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ثانياً-المؤهالتًالدراسيـةً:
ا

 -بكالوريوس اآلداب – تاريخ (مرتبة الشرف) – كلية اآلداب – جامعة الخرطوم -السودان1041م.

 بكالوريوس اآلثار (مرتبة الشرف) – كلية اآلثار واالنثـروبولوجيا -جامعة كيمبردج -إنجلت ار 1041م. -ماجستير اآلداب (اآلثار) – كلية اآلثار واالنثـروبولوجيا – جامعة كيمبردج.1040 ،

 دكتو اره (اآلثار) – كلية اآلثار واالنثـروبولوجيا -جامعة كيمبردج -إنجلت ار 1040م ،بعن ـوان:“Variation within the Mousterian and Emergence of the Upper Palaeolithic in
Sudanese Nubia, 1979”.

ثالثااً-الوظائـــفً:

  – 1914رئيس قسم االثار كلية االداب _جامعة افريقيا العالمية. 1910 – 1999 -أستاذ (بروفسير) ،كلية السياحة واآلثار ،جامعة الملك سعود.

  ،1999 -1009أستاذ مشارك قسم اآلثار والمتاحف ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود. 1009-1099م ،أستاذ مساعد بقسم اآلثار والمتاحف ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود ،الرياض. 1099-1040م ،أستاذ مساعد قسم اآلثار ،كلية اآلداب ،جامعة الخرطــوم. 1040-1041م ،مساعد تدريس ،قسم اآلثار ،جامعة الخرطــوم. 1041-1041م ،مفتش اآلثار ،مصلحة اآلثار السودانية.1
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ابعا -مختصرًمهامًأكاديميةًواداريـةً:
را

 رئيسًقسمًالثارًجامعةًافريقياًالعالميةًً–ً7102 -عضو المجلس العلمي –جامعة افريقيا العالمية -السودان

 المينًالعامًالمساعدًلتحادًالثاريينًالعربًً0111حتىًالًنً. عضو لجنة مراجعة قانون االثار 1919 -عضو اللجنة العلمية لمؤتمر تاريخ السودان القديم 1919

 عضو اللجنة العلمية العداد المؤتمر العالمي للدراسات المروية 1919 -عضو اللجنة العلمية العداد تاريخ افريقيا لموسوعة افريقيا العالمية 1919

 -عضو لجنة اعداد البرنامج الدراسي لقسم االثار –جامعة افريقيا العالمية –السودان -1914ًًًً -عضو مجلس ادارة المؤتمر العربى الدائم لدراسات عصور ما قبل التاريخ - 1911القاهرة
 -عضو لجنة خبراء اآلثار -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1911م.

 مقـرر لجنـة متابعـة الخطــة االسـتراتيجية لقسـم اآلثــار –كليـة السـياحة واآلثــار جامعـة الملـك ســعود1911م.

 عضو لجنة إعداد كتاب المقرر اإللكتروني (آثار ما قبل التاريخ) 1911م. -عضو لجنة مراجعة برامج الدراسات العليا ،كلية السياحة و اآلثار ،جامعة الملك سعود .1999

 عضو لجنة كلية السياحة واآلثار للدراسات العليا -جامعة الملك سعود .1910 -1999 -عضو عدد من لجان مناقشة وتحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية وخارجها.

 -عضو عدد من لجان قسم اآلثار ،كلية السياحة و اآلثار ،جامعة الملك سعود .1999

 عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اآلثار والمتاحف ،جامعة الملك سعود .1999 – 1999 -عضو الفريق العلمي لإلعداد والتجهيز للمتحف الوطني – الرياض ،السعودية1000-1009 ،م.

 عضــو لجنــة كليــة الد ارســات العليــا ،تقــويم البرنــامج الد ارســي لماجســتير اآلثــار -جامعــة الملــك ســعود،1009م.

 عضـ ـو اللجن ــة العلمي ــة لمراجع ــة خط ــط رس ــائل الماجس ــتير وال ــدكتوراه – كلي ــة اآلداب -جامع ــة المل ــكسعود1000-1007 ،م.

 عضو لجنة كلية اآلداب إلعداد مشروع إنشاء قسم الدراسات السكانية ،جامعة الملك سعود1009 ،م. -عضو لجنة إعداد برنامج الدكتوراه في اآلثار -جامعة الملك سعود (1001-1001م).

1

_

 عضو لجنة إعداد البرنامج الدراسي الجديد لدرجتي البكالوريوس والماجستير في اآلثار -جامعـة الملـكسعود – (1090-1097م).

 عضو فريق التنقيب االثري فى موقع الربذة االسالمى –طريق الحج الكوفي ()1099-1097 مسئول باحث المشروع السوداني /األمريكي للبحث األثري في الســودان (.)1091-1099 -عضو مجلس كلية اآلداب-جامعة الخرطوم (1091-1099م).

 -سكرتير مجلس أبحاث كلية اآلداب-جامعة الخرطوم (1099-1040م).

 -المسئول اإلداري لآلثار في اإلقليم الشمالي ،السودان1041-1041( ،م).

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعامً
ًًًًً-عضواللجنة التنفيذية للهيئة النقابية الساتذة جامعة الخرطوم 1099-1091
 عضو الجالية السودانية بالرياض 1999- 1009 عضو مؤسس المنتدي السوداني الثقافي بالرياض السعودية 1009 مشارك فى العديد من الندوات الخاصة بالشأن السوداني فى الرياض والقاهرة والخرطوم. نشر مساهمات عامة ثقافية/سياسية فى صحف محلية وعربية.ً
ً
خامساً-الخبرةًالتدريسيـــةً:
ا

المتنوعــة فــي اآلثــار والعلــوم ذات الصــلة منــذ 1040م ،بــالليتين اإلنجليزيــة
قمــت بتــدريس العديــد مــن المـواد
ا
(جامع ــة الخرط ــوم) والعربي ــة (جامع ــة المل ــك س ــعود) وم ــن المواض ــيع الرئيس ــة الت ــي درس ــتها عل ــى مس ــتو
الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس:
 تاريخ علم اآلثار.
 اآلثار النظرية.

 منهج البحث األثري.

 وسائل التأريخ والتنقيب األثري والتدريب الميداني.
 آثار ما قبل التاريخ في أفريقيا والشرق األدنى وأوروبا.
 آثار وحضارات الشرق األدنى القديم.
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 الفن البدائي والقديم.

 نشؤ القر الزراعية و أنماط االستيطان المبكر.
 الدراسة المقارنة ألصول المدنيات القديمة.
 آثار و حضارات السودان القديم.

 آثار و حضارة الدول اإلفريقية القديمة.
 االثنوأركيولوجيا.

 االنثروبولوجيا الطبيعية و الثقافية.
 التسجيل والتوثيق المتحفي.
 ادارة التراث الثقافي.

سادساً-أعمالًميدانيةً(أساسيــة)ً:
ا

 -عضو فريق المسح والتنقيب األثري في موقع الثمامة األثري شمال الرياض (.)1999-1991

 العمل في التنقيب األثري وتدريب طالب قسم اآلثار والمتـاحف بجامعـة الملـك سـعود ،فـي موقـع الربـذةاإلسالمي لمدة خمسة مواسم بواقع فصل دراسي لكل موس ــم (1090-1097م).

 باح ــث رئ ــيس ف ــي المش ــروع الس ــوداني األمريك ــي للتنقي ــب األث ــري ف ــي ش ــرق الس ــودان ل ــثالث مواس ــم(.)1099-1099

 تنقيب ميداني (باالشـتراك مـع د .عبـاس محمـد علـي) ،بموقـع أمم مرحـي ،عصـر حجـري حـديث ،شـمالأمم درمان 1091م.

 حفريات جامعة الخرطوم شمال أم درمان (1099-1040م). التنقيـب األثـري فـي كهـف " “La Cotte de St. Brelade, Jerseyبـننجلت ار لمـدة موسـمين1040م).

(-1047

 -المسح األثري شمال أم درمان –جامعة الخرطوم (1049م).

 -المسح والتنقيب األثري للبعثة الفرنسية السودانية شمال السودان (1041م).

 البحث األثري لقسم التاريخ –جامعة الخرطوم في الجزء الجنوبي مـن اإلقلـيم الشـمالي -السـودان(1041-1041م).
ً
ً
ً
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سابعاً-اإلشرافًعلىًالرسائلًالعلميةً:
ا

أشرفت على عدد من رسائل الدكتوراه والماجستير:
 -1البحث اآلثاري في الجزيرة العربية :دراسة تقويمية ،ماجستير( ،إبراهيم علي اغـالن) 1001م ،جامعـة
الملك سعود.
 -1متح ــف اآلث ــار ف ــي الع ــالم العرب ــي :تاريخ ــد ودوره وأهداف ــد ،دكت ــوراه( ،بك ــر محم ــد برن ــاوي) 1991م،
جامعة الملك سعود.
 -9الثقافــة الماديــة للبــدو الرعــاة فــي عســير :د ارســة اثنواركيولوجيــة ،دكتــوراه( ،ه ـزاع بــن ســعد البهيشــي)
1999م ،جامعة الملك سعود.
ـي المملكــة العربي ــة الســعودية ومؤش ـراتها اآلثاريــة ،دكت ــوراه
 -7العمــارة الســكنية التقليديــة ف ــي جنــوب غربـ ا
(أحمد محمد العبودي)1997 ،م ،جامعة الملك سعود.
المصورات ،السودان ،دراسة اثنواركيولوجية (اشراف مشترك) ،ماجستير (نهى
 -1تفسير مخربشات موقع
ا
عبدالحافظ)1991 ،م ،جامعة الخرطوم
 -0الرســوم الصــخرية فــي جبــال ثهــالن ،الــدوادمي ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ماجســتير (نــايف القنــور)
 1999جامعة الملك سعود.
 -4إدارة الت ـراث الثقــافي فــي المملكــة العربيــة الســعودية :حالــة الحــرف والمصــنوعات التقليديــة ،دكتــوراه.
(خيرية االصقة)1919م.
 -9موقع العيينة األثري ،ماجستير( ،خالد األسمري) 1919م.
 -0اآلثار والتعليم العام في المملكة العربية السعودية ،ماجستير( 1911ميرفانا الحارث).
م ــدافن جن ــوب الظهـ ـران ،المملكـ ــة العربي ــة الس ــعودية – ماجس ــتير (1911 ،وهايـــب
-19
الصخيان)
-11االشراف حاليا على ثالث رسائل ماجستير لطالب بجامعة النيلين الخرطوم.

ثام اناً-مؤتمراتًعلميـةًً:
 المؤتمرًالدوليًالثالثًلعصورًماًفبلًالتاريخًفىًالوطنًالعربيًً7102دولةًالكويتً. المشاركة فى عدد من الورش والسمنارات فى السودان _1910الحاضر-

المؤتمرات العلمية السنوية إلتحاد اآلثاريين العرب ،القاهرة من  1997حتى اآلن.

 المؤتمر الدولى االول لعصور ما قبل التاريخ بالوطن العربى  . 1911القاهرة. المؤتمر الدولي الثالث لعصور ما قبل التاريخ بالوطن العربي  .دولة الكويت.1
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 نــدوة مجلــة أدومــاتو الثانيــة"اإلنســان والبيئــة فــي الــوطن العربــي فــي ضــوء االكتشــافات اآلثاريــة" -الجوف 11 - 19جمادي األولى 1791هـ 0- 7 ،مايو 1919م.
 ورشة عمل دراسات ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية ،الرياض  1-9مايو .1999-

ندوة "العالم العربي وأفريقيا :تحديات الحاضر والمستقبل" .الرباط  14-11أكتوبر .1999
ن ـ ـ ــدوة اآلث ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي المملك ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية – وكال ـ ـ ــة و ازرة المع ـ ـ ـ ــارف لآلث ـ ـ ــار ،الري ـ ـ ــاض -17
1000/19/14م.
ندوة السودان :الثقافة والتنمية ،مركز الدراسات السودانية ،القاهرة 1000/9/4-7م.
ن ـدوة تعمــيم التعريــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية19-11 ،ســبتمبر 1009م ،جامعــة الملــك ســعود،
الرياض.
المؤتمر العالمي السادس للدراسات النوبية( ،ابساال -السويد) 1090م.
الندوة العالمية الثالثة لدراسة تاريخ الجزيرة العربية( ،الرياض)1099م.
الندوة العالمية لدراسة اآلثار الفلسطينية( ،حلب-سوريا)1091م.
المؤتمر العالمي الثالث للدراسات النوبية( ،كيمبردج-إنجلت ار) 1049م.
عدد من الندوات العلمية المحلية في السودان 1099-1040م.

تاسعاً:

ًتحكيمًبرامجًدراسيةًلعددًمنًاقسامًالثارًبالجامعـاتًالسـودانيةً.وزارةًالتعلـيمًالعـاليًوالبحـثًالعلميً.
ًتحكيمًبحوثًومؤلفاتًلترقيةًاعضاءًهيئةًالتدريسًبجامعاتًسودانيةًوعربيةً.ًمناقشًرئيسيًلرسائلًدكتوراةًوماجسترًفىًالسودانًودولًعربية.ً
عاشراًً-اإلنتاجًالعلمـــيً:
أً–ًكتبً:

ً -1الثنواركيولوجيـــــاًالدراســـــةًالثاريـــــةًللثقافـــــةًالماديـــــةًالمعاصـــــرة ،دار القواف ـ ــل للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع،
الرياض1999.

 -1الحضارةًالعربيةًوالسالميةًعبرًالعصـورًفـىًالمملكـةًالعربيـةًالسـعوديةً(_ًباالشـتراك مـع أ.د عبـد
الرحمن االنصاري) 1990
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بً-مقالتًوبحوثًباللغةًالعربيةً:
  -1094نقد كتاب :اللغةًالمروية (الجزء األول ،جامعة الملك سعود 1090م ،تأليف الدكتور عبد القادرمحمود عبد اهلل) ،العصور ،المجلد الثاني ،الجزء الثــاني ،ص .990-991

  -1001مشروعًالبطانةًاألثريً:النتائجًوالدللت (باالشتراك مع د .عباس محمد علي) .دراساتًفيًاآلثارً:الكتابًاألول ،قسم اآلثار والمتاحف -جامعة الملك سعود ،ص .00-01

  -1000العالقاتًالسودانيةً– ًالمصريةً:شهادةًالتاريخًالقديم ،جريدةًالحياة ،العدد 19 ،11409مارس.

  -1000الترجمة ًوالمصطلح ًاآلثاري (باالشتراك مع د .عبد اهلل الشارخ) ،ندوة ًالتعريب ًوتطويرًالترجمةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية1009/0/19-11 ،م.

 -1000 -العالقاتًالسودانيةً–ًالمصريةًفيًالعصورًالقديمة :رؤيةًجديدة(.باالشتراك مع أ.د عبد

القادر محمود عبد اهلل) في :التواصل الحضاري بين أقطار العالم العربي من خالل الشواهد األثرية،

الندوةًالعلميةًاألولىًلجمعيةًاآلثاريينًالعرب ،القاهرة ،تحرير :ا .د .علي رضوان ،ص ص -49
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  -1999اآلثار ًوقضايا ًالثقافة ًالسودانية .في :السودانً :الثقافة ًوالتنمية ،ندوة مركز الدراساتالسودانية القاهرة ،تحرير د .حيدر إبراهيم علي ،ص ص .710-791

 -1999 -عنًعلمًعلمًاآلثارًوالديموغرافيا ،كندة ،العدد الثاني ،الجمعية السعودية للدراسات األثرية.

  -1991دراسات ما قبل التاريخ في وادي النيل :مالحظات حول المنهج والنظرية ،أدوماتو  ،9صص .10-4

 -1991 -أخالقيات ًجمع ًالممتلكات ًالثقافيةً ،مراجعة ًكتاب The Ethics of Collecting Cultural

 ،Property, P. M. Messenger (ed). 1999أدوماتو  ،9ص .41-01

  -1991السودان ًالقديمً :اختالط ًاألسماء ًودللت ًالمفاهيم ،دراسات ًفي ًآثار ًالوطن ًالعربي ،1جمعية اآلثاريين العرب ،القاهرة ،ص (.910-911باالشتراك مع أ.د عبد القادر محمود عبد اهلل)

 -1991 -األثنواركيولوجياًوامكانيةًتطبيقهاًفيًدراسةًالحرفًالشعبيةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية،

ندوةًاآلثارًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًحمايتهاًوالمحافظةًعليها ( .)1000المجلد األول ،و ازرة

المعارف ،الرياض ،ص ص .771-719

 -1991 -العصورًالحجريةًفيًواديًالنيل ،مجلة العصور  ،11الجزء األول ،ص ص .99-4
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 –1999 -العصورًالحجريةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً.دراسةًتقويمية .أدوماتو .79-4 :9

ً -1999 -الموروث ًالثقافي ًالسوداني ً– ًتحديات ًالوحدة ًالوطنية ًوالنتماء ًاإلقليمي .في :

العالم ًالعربي ًوأفريقياً :تحديات ًالحاضر ًوالمستقبل (أعمال ندوة) .و ازرة الثقافة .المملكة

الميربية .ص ص .07-90
  – 1991عصورًماقبلًالتاريخًفيًواديًالنيل .في :الكتابًالمرجعًفيًتاريخًاألمةًالعربية.المجلد األول .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .تونس .ص ص .41 – 77

" 1999 -عصورًماًقبلًالتاريخًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية".

 الحضارة العربية و اإلسالمية عبر العصور في المملكة العربية السعودية تحرير -أ.د عبدالرحمن األنصاري وآخرون .مؤسسة التراث .ص ص .10 – 90

 " 1911جمعياتًاآلثارًفيًالوطنًالعربيً:رؤيةًنقديةًللنشاطًالعلمي"  .أعمال ندوةاإلنسان والبيئة في الوطن العربي في ضوء االكتشافات اآلثارية".

 ً" 1911تدريسًماًقبلًالتاريخًفىًالجامعاتًالعربيةًً:عنًاشكالياتًالمفاهيمًوالمصطلح " -كتاب المؤتمر الدولى االول لعصور ما قبل التاريخ بالوطن العربى  .جامعة القاهرة .

 - 1919البحثًالثريًفىًعصورًماًقبلًالتاريخًفىًالبلدانًالعربيةً:جدليةًالوطنيًوالجنبي.أعمال المؤتمرالدولي الثالث لعصور ما قبل التاريخ فى الوطن العربي .دولة الكويت.

ً

 -1919 -استدعاءًالماضيًلخدمةًالحاضر  .مجلة االداب  4جامعة افريقيا العالمية 119-111 ،

ً-كتبًوبحوثًباللغةًاإلنجليزيـةً:

PUBLICATIONS:
2004: (With Abbas Mohammed Ali) Umm Marrahi: An Early Holocene Ceramic Site,
north of Khartoum (Sudan). Sahara 15: 97-110.
2000: With D. Edwards) Archaeological Survey in the 5th. Cataract Region Sudan and
Nubia. The Sudan Archaeological Research Society Bulletin No. 4. 44-50.
1999: Archaeology and Modern Sudanese Cultural Identity. African Archaeological
Review, vol, 16, No.1
1992: Archaeological Survey in the Area of Shaqudud Cave, Central Sudan. Ages vol. 7.
Part 2. 43-69.
1987a: Terminal Palaeolithic Blade Assemblages from Khashm el Girba, Eastern Sudan.
Azania XXII, 37-45.
1987b: The Later Palaeolithic in Sudan in the light of New Data from the Atbara. In
Tomas Hagg (ed.), Nubian Culture: Past and Presen, 33- 46. Almqviist Wiksell
Int., Stockholm
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1094c (with khabir.Abdalrahim) Neolithic Pottery from Survey Sites around Shaqadud
Western Butana,Sudan.Archaeologie du Nil Moyen.vol.2. pp 175-1847
1987d: The Emergence of Upper Palaeolithic in Sudanese Nubia. The Possibility of East
Mediterranean Connection. In Studies in the History and Archaeology of
Palestine II, Aleppo University Press, 9-16, 194-200.
1983: (With A. Marks, A. Mohammed Ali & T. R. Hays). preliminary Report of
the Butana Archaeological project: The 1982/3 Field Season

.

Nyame Akuma No. 22, 26-27.
1982 a: Identification of some Middle Palaeolithic Assemblages from the Dongola
Reach, Sudan. In J. M. Plumley (ed.) Nubian Studies, Ars and Phlips, 65-75.
1982 b: (With A. Marks, A. Mohmmed Ali & T. R. Hays).
Butana Archaeological Project: Iterim Note, Nyame Akuma No. 21, 38-40.
1982 c: (With A. Marks, A. Mohammed Ali & T. R. Hays).
Butana Archaeological Project: 1981 Field Season, Nyame Akuma No. 20, 47-50.
1981: Later Pleistocene Cultural Adaptations in Sudanese Nuba, B. A. R.
International Series 114. Pp. 231.
1980: (With A. Marks. A. Mohammed Ali & T. R. Hays).
Survey of Northern Butana. Nyame Akuma No. 16, 30-35.
1977, 76: Contribution in Andre Vila, La Prospection, Archaeologique De La
Vallee Du Nil, Au Sud De La Cataracte De Dal. Fascicule. No. 4 and
No. 5. C. N. R. S. Paris.

ً:ترجمـة

ً:ًكتب-0

: كتاب. الرياض، مكتبة العبيكان، بناتًسبأ-1991 Shebbe’s Daughters. by H. St. J. Philby 1938.

0

_

  -1991مالمحًالثقافةًالتقليديةًلمنطقةًعسير ،مؤسسة التراث ،الرياض .كتاب:The Ethnographic Atlas of Asir. By Walter Dostal 1983.

 -1999 -أرضًمدين ،مكتبة العبيكان ،الرياض .كتاب:

The Land of Midian. By H. St. J. Philby 1957.

 -1994جزيرةًالعربًالوهابيين .مكتبة العبيكان – الرياض .كتاب:
Arabia of the Wahabis. By S. J. B. Philpy 1928.
ً-7مقالتً:

 :1090 -علم اآلثار .كندة ،العدد األول ،الجمعية السعودية للدراسات األثرية .مقال:

Archaeology; Educational Courses in Britain, vol. 9. No.2, 1988. by K. Greene.

  -1000متحف تحت الحصار :القصة الكاملة لتدمير متحف أفيانستان الوطني ونـهبد .جريدةًالحياة :العدد  ،11101والعدد  .11100مقال:

Museum under Siege- Archaeology 49, No. by Nancy Dupree.

حادي عشرً-جمعياتًعلميــةً:
 الجمعية العالمية للدراسات النوبية.

 المعهد البريطاني في شرق أفريقيا  -نيروبي.
 الجمعية السعودية للدراسات اآلثارية.

 الجمعية السودانية للبحث اآلثاري  -لندن.
 اتحاد اآلثاريين العرب  -القاهرة.
ثانيًعشرً-منحًً/جوائـــزً:
 الجائزة التقديرية لآلثارين العرب 1990 ،م.
 منحة أبحاث ميدانية من مؤسسة العلوم األمريكية )1091-1099 (N. S. Fم.
 منحة أبحاث ميدانية من مؤسسة العلوم األمريكية )1091-1091 (N. S. Fم.

 من ح ــة إ ج ــا زة د را س ــية ( ش ــهرين ) ف ــي ال وال ي ــات المت ح ــدة األمريك ي ــة م ــن منظ م ــة
) Crossroads Organizaton (U. S. Aعام 1091م.

 منحة دراسية من جامعة الخرطوم إلنجلت ار (الدكتوراه) 1040-1441م.
 منحة دراسية من المجلس البريطاني إلنجلت ار (البكالوريوس) 1041-1049م.
 جائزة جامعة الخرطوم في التاريخ (البكالوريوس) 1041م.
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