بذلت منظمة مدينة القضارف جهدا مبميزا في تغيير الواقع التفني بالقضارف ورفعت اسم
السودان عاليا في محافل التفنية القومية والدولية بحصولها علي  7جوائز دولية ومشاركتها
باكثر من  50من اعضائها وشركائها في قرابة  50مؤتمرا دوليا و 4معارض دولية وعشرات
المؤتمرات والمعارض المحلية ورفعت اكثر من  4.000صورة (في صفحة واحدة فرابة
 3.000صورة) و 100مقاال علي االنترنت وكان هذا الجهد ثمرة تعاون الكثر من  25من
محبي التقنية دون ذكر الي من اعضاء مجلس المنظمة الذين وهبوا وقتهم وجهدهم لتطوير
المنظمة  ..كما وفرت المنظمة البنية االساسة مع حكومة والية القضارف لقيام أول ملتقي
للمعلومات خارح العاصمة والذي ينظمة المركز القومي للمعلومات (ملتقي المعلومات الثاني)
 ....نذكر منهم
GDCO works very hard to change the ICT situation and connects every
one equally and no one is left behind. GDCO participated in more than
60 international and 20 national conferences, exhibition workshops
and forums. It founded more than 6 projects and achieved 6
international and one national award through the efforts of more than
25 volunteers engineers. Iam briefing part of the work done by some
of them with their emails , mobiles, signature a list of all of them:- go
page 7 to 12 please

 -1المهندس صهيب بابكر حمد
كلية علوم الحاسوب الكلية االردنية
 انشأ مركز المعلومات باتحاد مزارعى والية القضارف عبر تؤامة بين االتحاد ومنظمةالقضارف الرقمية فى االول من سبتمبر 2009م
 إنشاء موقع االتحاد على الشبكة العنكبوتية www.gedaref-farmers.org إنشاء قاعدة بيانات المزارعين للمساعدة فى اتخاذ القرار (تم تصميم برنامج لحصرالمزارعين الراغبين فى االليات ومدخالت االنتاج لبرنامج الزراعة للصادر حيث مكننا
من معرفة المساحات التى يرغب المزارعون بزراعتها من كل محصول وتم تصنيفهم
وفرزهم كل حسب منطقته ).
 إنضم اإلتحاد عبر مراكز المزارع االلكترونية لمشروع شبكة مراكز المعرفة التابع للجنةاالقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة (اإلسكوا) فى يناير  2010حيث مكننا من
المشاركة فى اول مؤتمر لإلسكوا بالخرطوم ثم تاله مشاركة مركز المعلومات فى ورشة

-

مصر ودمشق وبيروت بموجبة تم تصميم صفحة لالتحاد داخل موقع االسكوا بصفته
احد مركز المعرفة التابعة للمشروع.
شارك االتحاد فى مؤتمر جامعة الشيخ حمدان بن محمد االلكترونية بدبى 2011م عبر
مشروع المزارع االلكترونى.
تدريب  150ضابط بالقوات المسلحة بالفاو والشرطة بالقضارف
تدريب  100اصم بالخرطوم
شارك في اجتماعات الشراكة مع جامعة السودان المفتوحة في اكاديمية السودان
القومية للتيليسنتر مع جامعة انديرا غاندي الوطنية بالهند

 -2المهندس معتصم عباس محمد مساعد
محور الخدمات التي قمت بها:
لعله ال ينبغي لي تسميتها خدمات علي افتراض أنها تقع تحت مسؤوليتي كمهندس حاسوب
ولكني سميتها كذلك لرفض أي مهندس آخر القيام بها بدون حافز مجزي ان لم يكن حسابها
خارج إلي العمل التجاري
أ /إنشاء مكتبه الكترونية تحتوي علي كتب قيمة وضخمة ودروس صوت وصورة وفي شتي
المجاالت
ب /تصميم برنامج لتسهيل التعامل مع الملفات هو اآلن تحت إشراف الخبير الزراعي حبيب هللا
ج /تصميم برنامج شبيه ببرنامج ادم وأوسع منه للمهندسات الزراعيات لتسهيل إعداد التقارير
المطلوبة منهن يحتوي علي  16تقرير عن كل منطقة تشمل كافة العناصر المطلوبة
ح /تدريب مهندسي قسم التخطيط علي التعامل مع الشبكة
خ /كنت قد بدأت العمل في تصميم منتدى للزراعة اآللية في االنترنت ولكن توقفت لعدم توفر
المناخ المناسب لذلك وعدم إلمام الناس بأهمية هذا الموضوع
د /تقديم تصور لبرامج وخطط الهيئة للعام 2010
 -3المهندس على محمد محمد على الريح
ماجستير علوم وتقنية المعلومات الهند اخصائي تقنية عملت في منظمة القضارف الرقمية
في مجال الصيانة وتركيب الشبكات والتدريب منذ 2007م وحتي االن  ...مدير قسم تقنية
المعلومات المفوضية القومية لالنتخابات (القضارف) بترشيح من المنظمة  ...صيانة عدد 400
جهاز وتدريب ماال يقل عن  30فني علي الصيانة من ابناء والية القضارف الذين يدرسون
في مجال الحاسوب  ...تركيب شبكة للمنظمة وتدريب الفنين والطالب عليها ...تدريب طالب
جامعة القضارف علي اسس الحاسوب والصيانة والشبكات ( عملي ) ومن غير مقابل او رسوم
في شراكة مع المنظمة ...
 -4منهل جعفر الطيب مصطفى
أ  -بكالوريوس الهندسة االلكترونية والحاسوب – جامعة ناصر االممية – ليبيا 1999م
ب  -دبلوم عالى فى ادارة االعمال – جامعة القضارف – القضارف
شارك فى عمل المنظمة فى التدريب باحياء القضارف المختلفة فى تدريب العاملين بمؤسسات
الدولة المختلفة بالقضارف  ..شارك فى معرض المنظمة بدولة االمارات وفى ورشة القادة

المراكز الرقمية بالقاهرة وفى المؤتمر الذى استضافته المنظمة بالخرطوم وايضا فى معرض
تقنية المعلومات بالخرطوم وشارك في تدريب بمركز شرطة القضارف
 -5المهندسة ليزا إبراهيم قسم السيد عامر
تخرجت من كلية تقنية المعلومات واالتصاالت  ...عملت متطوعة في منظمة مدينة القضارف
الرقمية منذ إنشائها في  2005شاركت في اإلعداد للملتقي الخامس لقادة التليسنتر بشرق
إفريقيا والذي انعقد في الخرطوم والذي شارك فيه باإلضافة لدول شرق إفريقيا عدد من قيادات
التليسنتر من البرازيل والهند ومصر وسوريا وكندا ( 29مشارك)  ...كما شاركت ممثلة في
الحملة التي قادتها المنظمة للتوعية واالستفادة من االنترنت في مكافحة أنفلونزا
الطيور ...شاركت اآلنسة ليزا في معرض ومؤتمر ابوظبي لذوي االحتياجات الخاصة الذي
شاركت فيه المنظمة بعشرين مشاركا منهم  15من ذوي االحتياجات الخاصة وشاركت مع
المنظمة في معرض الخرطوم الدولي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  2008كما أشرفت
علي الطالبات والطالب الصم في معرض هيئة اإلبداع العلمي بالخرطوم ونالت المنظمة جائزة
اإلبداع والتميز  ...أسست ودربت المرأة في برنامج محو األمية التقنية بمركز المنظمة بمنظمة
اإليثار الخيرية (كل المتدربات نساء ومجانا ) ...شاركت في مركزي ابايو و ديم النور (مراكز
تليسنتر المنظمة) لدورتين ضمن منظمة القضارف وكان يتم تدريب المرأة في الفترة الصباحية
 ...مثلت السودان مع زميلتها المهندسة مني سعد في مؤتمر النساء التقنيات العرب االول
بلبنان مايو  ..2010ترشحت لسفيرة العالم العربي للتليسنتر واصبحت من اشهر 100إمرأة
بالعالم في هذا المجال
 - 6المهندس آدم محمد إبراهيم محمد
بكالوريوس جامعة الجزيرة كلية العلوم الرياضية والحاسوب
ماجستير علوم الحاسوب والمعلومات كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة الجزيرة
 جاءت فكرة النظام الجديد من قبل المنظمة (كأفراد متطوعين بها) وإدارة الهيئة وتمإحضار عدد من العروض وصمم البرنامج بقيمة  9000جنيه ( %25من التكلفة
المقدرة) عبارة عن إتعاب للمبرمجين وإلدخال البيانات ( استغرق االدخال  9شهور)
 يشتمل النظام علي نظام التجديدات للمشاريع الزراعية .. .نظام المرتبات ...نظام شئونالعاملين.
 نظام التجديدات وفد تم تصميمه كقاعدة بيانات تستوعب بيانات كل المشاريع الزراعيةوالمزارعين كبيانات تفصيلية دقيقة مثل رقم المشروع والمساحة الزراعية واسم المالك
والمنطقة والتفتيش الذي يتبع له وشكل طبيعة األرض وأيضا إدخال البيانات الموسمية
مثل التجديد ومبلغه ورقم اإليصال واسم المستشمر ان وجد وحالة االرض والمحصول
المزروع وكمية االنتاج في الموسم من كل محصول ...الخ
 اعطى النظام مرونة فائقة في االستخدام حيث يمكن اجراء التجديد للمزارع من مكتبواحد فقط بدال من ثالثة مكاتب
 نظام المرتبات بعد النجاح الذي حققه نظام النتيجة العامة إلدارة امتحانات مرحلةاألساس بوالية القضارف في العام 2003م تم توجيهنا من قبل السيد األستاذ  /بشير
سهل جمعه وزير التربية والتعليم السابق ومن مؤسسي المنظمة بتصميم نظام مرتبات
لوزارة التربية والتعليم بإشراف منظمة القضارف الرقمية  .وفى العام 2004م تم
تصميم هذا النظام باالستعانة ببعض المحاسبين من وزارتي التربية والتعليم ووزارة

المالية بديوان الحسابات وموظفي شؤون الخدمة في بيان اإلجراءات األساسية وقوانين
حساب المرتب من جدول األجور وتم التصميم وتمت تجربته في يناير  2005م ولمدة
ثالثة شهور مع المتابعة والتعديل والتنقيح فالحمد هلل فقد كان ميالد أول نظام مرتبات
مستقر وكفؤ بهذه الوالية.حتى تم التأكد من سالمته وفي نفس العام 2005م تم تنزيله
في كل من:
 في عام 2006م وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالوالية تم عرض النظام من قبلمنظمة القضارف الرقمية إلى األستاذ حسن إبراهيم عبد الرحيم وزير الحكم المحلي
والقوى العاملة السابق والدي قام بتشكيل لجنة لتقييم أداء أنظمة المرتبات بالوالية
وقضت اللجنة على سالمة هذا النظام وبعد ذلك وجه الوزير بإصدار خطابات لمدراء
الوزارات والمحليات لتنزيل النظام وكانت قيمة تنزيله لكل الوحدات الحكومية تتراوح
بين  7000إلى  4500جنيه ولكن تم تنزيله بهيئة الزراعة اآللية كما أسلفنا مجانا
تبعا لنظام التجديدات.
 نظام شئون العاملين فقد تم تصميم هدا النظام ألول مرة بهيئة الزراعة اآللية حيث انهيقوم بحفظ جميع بيانات الموظفين وإجراء كافة العمليات التي تخص الموظفين من
ترقيات وعالوات وارانيك مرضية ومجالس محاسبة وإجازات ...الخ .ولكن نسبة لعدم
تعاون موظفي شئون العاملين أو لعدم إلمامهم بالتعامل مع الحاسب رغم إقامة دورة
تدريبية بالهيئة بعد تصمم تلك النظم إال أنهم لم يوفقو في إدارة النظام فتوقف عن العمل.
 – 7الدكتور أكرم محمد أحمد الحــــاج علي
دكتوارة الفلســــفة في إدارة اإلعمال والتسويق اإللكتروني  ...ماجستير إدارة أعمال أكاديمية
السودان للعلــــوم  ...دبلوم عالي علوم حاسوب جامعـــــــة الجزيـرة ...بكالوريوس
قانون جامعة النيليـــــــــــن  ...شارك في مؤتمر قادة المراكز الرقمية الخامس بافريقيا (نائب
رئيس المؤتمر) الذي نظمته منظمة القضارف الرقمية وشركائها بقاعة اتحاد المصارف
الخرطـــوم  .2008قام بتدريب مجموعات كبيرة علي اساسيات الحاسوب بمراكز المنظمة
السودانية لتقانة المعلومات بالشراكة مع منظمة القضارف الرقمية  .فام بتدريب اعضاء
المجلس الوطني علي اساسيات الحاسوب بمركز قصر الشباب واالطفال .عضو مؤسس في
مشروع التعليم التكنولوجي بالسودان منذ العام  . 2008عضو باللجنة القومية لالستراتيجية
القومية لصناعة المعلوماتية  . 2008كما شارك مع المنظمة في مؤتمر الهند لتكنولوجيا
المعلومات نيودلهـي  2008ممثل للوزارة  ...وشارك في مؤتمر اسيا لتكنولوجيا المعلومات
بكواالمبور علي نفقته الخاصة وقدم ورقة عن مشروعات منظمة القضارف الرقمية . ..شارك
بدعوة من المنظمة في ورشة عمل قادة المراكز المجتمعية للتكنولوجيا (التليسنتر) الشرق
االوسط وشمال افريقيا .وقدم ورقة عن مفهوم التليسنتر القاهرة  ... 2008بالتنسيق شارك
في مؤتمر متابعة تنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات مقدم ورقة علمية بصورة
فردية سوريا  18 – 16يونيو  2009دمشق.
 - 8المهندس مصعب عبدالرحمن حسن محمد
التخصص االساسي :علوم الحاسوب(برمجيات) المؤهل :بكالريوس الشرف
الجامعة :جامعة النيلين – كلية علوم الحاسوب
استفدت كثيرا من منظمة القضارف الرقمية اذ عملت بها كمبرمج وقد وفرت لي المنظمة
جهاز حاسوب وهاتف كنار لالنترنت وقد صممت صفحة اسواق المحاصيل,و تم اختياري ضمن

وفد المنظمة المتجه لمعرض ابوظبي الدولي لزوي االحتياجات الخاصة كمشارك اساسي (معاق
جزئي – ضعف السمع) وعارض للصفحة التي قمت بتصميمها  .كما قمت بتدريب بعض
الخريجيين بالمنظمة على اساسيات تهيئة نظام الحاسوب وصيانة االعطال للحواسيب الخاصة
بمراكز التدريب التي اقامتها المنظمة.انظمة قمت بانتاجها:
 -1صفحة اسواق المحاصيل على موقع المنظمة الرقمية
http://gedaref.com/markets
 -2نظام مرتبات متطور  -3نظام بدل وجبة متكامل  -4نظام اجر االضافي متكامل  -5نظام
منحة رئس الجمهورية  -6نظام القطعان -7نظام ايرادات  -8نظام سلفيات  -9نظام حسابات
 -10نظام ارشفة  -11نظام حساب مفارقات الترقيات -12نظام عوائد.
 -9المهندس زاكي الدين العجب بابكر عثمان العجب
بكالويوس في علوم الحاسوب  ...دبلوم في البرمجيات  ...ماجستير في تطبيقات علوم الكمبيوتر
قام باستالم جائزة المنظمة بمؤتمر الهند االلكترونيية  2009بمدينة حيدر اباد الهند في مشروع
المزارع االلكتروني  ...قام بتصميم برنامج متميز سوق المحصول
-10المهندس ياسر محمد أحمد الصادق
عمل متطوعا ً في المنظمة من مارس  2006وقام بتصميم الصفحة متطوعا ً وأستقرقت معه
 40يوما ً قضاها بأم شجرة وظل يحدث ويغير في واجهات التصميم كل عامين وشارك في طباعة
البرنشورات واإلعالنات واإلعداد للملتقى الخامس لقادة المراكز الرقمية ومؤتمر اللجنة
االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة
 -11فني حاسوب منذر أحمد محمود محمد
دبلوم حاسوب جامعة النيلين  ...يعتبر من اميز الذين اسسوا وتطوعوا بهذه المنظمة ففي البداية
كان يسافر لبورتسودان لتخليص حاويات االجهزة وتعرض في المرة االخيرة لحادث توفي 2
من اصدقائه وانكسر حوضة وانكسرت  4ضلع منه واجريت له عمليتان وحريق بالصدر الزلت
اثارة باقية وظل بالفراش  6شهور ..من افضال منذر علي المنظمة انه اتاح لوالدة فرصة
التفرق للمنظمة ومايعرفه الجميع ان والدة لم يدخل مكتبه اكثر من  10مرات في  3سنوات
االولي ولم تطأ قدم والده مقرة الجديد الذي رحل اليه قبل اكثر من عامين واليعرفه اين هو مما
تسسبب في كراهية كل االسرة للمنظمة .لم يشارك مع المنظمة في مؤتمر خارجي اال في مؤتمر
االعاقة بابوظبي وباصرار منهم وهواالن يستعد للسفر الي سويسرا مع اصدقائه باسم منظمة
القرية الرقمية وعلي نفقتهم.
 -12الطالب وائل مامون الصافي
من الشباب المتطوعين ودرب  20من حكومة القضارف (تقلص العدد إلي  )10علي تصميم
الصفحات على نفقة المنظمة ولم تتمكن المنظمة بالوفاء له  ,شارك مع المنظمة في ملتقي
التلسنتر بالقاهرة ومؤتمر اللجنة االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة بالخرطوم
 -13المهندسة مني سعد
بكالوريوس وماجستير حاسوب من جامعة الجزيرة ...شاركت في عدد من االنشطة والبجوث
مع المنظمة وتدير مركز الشراكة مع مدرسة المعلم لتدريب مجتمع ديم حمد مثلت السودان مع

زميلتها المهندسة ليزا إبراهيم قسم السيد عامر في مؤتمر النساء التقنيات العرب االول بلبنان
مايو 2010
 -14الدكتور حمزه حسن محمود
عمل متطوعا ً في التصميم بالمنظمة وقام بتصميم الملتقى الثاني لمراكز المعلومات مع حكومة
القضارف وكذلك المؤتمر الدولي لإلعاقة بأبوظبي وتمت الطباعة بسوريا ووقف لإلعداد عليها
كما قام بتدريب أكثر من  100دارس بمركز أم شجرة.

 -15فني حاسوب محمد عبد اللطيف عبدهللا
أدى الخدمة الوطنية بالمنظمة وقام بصيانة أكثر من  100جهاز حاسوب وعمل بالتدريب كما
عمل بمركز المنظمة بالحواتة وقام بتدريب أكثر من  150شخص ..وشارك في مؤتمر اللجنة
االقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة بالخرطوم كما شاركفي عدد من المعارض مع المنظمة
بالخرطوم
 -16مهندس محمد هاشم العوض
دبلوم حاسوب جامعة النيلين  ...عمل متطوعا ً بمراكز المنظمة وأفتتح مركز المنظمة بسجن
القضارف وشارك في مؤتمر اللجنة االقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة بالخرطوم .
 -17مهندس نجم الدين أبراهيم
عمل فترة متميزة بالمنظمة وبداء تدريب الصم بالمنظمة بمساعدة المترجم هشام غريب هللا
محمد عطية متطوعين كما أسس وأفتتح التدريب بمركز المنظمة بمدينة دوكة ودرب أكثر من
 300شخص بمعاونة زميله المهندس حسام شاويش وزميله المهندس أسعد عبد الفضيل في
منظمة الشباب الوطني ووتميز عدد من المتطوعين المتمين باالشحاص ذوي االعاقة منهم
االستاذ نبيل شمس الدين واالستاذه هدي محي الدين واالستاذ معتز احمد واالستاذ محمد أحمد
ابراهيم والطالب مصعب سيف الدين والطالب خلف هللا
 18المهندس منتصر عبدالرحمن عمر النمير
وكيل مجلس المنظمة المفوض بالخرطوم وشارك متفرغا الكثر من اسبوعين لالعداد للملتقي
الخامس لقادة المراكز الرقمية الدولي كما شارك في االعداد لمؤتمر اللجنة االقتصادية
واالجتماعية باألمم المتحدة  .شارك مع المنظمة في ملتقي التلسنتر بالقاهرة  ...شارك في
اجتماعات الشراكة مع جامعة السودان المفتوحة في اكاديمية السودان القومية للتيليسنتر مع
جامعة انديرا غاندي الوطنية بالهند
 -19المهندس عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
اول من بدأ التريب بالمنظمة بحي النصر والميدان
 -20المهندس هشام عبدالرحمن(الخرطوم)
تولي إدارة مركز المنظمة مع الجمعية السوووووودانية لتقانة المعلومات بالخرطوم وتولي التدريب
كما شوووووووارك في الملتقي الخامس لقادة المراكز الرقمية الدولي  ..انتقل الي مركز معاشوووووووات

ضووباط الشوورطة واسووتقبل وفود مؤتمر اللجنة االقتصووادية واالجتماعية باالمم المتحدة بالمركز.
كما سوووووواهم في االعداد لمؤتمر اللجنة االقتصووووووادية واالجتماعية باالمم المتحدة بالخرطوم كما
شاركوا في عدد من المعارض مع المنظمة بالخرطوم .
 -21المهندس محمد الطاهر
من المهندسين المتميزين في تصميم االفالم خاصة افالم الكرتون واالفالم ثالثية االبعاد وتصميم
الدروس التلفزيونية ...بدأ مشواره تطوعا مع المنظمة بتصميم منهج التعليم االلكتروني لالطفال
والشباب خارج المدارس (لم يكتمل بعد) ثم قام باعداد فيلما ثوثيقيا للمنظمة عن مستقبل
التليسنتر غي السودان وتم عرضة في سويسرا  2011في نهائيات جائزة االتحاد الدولي
لالتصاالت باالمم المتحدة .
 -22الدكتور عثمان ُمح َّمد عثمان
شارك مرتين في قوافل جامعة أفريقيا العالمية وساهم في التدريب مع  40من طالب الحاسوب
بالجامعة في تدريب اكثر من  600من مجتمع القضووووارف واعجب بفكرة التليسوووونتر واختارها
للحصوووووووول علي درجة الدكتوراه في علم االجتماع واألنثروبولوجيا بماليزيا وهي اول دكتوراة
في التليسووووونتر عالميا وهي بعنوان ( التايسووووونتر وبناء مجتمع المعرفة في السوووووودان واختيار
منظمة مدينة القضارف الرقمية كنموذج )
 -23هنالك عدد متميز
هنالك عدد من اعضاء المجلس لهم مساهمات متميزة وكذلك هنالك عدد متميز من المهندسين
شاركوا في دورات متفرقة نذكر منهم -:
أنور عمر الجزولي مروة ( ماجسوووتير حاسووووب – الهند) المهندس اسووويد محمود حسووون محمد
زين (كسووبرين) والطالب أنس ابوقبالة األسووتاذ عبد المنعم األسووتاذ محمد احمد أقلب والطالب
مصطفى محمد مصطفى والطالب فرح فيصل والطالب مصطفي عبدالصادق والمهندسة سماح
بابكر حمد النيل والمهندسووووووة سووووووهي أحمد الخضوووووور باشوووووواب  ...الطالب مصووووووطفي ومزمل
ومدثرواحمد ابراهيم محمود الذين سوووواهموا كثيرا خاصووووة في دعم التصووووويت والدكتور محمد
ابراهيم محمود والمهندس أنس علي محمود الذين سوووواهموا في المطبوعات بسوووووريا وغيرهم
كثر ولهم العذر
 -24االدارات
تعاقب على إدارة المنظمة عدد من المتميزين في ظروف صعبة جدا تحملوا وعانوا فيها الكثير
ومنهم من لم يصرف راتبه ألكثر من  6شهور .كما شارك معظمهم في الملتقي الخامس لقادة
مراكز التليسنتر الدولي  ...مؤتمر اللجنة االقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة بالخرطوم كما
شاركوا في عدد من المعارض مع المنظمة بالخرطوم  .شاركوا في عدد من الدورات لتدريب
المجتمع بالمنظمة.
-

المهندس عمر حسن محمد زين (كسبرين)
المهندس خالد الضو المكي
المهندس أبوبكر محمد عباهلل األزرق
المهندس عبدالواحد محمد أحمد

 االستاذ محمد آدم أحمد أدموكذلك من العاملين األخ حسوووووووين عثمان عبود وعبداللطيف جعفر والغفراء العم حسوووووووين
عثمان همد وعمر محمد حامد اوهاج

GDCO works very hard to change the ICT situation and connects every
one equally and no one is left behind. GDCO participated in more than
60 international and 20 national conferences, exhibition workshops
and forums. It founded more than 6 projects and achieved 6
international and one national award through the efforts of more than
25 volunteers engineers. Iam briefing part of the work done by some
of them with their emails , mobiles, signature a list of all of them:1- Eng. Sohaib Babiker Hamad
- He is graduated from Jordanian computer and IT college
- He established and managing 4 Gedaref farmer union Telecentres
through a partnership with GDCO
- Designing the website for the activities www.gedareffarmers.org
- He became a member through GDCO in the UN-ESCWA
representing farmers and participated in 5 regional workshops
- Building data base (software) for the farmers union (number of
farmers, agriculture inputs required, machines required and
distribution, area cultivated and its production or yield)
- Training 150 military soldiers as source of revenue for GDCO
- Training 100 deaf in Khartoum (replication of the project)
- Participating in Hamdan bin Rashid e-university e-learning
conference (Dubai 2011)
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2- Eng. Motasim Abbas Mosaad
- He is graduated from Jordanian computer and IT college

- He is appointed by GDCO to GMAC for 4month and he achieved
many things
- He modified the project of Eng. Adam Mohamed Ibrahim for GMAC
to 16 agricultural reports in easy ways
- Establishing an agriculture e-libarary and agriculture forum
- Training of GMAC staff to use these programs
- Work plan for the GMAC network
- Work plan for full automation of GMAC
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3- Eng. Ali Mohamed elrayah
- master degree in computer science from India
- Training the university students (GDCO volunteers) how to
maintain computers , fix them and network installation
- In 2008 he maintain more than 400 computers
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4- Eng. Manhal Tayib Al-musbah
- He has BSc. In computer and electronic engineer (Libya)
- Business administration diploma (Gedaref university sudan)
- He the secretary general of GDCO Board
- He work on training for many governmental staf f
- Represented GDCO in many national and international
conferences, exhibition and workshops.
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5- Eng. Liza Ibrahim amir
- She has BSC. In computer science and information technology
- She is a cultural and curriculum secretory in GDCO board
- She participated in ADDEX conference for disability (UAE)
- She participated in many national workshops, conference and
disability exhibition
- She & Eng. Mona Saad represented GDCO in the meeting and
foundation of first Arabic women association in ICT (Lebanon)
- She was selected as one of the best Telecentre leader and mangers
in the MENA region
- She was honored by Telecentre.org foundation as one of the best
100global Telecentre leaders (book 2013)
- She works on training children with intellectual disability in
partnership with Nour Al-huda organization and also with deaf
children
- She works on training women in GDCO Telecentres with many
partners
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6-

Eng. Adam Mohamed Ibrahim
BSc. In math and computer science from Gezira university
Master degree in computer science from Gezira university
many certificates in computers from India
he is the programmer (developer) of the agriculture software for
GMAC which provide many service to farmers (see attached eagriculture project) with 90% less than the commercial bidding
and guaranteed for 20 years for maintenances and updates in
addition to 15 computers as a gift for continuous training and
practices.
- The software includes three programs
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7- Designing team
- These are GDCO volunteers graduate students
a- Eng. Yassir Mohamed Ahmed
- He is very brilliant web designer using open sources (Joomla)
- He is designing as volunteer GDCO website since march 2006
- He is professional Photoshop designers and helps in designing
posters, stands and banners for GDCO
- He used to set a road map for some of GDCO projects
- He is an open minded young guy devoted himself to GDCO and
participated in WSIS 2005 in Tunisia
- Although he is very busiy but he is a big supporter
- He is one of the active members in GDCO
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b- Eng. Mosaab Abd-alrahman Hassan
- BSc. In computer science from el-nelein university
- He is the designer of the crop and animal market website (it had
been hacked several times) http://gedaref.com/markets
- He was the general manger for GDCO in 2007
- He is partially deaf and participated with GDCO in ADDEX
conference in Abu Dhabi for people with disability
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c- Student Wayil Mamoon Alsafi
- He is one of the active members in GDCO
- He is web designer of GDCO newly born organization for fighting
against poverty through ICT Sudanese e-village organization SeVO
- He participate with GDCO in many national conferences and
participate in Telecentre MENA workshop in cairo (2008)
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d-

Dr. Hamza Hassan Mahmoud
He is one of the active members in GDCO
He was graduated from Hama – Syria veterinary science college
He is Photoshop designer for GDCO posters, stands and banners
He participated in ADDEX Abu Dhabi and did all the designs and
print them in Syria

Iam
I
hereby
that
these
information about me are
correct

Mobile & Email & Signature

