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 تمييدي ماجستير بجامعة ام درمان اإلسالمية 1984م
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الخبرات اإلدارية:
 رئيس المكتب األكاديمي 1999 – 1998م
 رئيس قسم التاريخ والحضارة االسالمية 2004 – 1999م
 نائب عميد كمية اآلداب 2005م

 عميد الكمية من 2014 - 2006م

اإلشراف عمى البحوث والمناقشات:
 درجة الماجستير :جامعة أمدرمان اإلسالمية كمية اآلداب ومعيد بحوث د ارسات العالم
اإلسالمي -معيد الخرطوم الدولي لمغة العربية
 درجة الدكتوراه :جامعة أمدرمان اإلسالمية كمية اآلداب ومعيد بحوث ودرات العالم اإلسالمي
 المناقشات :جامعة أمدرمان اإلسالمية -جامعة الجزيرة -جامعة الخرطوم -جامعة النيمين
جامعة جوبا -جامعة البحر األحمر
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المشاركات في المؤتمرات والندوات العممية:
 مؤتمر اليونسكو لوضع مناىج مادة تاريخ أفريقيا لمتعميم العام في الدول األفريقية من المادة
العممية الموجودة في كتاب تاريخ أفريقيا العام الذي أصدرتو اليونسكو ،طرابمس 2009م
 مؤتمر اليونسكو لوضع الخطط الختيار المادة العممية من كتاب تاريخ أفريقيا العام
لتدرس كمطموب جامعة ولجعل الكتاب متاحاً لمباحثين ،أك ار 2007م

 واجبات الدولة والمجتمع تجاه الشباب ،الممتقي العربي األول ،دور الشباب في التنمية البشرية،
بغداد 17 – 15 ،ديسمبر 2013م

 الحضور الييودي في مممكة غرناطة في القرن الخامس اليجري ،مؤتمر جامعة الخرطوم
بمناسبة مرور ثالثة عشر قرناً عمى دخول المسممين األندلس 2011م
 مؤتمر الضعف المغوي في الجامعات السودانية الذي أعدتو كمية المغة العربية بجامعة أمدرمان
اإلسالمية 24( ،مارس 2015م ،الخرطوم) عنوان المشاركة (رفع مستويات الطالب في أقسام
المغة العربية ،األىمية والشروط)
 مؤتمر البحث العممي في الوطن العربي ،مقترحات لمنيوض بالبحث العممي في الوطن العربي،
األردن  -27-25أكتوبر2015 -م
 كميات اآلداب في الوطن العربي وتحديات المستقبل السودان نموذجاً ،الندوة المصاحبة الجتماع
كميات اآلداب ،جامعة السمطان القابوس ،سمطنة عمان 2009م

 رفع مستويات الطالب في أقسام المغة العربية بكميات اآلداب ،السودان أنموذجاً ،الندوة
المصاحبة الجتماع عمداء كميات اآلداب الثاني عشر بفاس  21-19مايو 2014م

 دور المجتمع والدولة تجاىـ الشباب ،الممتقى العربي األول دور الشباب في التنمية البشرية،
المنظمة العربية لمتنمية البشرية ودار الحكمة ببغداد 17-15 ،ديسمبر 2013م
 تقويم وتقديم مناىج كمية اآلداب بجامعة البحر األحمر ،المؤتمر الدولي األول لممناىج ،جامعة
البحر األحمر ،بورتسودان ،السودان 12-10 ،فبراير 2015م
 حضور ومناقش ،المؤتمر الذي نظمتو جامعة األمير نائف ومجامع البحث العممي العربية،
بالرياض  24 -22ابريل 2014م
 ابتدار النقاش في المؤتمر األول والثاني الذي نظمو معيد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي
بجامعة أمدرمان اإلسالمية
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 حضور تكريم موالنا الشيخ محمود أفندي النقشبندي من عمماء استانبول ،الذي أقامو المعيد
العالمي اإلسالمي بحيدر أباد -الدكن 26-22 ،اكتوبر 2010م ،استانبول تركيا
 عضو المجنة التنفيذية ،لجمعية كميات اآلداب في الوطن العربي (2014 – 2012م)
 رئيس المجنة الداخمية السودانية لمتوظيف التربوي لكتاب تاريخ أفريقيا العام 2009م

 المؤتمر السابع لعمداء كميات اآلداب السعودية 12 -10 ،ديسمبر 2009م ،مناقش ومقدم
لورقة
 رئيس لجنة إعداد وصياغة مقررات المغة العربية لقسم عمم االجتماع ،جامعة بخت الرضا،
2012م
 رئيس لجنة إعداد وصياغة مقررات المغة العربية لكمية اآلداب جامعة السالم2012 ،م
 رئيس جمسة في مؤتمر عمداء كميات التربية بالوطن العربي ،الخرطوم  4-3مارس 2010م
 رئيس جمسة في مؤتمر العالقات العثمانية السودانية ،دار الوثائق القومية السودانية ،والجمعية
السودانية التركية
 رئيس جمسة في الندوة المصاحبة لمؤتمر عمداء كميات اآلداب الذي عقد بسمطنة عمان
2009م
 مناقش لمعظم الكتب التي ألفت برعاية مصمحة السدود ،وتم نقاشيا بحضور مؤلفييا في قاعة
الشييد الزبير دمحم صالح بالخرطوم

 الدور التنموي لمبحث العممي في العموم اإلنسانية في العالم اإلسالمي ،ممتقى تاسكا الدولي،
الدورة الثانية ،أنطاليا ،تركيا 24 – 20 ،ديسمبر 2016م
 كميات اآلداب في العالم العربي ،الواقع والمرتجى ،قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية بجامعة
أمدرمان اإلسالمية ،مؤتمر كميات اآلداب بالوطن العربي (جامعة الزرقاء باألردن  4-3ابريل
2011م

 كميات اآلداب في الوطن العربي وسوق العمل (الفرص والميددات) (السودان نموذجاً) ،ندوة
مؤتمر عمداء كميات اآلداب بالوطن العربي ،جامعة المنصورة بمصر2013 ،م

 تبني الجودة واالعتماد في كميات اآلداب (األسباب -المقومات -النتائج) ،السودان أنموذجاً- ،
جامعة القديس يوسف ،لبنان 2012م

 الحضور الييودي في غرناطة في القرن الخامس اليجري ،مؤتمر األندلس بمناسبة مرور ()13
قرناً عمى دخول المسممين األندلس ،جامعة الخرطوم  18-17نوفمبر 2011م
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 أثر تحقيق المخطوطات التاريخية والفقيية في إعادة وحدة األمة اإلسالمية (الشروط والوسائل)،
المؤتمر الدولي األول لممخطوطات ،جامعة العموم اإلسالمية ماليزيا  28-27ابريل 2016م
 مبتدر نقاش المؤتمر الرابع عشر لمجمعية العممية لكميات اآلداب بالجامعات العربية ،جامعة
البحر األحمر ،مارس 2016م

 العالقات المغربية السودانية ،رؤية من ِخالل المذىب المالكي (جزء من كتاب) الندوة العممية
الدولية لألمام الباجي ،كمية الشريعة جامعة أمدرمان اإلسالمية ،أغسطس 2014م
 وقفات عمى العالقات المغربية السودانية ،الميرجان الثقافي األول ،اتحاد الطالب السودانيين
بالمغرب ،الرباط وفاس  -27مارس 2013م
 دور البحث العممي في العموم اإلنسانية في العالم اإلسالمي في التنمية ،ممتقى اسكا الدولي
الثاني ،الذي نظمو المعيد التركي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والجمعية التركية العربية
بأنطاليا بتركيا 24 – 20 ،ديسمبر 2016م
 أسس الحوار اإلسالمي مع اآلخر ،المؤتمر الثاني لمبحث العممي في جامعة أمدرمان
اإلسالمية ،تحت شعار واقع البحث العممي في الجامعة وآفاق المستقبل ،أمدرمان  11/6مارس
2011م

 حركات المعرضة لمدولة الموحدية ،مجمة التاريخ العربي المغربية ،الرباط العدد العشرون
 المشاركة في تقييم وقياس جودة األداء الجامعي الذي أعده مركز الفيدرالية لمبحوث وبناء
القدرات ،الخرطوم  26أكتوبر2011 ،م
 المشاركة في الدورة التكوينية رقم عشرين ،تخصص التاريخ الوسيط ،التي نظمتيا كمية اآلداب
والعموم اإلنسانية بالرباط ومؤسسة كونراد أديناور األلمانية ،فندق تافياللت بمراكش4/1 ،
نوفمبر 1990م
 خبير في المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية

 حاصل عمى شيادة أفضل باحث بكمية اآلداب من قبل المجنة المنظمة لممؤتمر
الثاني بجامعة أمدرمان اإلسالمية ،مارس 2011م

ُ محكم ألبحاث مجمة كمية اآلداب جامعة أمدرمان اإلسالمية ومجمة جامعة أمدرمان
اإلسالمية ومجمة معيد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ومجمة كمية اآلداب جامعة
شندي
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 شروط الحوار اإلسالمي مع اآلخر ،ندوة معيد البحوث بجامعة أمدرمان اإلسالمية
 اختيار وتكوين القادة في الدولتين األموية العباسية ،ورشة التجارب الحضارية والدولية في إعداد
القادة ،و ازرة النفط الخرطوم  24مايو 2016م

النشاطات اإلعالمية:
 عدة مقابالت مع إذاعة أمدرمان عن التعميم الجامعي

 عدة مقابالت مع التمفزيون القومي عن التعميم الجامعي

 مقابمة مع التمفزيون األردني عن مؤتمر عمداء كميات اآلداب الذي عقد باألردن في ابريل
2011م

 تسجيل إحدى عشرة محاضرة عن تاريخ المغرب واألندلس إلذاعة جامعة السودان المفتوحة

العضويات:
 عضو لجنة أستاذ االمتياز والدرجات الفخرية بجامعة أمدرمان اإلسالمية سابقاً
 عضو في الجمعية التاريخية السودانية ومستشار مجمتيا

 عضو لجنة العموم اإلنسانية بو ازرة التعميم العالي ،واشتركت في عدة لجان فرعية منيا رئيساً
وعضواً وكمفت بتقويم المناىج المعدة من ِقبل كميات اآلداب إلجازتيا واعتمادىا كمنيج التاريخ،
لكمية اآلداب بجامعة أمدرمان األىمية ،ومنيج المغة العربية لجامعة بخت الرضا ومنيج المغة
العربية لجامعة السالم
 عضو مجمس كمية الطب بجامعة أمدرمان اإلسالمية سابق ًا

 عضو مجمس كمية التربية بجامعة أمدرمان اإلسالمية سابقاً

 عضو مجمس كمية المغة العربية بجامعة أمدرمان اإلسالمية سابقاً

 عضو مجمس كمية األلسن بجامعة القران الكريم سابقاً ،ومشارك في وضع برامجيا
 عضو مجمس كمية أصول الدين بجامعة أمدرمان اإلسالمية سابقاً
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 عضو المجة العممية لممؤتمر العممي الثاني بجامعة أمدرمان اإلسالمية  10/6مارس
2011م

أهم الدراسات والكتب المنشورة:
 من فضاءات التسمية والترفيو بغرناطة القرن الخامس اليجري ،مجمة الواحة المغربية ،أغسطس
1997م

 لماذا توجو الموحدون نحو افريقيا ،مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية الدمحمية ،جامعة دمحم
الثاني بالمغرب ،العدد األول 1999م
 حركات المقاومة لمدولة الموحدية حركة بني غانيو نموذجاً ،مجمة دراسات أفريقية ،جامعة أفريقيا
العالمية العدد الواحد والعشرون ،نوفمبر 1999م
 القضاء الشرعي في العيد التركي المصري في السودان ،دراسات أفريقية ،العدد الثالث
والعشرون

 المرابطون ومعركة الزالقة ،مجمة دراسات أفريقية ،العدد الخامس والعشرون2001 ،م؟

 المرابطون وعزل مموك الطوائف باألندلس ،مجمة دراسات أفريقية ،جامعة أفريقيا العالمية ،العدد
التاسع والعشرون

 وقفات عمى مذكرات األمير عبد هللا بن بمقين دفين أغمات ،مجمة دراسات أفريقية ،جامعة
أفريقيا العالمية ،العدد الثامن والعشرون ،ديسمبر 2002م؟

 المستعربون في أندلس القرن الخامس اليجري ،مجمة التاريخ العربي التي تصدرىا رابطة
المؤخرون المغاربة ،العدد الخامس والعشرون2003 ،م

 العامريون الخطط واألساليب لتجاوز شرط قرشية الخالفة وأمويتيا باألندلس ،مجمة التاريخ
العربي المغربية
 مموك الطوائف وكيفية تجاوزىم لشرط قريشية الخالفة وأمويتيا باألندلس ،مجمة جامعة أمدرمان
اإلسالمية
 المدرسة التاريخية المغربية وتأثيرات الموقع الجغرافي في تحديد سماتيا وخصائصيا ،مجمة
التاريخ العربي المغربية
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 الفالحة في األندلس في القرن الخامس اليجري ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية
 الحوار اإلسالمي مع اآلخر ،تجربة ابن حزم األندلسي مع ابن النغريمة الييودي نموذجاً ،مجمة
كمية اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،العدد األول 2008م

 المنيج القرآني لمتأصيل لممسميات الحضارية ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية،
العدد الثاني 2009م
 الحضور األندلسي الثقافي واالجتماعي في سودان وادي النيل ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة
أمدرمان اإلسالمية ،العدد الثالث 2010م
 تاريخ المغرب واألندلس ،مطبعة جامعة الخرطوم 2005م ،مطبوعات جامعة السودان المفتوحة
 اليجرة اإلسالمية إلى بالد اآلخر ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،العدد الرابع
2011م

 الحضور اإلجتماعي والثقافي لمييود في مممكة غرناطة في القرن الخامس اليجري ،مجمة كمية
اآلداب ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،العدد الخامس 2012م
 واجبات الدولة والمجتمع تجاه الشباب(مقاربة إجتماعية) ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة أمدرمان
اإلسالمية ،العدد السابع 2013م
 دفاتر المغرب ،كتاب مشترك مع مجموعة الكتاب ،تنسيق الدكتور عبد هللا صالح ،مطبعة
أركو ،الخرطوم 2016م

 The Islamic Arabic Social and Cultural Presence in the Land of Sind

During Bani Ommayya Era (Factors, Features, and Results), Faculty

of Arts scientific Journal, Omdurman Islamic University, issue
No:8, 2014

 تقديم كتاب مدونتا األسرة الحاكمة في قطر ،مدونتا الشيخ قاسم بن دمحم والشيخ عمي بن عبد هللا
نموذجاً ،الدوحة 2016م

 الحوار السياسي مع اآلخر ،تجربة ابن حزم األندلسي مع ابن النعديمة الييودي نموذجاً ،مجمة
التاريخ العربي ،الرباط

 ثورة بني غانية ضد الموحدين ،مجمة التاريخ العربي ،الرباط
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 القضاء في مممكة الفونج ،مجمة دراسات أفريقية ،جامعة أفريقيا العالمية ،العدد الثاني
والعشرون ،يناير 2000م

المغات:
 المغة العربية
 المغة اإلنجميزية
 المغة الفرنسية

 المغة اإلسبانية
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