fighting hurting customs amongst refugees
societies, coordinated with Ministry of Health, Kassala
state and High Commission for Refugees Affairs, for 3
days.

7. Workshop of psychological Guidance for Aids patients
coordinated with National Program of Aids and High
Commission for Refugees Affairs, for 3 days.
8. A workshop at Sudan Academy for Administrative
Science, about the program of developing administrative
and arrangement skills for those who work in the field of
woman development and fighting of poverty, from 21-26
August. 1999.
9. A workshop about application of protocol of treatment of
Aszma, Continuous Medical Education Centre, Algonfoza
Province, KSA, 19/4/1422 H.
10.

A workshop about beneficiaries of services of water

and environment improvement project,Gadaref, 24-25
May 1999.
11.

Workshop and conference of round table for the

health plan for the years 2000-2001 at the hall of Federal
Ministry of Health, in the presence of permanent
representative of UN in Sudan, and the representative of
ministries of health of states and the representative of Non
governmental organizations, 23-24 Aug. 1999.
12.

Workshop for one week about development of

human health skills coordinated with International Health
Corporation and Holland Embassy, Khartoum and the
office of High Delegation for Refugees, Department of
Health Services.

Workshops and seminars and short courses at 2004 to 2009
(period of work at the Social Insurance Fund):
1. National workshop to enter the non governmental sector
in the umbrella of health insurance (Al-Obayed, North of
Kordofan State, Nov. 30 to 3 Dec. 2004).
2. First Gathering of Health Insurance Hands and First
National Seminar of Insurance officers in Blue Nile State,
Damazine, 4-7 Dec. 2004.
3. A short course of medicine provision, policies and
management, hall of National Fund, from Feb. 21 to
March 4, 2006.
4. A course in management of health system, Liverpool
university, beginning of forth quarter of 2004 till end of
third quarter of 2005.
5. A workshop at Niyala, South, the capital of South Darfur
state, training for a program of fighting Aids participated
with the National Program for Fighting Aids, Ministry of
Health, South of Darfur State, and the UN Population
Program for Arrangement of Family for 3 days, 7 – 9 Sept.
2007.
6. A

workshop

for

promoting

and

development

of

performance for executive managers, for 5 days from 1-5
June, 2008.

7. National Discussion about Arabic strategy features of
health insurance coordinated with Arabic centre for social
insurance, Khartoum, Friendship Palace Hotel.
8. A training period arranged by international abilities
participated by the administration of National Fund, titled
with :

strategic planning, concepts and theories and

practical applications, for executive managers, Kassasl
State, from 21-23 August, 2008.
9. A training coordinated with Refrency Organization, titled
with:

"(Project Management and Project Proposal

Writing)
10.

A training workshop for 3 days, Nov. 2010 about a

program for the department of projects, Alsalam Centre for
developing human abilities.
11.

Director of Population Comprehensive Covering

Department, Health Insurance, Gezira State.
12.

Recent job executive manager of national health

insurance fund Gazera state

