بسم اهلل الرمحن الرحيم

تخرج البروفيسور مبارك محمد علي مجذوب في كلية الطب جامعة
الخرطوم عام 1972م وبدأ عمله في مهنة الطب بمستشفيات الخرطوم
وسنجه وكركوج كطبيب إمتياز وطبيب عمومي الى أن التحق في مارس
1975م بالمعمل القومي الصحي والذي ابتعث منه في أكتوبر في نفس
العام الى المملكة المتحدة للتخصص في علم االمراض .
عاد بروفيسر مبارك من المملكة المتحدة في نوفمبر

1981م ليلتحق

محاضراً بقسم علم االمراض بكلية الطب جامعة الجزيرة وذلك بعد أن حاز
على دبلوم علم األمراض بجامعة لندن ودبلوم طب المناطق الحارة والصحة
العامة بجامعة ليفربول وزمالة الكلية الملكية لعلم االمراض بلندن .
تقلد بروفيسور مبارك رئاسة قسم علم االمراض وإدارة المعمل الطبي في
الفترة من يناير

-1988أكتوبر 1989م وترقى الى استاذ مشارك في

1989م.
في أكتوبر 1989م سافر بروفيسور مبارك الى المملكة المتحدة في إجازة
سبتية بتمويل من المجلس البريطاني ولمدة عامين نال فيها درجة الدكتوراه
في الطب وقد أجرى أبحاثه في مستشفيات :
- St Bartholomew’s Hospital – London
- Middlesex Hospital – London
- The Royal, London Hospital – London

عاد بروفيسور مبارك الى كلية الطب جامعة الجزيرة في نوفمبر

1991م

وفي يناير 1992م  ،كُلّف ليشارك في إدارة كلية الطب كنائب للعميد وفي
يناير 1993م شغل منصب عميد معهد الطب النووي واألحياء الجزيئية وفي
مارس 1993م شغل منصب نائب مدير جامعة الجزيرة وأسندت اليه إدارة
الجامعة في مارس 1994م.
نال بروفيسور مبارك درجة االستاذية في ديسمبر 1992م.
في الفترة من فبراير  -2001سبتمبر 2005م شغل منصب وزير التعليم
العالي والبحث العلمي .
وفي سبتمبر 2005م الى فبراير  2008شغل منصب وزير الدولة بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي .
في  2006م الى حينه يشغل منصب األمين العام التحاد مجالس البحث
العلمي العربية .
للدكتور مبارك أكثر من عشرين بحثًا في مجالت علمية في مجال :
 . 1علم األمراض

 .2التوافق النسيجي

 .3علم الوراثة

.4القابلية الوراثية لألصابة ببعض األمراض ومضاعفاتها .
.5علم األجنة.
أشرف البروفيسور على عدد كبير من طالب الماجستير والدكتوراه.

