المعلومات الشخصية
االسم :سلمى عمرالسيدعمر
تاريخ الميالد 1/1/1964:
الجنسية :سودانية
الحالةاالجتماعية :متزوجة وأم لثالثة أطفال
تلفون٧٧٥٥٧٠١١٠٠:
البريدااللكتروني dr.salma_his@hotmail.com:

المؤهالت العلمية
أ /درجةالدكتوراه:
التخصص :تاريخإسالمي.تاريخمنحالدرجة:٤٧٧٢م.الجامعةالمانحة :جامعةالخرطوم -السودان.عنوانالرسالة( :الجذورالتاريخيةلفكرةالمهديةفياإلسالم(.ب /درجةالماجستير:
التخصص :تاريخأفريقي.تاريخمنحالدرجة٥٧٧١ :م.الجامعةالمانحة :جامعةالخرطوم -السودان.عنوانالرسالة :دورالشيخمحمدبلوبنعثماندانفوديوفيخالفةسكوتومنخاللتحقيقكتابه “تنبيهالراقدلمايعتورالحجمنالمفاسد.
ج /درجةالبكالوريوس:
التخصص) :تاريخ (تخصصرئيسي) ،لغةروسية (تخصصثانوي.الدرجة :مرتبةالشرفالثانية -القسماألول.-تاريخمنحالدرجة :٥٧٥٥م.

الجامعةالمانحة :الخرطوم -السودان.

خبرةالتدريسية
أوالا :المقررات الدراسية
-٥٧٤مدخل لدراسة تاريخ السودان ا لقديم والوسيط – المستوى األول .تا٥٧٥فصالن دراسيان
 -٥٧٢مدخل ل دراسةالتاريخ اإلسالمي المستوى األول فصالن .تا٥٧١دراسيان
تا٤٧٥ظهوراإلسالم والتوسع حتى٠١٧م) المستوى الثاني (فصل دراسي.تا٤٧٤ظهوراإلسالم والتوسع حتى٠١٧م) المستوى الثاني (فصل دراسي. -٥٧٢٧م) المستوى الثالث (فصل .تا١٧٥تاريخ اإلسالم منفصل ٠١٧دراسي.
 -٥٤١٥م(المستوى الثالث (فصل .دراسيتا١٧٤تاريخ اإلسالم
من٥٧٢٧
تا) ١٧١السودان الوسيط -المستوى الثالث (فصالندراسيان.تا(٤٧١أوربا في العصورالوسطى -المستوى الثاني (فصل دراسي.تا(٤٧٢الحروب الصليبيةالمستوى الثاني (فصلدراسي 8521م – المستوى الرابع (فصل دراسي) تا٢٧٥تاريخ اإلسالم من٥٤١٥م – المستوي الرابع٥٧٢٧– تا٢٧٤تاريخ اإلسالم من٥٧٢٧فصل دراسي
١٥٧نصوص تاريخيةباللغةاإلنجليزية -المستوى الثالث  .تا فصالن دراسيان١٧٧

التدريب
دورةأساسية في اإلعدادالتربوي -مركزترقيةأعضاءهيئةالتدريس-جامعةالخرطوم٤٧٧٢م.
 دورةتدريبية في معاييرالتصميم التعليمية لمناهجالتعليم عن بعد-كليةالدراسات التقنية والتنموية -جامعةالخرطوم٤٧٥٧م

الخبرةاإلدارية
رئيس قسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعةالخرطوم٤٧٥٧ -م حتى تاريخه.عضومجلس أساتذة جامعةالخرطوم٤٧٥٧م حتى تاريخه.مشرف طالب المستوى الثاني -كليةاآلداب٥٧٧٢ -م٥٧٧١ مشرف طالب المستوى الرابع -كليةاآلداب٥٧٧٢م٥٧٧٢ممثل قسم التاريخ -مجلس كليةاآلداب٥٧٧١م٥٧٧٢عضولجنةحصرأطروحات الماجستيروالدكتوراه -كليةاآلداب -جامعة الخرطوم٥٧٧٢م. سكرتيرمجلس قسم التاريخ -كليةاآلداب٥٧٧٢م٥٧٧٢مشرف امتحانات قسم التاريخ٥٧٧٢م٥٧٧٢مشرف مكتبة قسم التاريخ٤٧٧٥م٤٧٧٧م.سكرتيرمجلس قسم التاريخ٤٧٧١عضودائرةالتاريخ ب مركزالتنويرالمعرفي ٤٧٧٧م حتى تاريخه.عضولجنةاألفالم الوثائقيةعن جامعةالخرطوم٤٧٥٧م.مشرف متعاون -عمادةالدراسات العليا -جامعةأفريقياالعالمية٤٧٥٤م حتى تاريخه. عضوهيئة تحريرمجلةكليةاآلداب٤٧٥٧م حتى تاريخه.عضو مجلس كليةاآلداب -جامعةأمدرمانا ألهلية ٤٧٥٥محتى تاريخه.-ممتحن خارجي -قسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعةأمدرمان ا ألهلية٤٧٥٥م حتى تاريخه.

التدرج األكاديمي
أ .الوظيفة الحالية :أستاذ مساعد،قسم التاريخ،كليةاآلداب منذ ٤٧٧٢م حتى تاريخه.
ب .الوظائف السابقة:
مساعدأمين متحف الهيئةالقومية لآلثاروالمتاحف -متحف السوداني القومي٥٧٧٧م.أمين متحف بيت الخليفة -أمدرمان -الهيئةالقومية لآلثاروالمتاحف– السودان٥٧٧٥م.محاضربقسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعةالخرطوم منذ٥٧٧٢م.-مساعد تدريس بقسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعة الخرطوم منذ٥٧٧٥

خدمةالمجتمع
عضولجنة تيسيرحي حمد -الخرطوم بحري٥٧٧٢م.عضولجنة إصحاح البيئة -حي حمد -الخرطوم بحري٤٧٧٢م.برنامج في ذكرى استقالل السودان -اإلذاعة القومية٤٧٧٧م.برنامج “أرشيفهم وتاريخنا” -ملف الثورةالمهدية -قناةالجزيرة الفضائية -يونيو٤٧٥٥م.برنامج حول مؤتمراألندلس -قناة أمدرمان الفضائية٤٧٥٥م.برنامج “االهل بلغت” اإلذاعةالقومية -حلقات عن الكعبةالمشرفة -التقويم الهجري -جمع القرآن -أسس الدولةاإلسالمية األولىفي المدينة -دورالمرأةالسياسي والديني والعلمي في اإلسالم -نساءخالدات -مارس٤٧٥٤م
حتى تاريخه.
صحيفةألوان -الملف الثقافي -حوارعن علم التاريخ واالستالب الثقافي٤٧مايو٤٧٥٥م (العدد)-٢١٧٧صحيفةالخرطوم -المحقق -تحقيق حول توصيات مؤتمرالتعليم القومي٤٢فبراير٤٧٥٤م (العدد)-٠٧٥٢ -٥٥صحيفةالحرة “قضاياوتقارير” -قبةاإلمام المهدي -العدد٥٧٢٢يونيو٤٧٥٤م

اإلشراف على درجات الماجستيرالتي أُجيزت
أحالم أبكرمنصور -التاريخ السياسي واإلداري لمملكةغرناطة٢١١٥١٧٧م) – جامعةالخرطوم٤٧٧٧م٠٧١ – .ه ( ٥٤١٠
 دبوكة فونوفضل كنار -الفكي علي الميراويو دورها إلصالحي في جنوب كردفان٥٥٧٧-م٥٧٤٧)جامعة إفريقيا العالمية-ديسمبر٤٧٥٤م(
 سلمى علي حامد محمد – دولة بني جهورفي قرطبة ()٢٤٤٥٧٢٧م) يناير٤٧٥١م٢٢٧ / .ه( /٥٧١٥
رسائل الماجستيرتحت اإلشراف:
إيمان خليفة أحمدمحمد “السمات الحضارية لدولة المماليك في مصر”.ماريا عبدهللا عبدالمهيل “دورالدولةالسعدية في تاريخ المغرب”.ابتهال صديقم حمد “تاريخ كليةالطب والخدمات الصحية بجامعة الخرطوم”.محمدإبراهيم علي “تداعيات االيدولوجية االستعماريةعلى الواقع٥٧٧٧م) -جامعةأ فريقياالعالمية” – .الصومالي للفترة من ( ٥٥٢٤
-أنورأبكرعلي مصطفى “الحياةالثقافية في العصرالعباسي األول”.

مناقشة رسائل ماجستير

عواطف عبيد مصطفى :التاريخ اإلداري والحضاري لدولة٧٧٧م).جامعةالخرطوم٤٧٧٧م٤٢٧ / .ه) (  / ٥٧٧األغالبة( ٥٥٢
 رفيدة إسماعيل عطا المنان إسماعيل :بيت ا لحكمةالبغدادي وأثره في٥٤١٥م) جامعة ٢١٢ /ه)(  / ٠١٢الحركةالعلمية في الدولةالعباسية ( ٥١٤
الخرطوم٤٧٧٧م.
خديجة خيري عبدالكريم خيري:بنوعباد و(مملكة إشبيلية )٢٥٢٥٧٧١م) جامعةالخرطوم٤٧٧٧ .م٢٥٢ / .ه( /٥٧٤١
أحمد محمدعبدالسالم ا لالفي”لوجودالمغربي في بالداألندلس إبان عصر الخالفة األموية ١٥٠٥٧١٥م) جامعة ٢٤٤ /ه (  / ٧٤٧النيلين٤٧٧٧ .
 -سارة عمرمحمدعلي بابكر :دوراليهود في إقتصادالمدينة في العهدالنبوي جامعة الخرطوم ٤٧٥٤م

مؤتمرات وورش العمل
سمنارالدراسات األندلسية -قسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعةالخرطوم٤٧٧٥م -عضواللجنةالعلمية.
ورشةعمل ب عنوان “تقييم كتاب اإلسالم في السودان لترمنجهام” مركزالتنويرالمعرفي٤٧٥٧م -رئيس الجلسة.
ورش ةعمل بعنوان “تاريخ السودان من خالل مدينة سواكن” -مركزالتنويرالمعرفي٤٧٥٥م -معقب.
٧
نائب رئيس ومقررلجنة مؤتمرالذكرى المئويةالثالثةعشرة لدخولالمسلمين األندلس -قسم التاريخ -كليةاآلداب -جامعةالخرطوم -نوفمبر
٤٧٥٥م.
المنتدى ا لثاني للدراسات العليا -جامعةأفريقيا العالمية -يناير٤٧٥٥م-معقب.
 مقررلجنة مؤتمرالوقف ودوره في الحياة االجتماعية والتعليم -قسمالتاريخ -كليةاآلداب -جامعةالخرطوم٤٧٥٤م.
عضواللجنة العليا لمؤتمرالعلوم اإلسالمية قاعدةالبناءالحضاري -قسمالدراسات اإلسالمية -كليةاآلداب -جامعة الخرطوم٤٧٥٤م

بحوث التخرج التي أشرفت عليها
الجيلي اإلمام النور :تأسيس الدولةاألموية ٤٧٧٧م.معتزمحمدالعطا :الظاهر بيبرس وتأسيس الدولةالمملوكية ٤٧٧٧م.عيسى قسم السيدعيسى :العمارةاإلسالمية في األندلس واآلثارالباقية للحمراء في غرناطة ٤٧٥٧م.جويرية عمرحسن :الهجرةالنبوية وأثرهاعلى مجتمع المدينةالمنورة ٤٧٥٥م.إيمان خليفة أحمدمحمد :السمات الحضارية الدولةالمماليك في مصر ٤٧٥٧م.آيةعلي عبدالرازق :الخط العربي -نشأنه وتطوره حتى العصراألموي ٤٧٥٥م.ثانيا :المستوى الرابع
محمدأحمدمحمداألمين :تاريخ العالقات العامة في صدراإلسالم -الفترة الملكية ٤٧٥٧م.عبداللطيف هاشم عبداللطيف :السلطان ا لمظفرقطر (قاهرالتتار٤٧٥٧م)علياءعيدروس جابر :فن العمارة في الدولة األيوبية٤٧٥٧م.محمدعبدهللا محمديوسف :السلطان محمودالقرنويو فتوحاته في بالد الهند ٤٧٥٧م– سماهرعبدهللا عثمان :التجارة في عهدمحمدعلي باشا٤٧٥٧م.
وفاءعوض محمدعلي :النهضةالعلمية في عهدالخليفة العباسي المأمون٤٧٥٧ممحمدالمنتصرمحمد :األطماع االستعمارية اإليطاليةفي ليبيا٤٧٥٧م.محمدالنيل عكاشة :موسى بن نصيرودوره في فتح شمال أفريقيا٤٧٥٧م.غادة عمرمحمدعبدالماجد :تأسيس مدينة القطائع٤٧٥٧م.رؤى صالح خليل :معركة ذات الصواري أول معركة بحرية في اإلسالم ٤٧٥٧م.صفاءعبدهللا أحمدإبراهيم:الفتوحات اإلسالمية في عهدالخليفة عمربن الخطاب رضي هللا عنه ٤٧٥٤م.النعيم جفون جبارة الشيخ :معركةعين جالوت٤٧٥٤ .م.أالءإسماعيل علي محمدعلي  :مدينة سامراء”سر من رأى” ٤٧٥٤ممها الخليفةحسين عمر :الدولة الصفارية ٤٧٥٤م.-عفاف عبدالنبي علي محمد :مدينةالفسطاط ٤٧٥٤م.

تحكيم بحوث
المشاريع البحثية
 مشروع دراسة المدينةالسودانية من منظورتاريخي يهدف إلى دراسةتاريخ المدينة السودانية في العصورالقديمة والوسيطة حتى عام٥٥٤٥م
مركزالتنويرالمعرفي.
 مشروع التاريخ الديني،االجتماعي والثقافي للسودان،التواصل والدالالتعبرالعصور .يهدف إلى إنجازدراسة موسوعة متخصصةعن تاريخ
عالقات الدين والمجتمع والثقافة في السودان عبرالعصورمن زاوية
التركيزعلى االستمرارالثقافي والدالالت بالنسبة للواقع اآلتي والتخطيط
الثقافي المستقبلي.
مدةالمشروع ثالث سنوات مقسم لثالث مراحل من٤٧٥٥م حتى تاريخه.
مركزالتنويرالمعرفي.
مجلة جامعة السالم٤٧٧٧ -ممجلة كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية -جامعة دنقال٤٧٥٧م.٤٧٥٥م – / .مجلة جامعة سنارالعلمية٤٧٥٧
مجلة جامعةالبحراألحمر٤٧٥٧م.٤٧٥٤م – /٤٧٥٥/ .مجلة التنويرالمعرفي٤٧٥٧
 تقويم مقررتاريخ اإلسالم منذالبعثة النبوية حتى نهايةالدولة األمويةالمقدم من.كليةالتربية لكليةا لتعليم عن بعد جامعة الخرطوم٤٧٥٥
تقويم مقترح دبلوم /ماجستيرترجمة قسم اللغةاالنجليزيةكليةاآلداب جامعة امدرمان األهلية٤٧٥٤م.

المشاريع البحثية
 مشروع دراسةالمدينة السودانية من منظور تاريخ ييهدف إلى دراسةتاريخ المدينة السودانية في العصورالقديمة والوسيطة حتى عام٥٥٤٥م
مركزالتنويرالمعرفي.
 مشروع التاريخ الديني،االجتماعي والثقافي للسودان،التواصل والدالالتعبرالعصور .يهدف إلى نجاز دراسة موسوعة متخصصة عن تاريخ
عالقات الدين والمجتمع والثقافة في السودان عبرالعصورمن زاوية
التركيزعلى االستمرارالثقافي والدالالت بالنسبة للواقع اآلتي والتخطيط
الثقافي المستقبلي.
مدة المشروع ثالث سنوات مقسم لثالث مراحل من٤٧٥٥م حتى تاريخه.
مركزالتنويرالمعرفي.

البحوث المنشورة
 د.سلمى عمرالسيدعمر :من ا لتراث اإلسالمي “كتاب التنبيه لل شيخ محمد بلو “مجلة دراسات أفريقية – جامعةأفريقياالعالمية -العدد (  )- ١٢ديسمبر 5002م .
د .سلمى عمرالسيدعمر( :بنوالوطاسف ي المغرب ( ٥١١١-م مجلةدراساتأفريقية٥٢٢١جامعة أفريقياالعالمية -العدد (  )- ٢١يونيو
مرتكزاتفكرةالمهدية في الفكرالشيعي -مجلة جامعة سنار -المجلد٤٧٥٥م -)٥ (- .العدد ( )٤
٥٢١٧م) -مجلةجامعة سنار - – -دورالسعديين في تاريخ المغرب ( ٥١١٢
٤٧٥٥م (- .المجلد (  -)٥العدد ( ٤
 إمارة المشعشعين العربية في األحواز وعربستان مجلة جامعة السالم العددالثاني -أغسطس٤٧٥٥م.

أوقاف جامعةالخرطوم”أحمدهاشم بكبغدادي نموذجا” ورقةقدمتلمؤتمرالوقف ودوره في الحياة اإلجتماعية والتعليم .قسم التاريخ كليةاآلداب
جامعةالخرطوم٤٧٥٤ .م.
البحوث قيدالدراسة:
د .سلمى عمرالسيد :الدولةالزيديةفي طبرستان وجرجان.د .سلمى عمرالسيد :نشأة الفكرالملحمي في اإلسالم.-د .سلمى عمرالسيد :دورالمسجدالنبوي فيصدراإلسالم.

