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ادلؤهالث األكادمييت/
 الذهخىساه في فلعفت علم آلازاس مً ولُت الذساظاث العلُا حامعت الخشطىم ماسط 0220م. ماحعخير علم آلازاس مً ولُت الذساظاث العلُا حامعت الخشطىم أهخىبش 0222م. -بياالسٍىط الششف اإلاشجبت ألاولى الذسحت الثاهُت في آلاداب جخصص علم آلازاس ماًى 0110م.

الوظائف اإلداريت واألكادمييت/

 مششف حمعُت الازاس العلمُت بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت حامعت دهلل مً عام 0110م الى عام 0111م. سئِغ كعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت ،حامعت دهلل ( دوسة 0222-0220م ) -سئِغ كعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت ،حامعت دهلل ( دوسة 0220-0222م )
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-

ميعم كعم الذساظاث العلُا بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت بجامعت دهلل دٌعمبر 0220م وحتى دٌعمبر
0202م.
اإلايعم اإلايلف للعم الذساظاث العلُا بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت مً ماسط 0200م وحتى ظبخمبر
0200م.
عظى هُئت جحشٍش مجلت الذساظاث الاوعاهُت(هصف ظىىٍت محىمت) جصذس مً ولُت الاداب حامعت دهلل.
هائب سئِغ جحشٍش مجلت الذساظاث الاوعاهُت (هصف ظىىٍت محىمت) 0202 – 0203م

اخلربة الخذريسيت والذرجاث العلميت/
-

اظخار مشاسن بلعم العُاحت والازاس بيلُت آلاداب والعلىم الاوعاهُت – حامعت حاصان مىز 0202م
أظخار مشاسن بلعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل مىز 0202م.
أظخار معاعذ بلعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل مىز 0222م
محاطش بلعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل 0222م
معاعذ جذسَغ بلعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل فبراًش 0110م.

عضويت اجملالش واللجان العلميت/

-

عظى مجلغ اظاجزة كعم العُاحت والازاس بيلُت آلاداب والعلىم ؤلاوعاهُت – حامعت حاصان مىز 0202م
عظى مجلغ أظاجزة كعم آلازاس بيلُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل مىز 0110م وحتى آلان.
عظى مجلغ أظاجزة ولُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت – حامعت دهلل مىز 0220م وحتى0220م.
عظى مجلغ أظاجزة حامعت دهلل مىز 0220م وحتى 0220م.
عظى مجلغ أبحار ولُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت 0222م وحتى 0200م.
عظى وملشس مجلغ أبحار ولُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت للذساظاث العلُا مىز 0220م وحتى 0200م.
عظى لجىت مشاحعت اإلالشساث الذساظُت بلعم العُاحت والازاس بجامعت حاصان مىز 0202م.
عظى لجىت الخطت الاظتراجُجُت للعم العُاحت والازاس بجامعت حاصان مىز 0202م.
عظى لجىت الجىدة بلعم العُاحت والازاس بجامعت حاصان 0206م.
عظى لجىت الخىزُم الازشي بلعم العُاحت والازاس بجامعت حاصان مىز 0202م.
سئِغ لجىت مىخبت كعم العُاحت والازاس بجامعت حاصان مىز 0202م.
عظى لجىت الجىدة بلعم العُاحت وآلازاس بجامعت حاصان 0200م

الذوراث الخذريبيت وادلىح األكادمييت واجلوائز /

-

دوسة جذسٍبُت في الخذسَغ اإلابني على الىفاءاث – ًىاًش 0200م.
دوسة جذسٍبُت في معاًير مخشحاث الخعلم مع وظائل حعلُم الطلب (حذول اإلاىاصفاث) .ماسط 0200م.
ً
حائض على شهادة جلذًشٍت لعام  0206لألظخار اإلاخميز اوادًمُا مً ولُت آلاداب والعلىم الاوعاهُت بجامعت حاصان.
حائض على شهادة جلذًشٍت مً وصٍش الىهشباء والعذود ومً وصٍش آلازاس والعُاحت والحُاة البرًت لجهىد الباحث
الطىٍلت في معىحاث وحفشٍاث آلازاس الاهلارًت في اإلاىاطم اإلاخأزشة بلُام العذود 0200م.
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-

حائضة الخفىق العلمي لشباب الازاسٍين العشب على معخىي الىطً العشبي اإلالذمت مً الاجحاد العام للزاسٍين
العشب طشابلغ  ،لُبُا 0202م.
مىحت أوادًمُت جذسٍبُت في البحث العلمي للخحظير لذسحت الذهخىساه باإلاشهض البىلىذي ثآزاس البحش ألابُع
اإلاخىظط ـ حامعت واسظى ـ بىلىذا.
مىحت ولُت آلاداب والذساظاث ؤلاوعاهُت لذساظاث الحاظباث آلالُت بششهت مُغاباًذ 0112م.
حائضة الطالب اإلاثالي اإلاخخشج مً حامعت دهلل على معخىي ولُت آلاداب اإلالذمت مً العُذ مذًش الجامعت
0110م.

ادلىشوراث العلميت/

 البحىث والذراصاث الاثاريت في حظارة هبتت النىشيت وارجباطها بتطىر علم آلاثار(دراصت جقيميت) .في مجلتادوماجى  ،الرياض اإلاملنت العربيت الضعىدًت 4002م.
-

جأثير اإلاىاهج العمليت والىظريت في دراصت وجفضير مىاقع اإلاذافن في شمال ووصط الضىدان .في مجلت ادوماجى،
الشٍاض اإلاملىت العشبُت الععىدًت 0226م.
ا
صىاعت الضياحت ودورها في جىميت اإلاىاقع ألاثريت " محافظت مروي مثال .في مجلت الذراصاث ؤلاوضاهيت
العذد الثاوي 0222م.
جبل البرمل  :ودوره في إجراء طقىش جتىيج اإلالىك النىشيين  ،من خالل الىصىص ودللتها التاريخيت في
مجلت ادوماجى ،الشٍاض اإلاملىت العشبُت الععىدًت 0222م.
عرض لتاب الفخار ألاثري  :مىاهج دراصته وجحليله .في مجلت الذراصاث ؤلاوضاهيت العذد الثاوي 0222م.
اإلاضتىطىاث الضهاهيت على الىيل خالل عصر ما بعذ مروي بين الشاللين ألاول والثالث  .في مجلت الذراصاث
ؤلاوضاهيت العذد الشابع 0202م.
ا
الاثىىارليىلىجا والطب في الضىدان القذًم " مجتمعاث عصر ما بعذ مروي في الشالل الرابع الضىدان مثال.
في مجلت الذراصاث ؤلاوضاهيت العذد الخامغ 0200م
التنيف الاصتقراري وجحىلث البة ت " همىرم من مجتمعاث عصر ما بعذ مروي في الشالل الرابع في هخاب
هذوة الاوعان والبِئت في الىطً العشبي في طىء الاهدشافاث ألازشٍت ( ،)0الشٍاض.
التىاصل الحظاري من خالل عاداث الذفن في العصرين اإلاروي وما بعذ مروي في مىطقت الىىبت الضفلى .في
مجلت الذراصاث ؤلاوضاهيت العذد الحادي عشش 0202م
- Tar : An Ancient Sudanese Curing Treatment in “The Kushite World Proceedings of The11th
International Conference For Meroitic Studies VIENNA, 1 – 4 September 2008. Pp. 547-550. 2016.
- “Karma in Napta: New discovery of Karma tombs in Napata region” Sudan and Nubia Vol. 16.
2016.

The University of Dongola Archaeological investigations at El-Kurru Royal Cemetery (North
Sudan), Audmato Vol. 33, pp. 7-20, January 2016.

ا
 "هحى مىهج اثاري آثاري لذراصت اإلاذافن القذًمت ( جباهت الحراز  -بشمال الضىدان همىرجا)" بمجلت دساظاثفي علم الازاس والترار ،العذد العابع .0206
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-

 "اهماط الذفن وجذوي دراصت اإلاذافن القذًمت" بمجلت الذراصاث الاوضاهيت( ،افادة باليشش) . الحاطرة النىشيت في جبل البرمل على طىء الحفرياث والادلت الاثريت( .افادة باليشش)- The Study of Skeletal Remains from Haraz Cemetery (A.D. 350-580): 4th Cataract, Sudan.
(Acceptance of publication).

أراق علميت حتج الىشز

 أثر التحىلث العرقيت والثقافيت في مىطقت الضىدان ألاوصط على بذاًاث جذهىر مملنت مروي. -صىاعت الفخار التقليذي في الحظارة اإلارويت ( دراصت أثريت اثىىغرافيت)

كخب علميت حتج الطبع/

ً
 -اإلاىاهج آلازاسٍت لذساظت اإلاذافً " العىدان اللذًم همىرحا".

مشاركاث ببحود واوراق يف مؤمتزاث وورش علميت حمليت ودوليت /
-

-

ورشت جىميت آلاثار والضياحت في الىلًت الشماليت  ،قضم آلاثار جامعت دهقال 4000م (وسكت بعىىان :صىاعت
ا
الضياحت ودورها في جىميت اإلاىاقع ألاثريت " محافظت مروي مثال).
اإلاؤجمر الضابع لجحاد الاثاريين العرب  ،القاهرة 4002م (وسكت بعىىان  :اإلاسح ألاثري والحفرياث في جباهت
الحراز بمىطقت الشالل الرابع مىصم 8991م)
اإلاؤجمر الثامن لجحاد الاثاريين العرب  ،القاهرة 4002م( .وسكت بعىىان :جأثير اإلاىاهج العمليت والىظريت في
دراصت وجفضير مىاقع اإلاذافن في شمال ووصط الضىدان )
اإلاؤجمر التاصع لجحاد الاثاريين العرب  ،القاهرة 4002م (وسكت بعىىان :الحفرياث الاهقارًت إلاذافن الحراز
بمىطقت الشالل الرابع مىصم 4002م).
اإلاؤجمر العاشر لجحاد الاثاريين العرب  ،القاهرة 4001م (وسكت بعىىان : :الاثىىارليىلىجيا والطب في الضىدان
ا
القذًم " مجتمعاث عصر ما بعذ مروي في الشالل الرابع الضىدان مثال).
مؤجمر دراصاث الحظارة اإلارويت  ،فيةىا جمهىريت الىمضا 4001م (وسكت بعىىانTar : An Ancient Sudanese :
.)Curing Treatment
اإلاؤجمر الحادي عشر لجحاد الاثاريين العرب  ،القاهرة 4009م (وسكت بعىىان مىقع مذًىت هبتت القذًمت بجبل
البرمل "من خالل حفرياث ومنتشفاث مشروع إهقار آثار جبل البرمل").

 هذوة ؤلاوضان والبة ت في الىطن العربي في طىء الالتشافاث ألاثريت – اإلاملنت العربيت الضعىدًت ،الجىف4080م (وسكت بعىىان :التنيف الاصتقراري وجحىلث البة ت " همىرم من مجتمعاث عصر ما بعذ مروي في

الشالل الرابع).

 اإلاؤجمر الثاوي عشر لجحاد الاثاريين العرب  ،طرابلط ليبيا 4080م (وسكت بعىىان  :اإلارلس الاصتيطان النىش ي فيالبرمل – على طىء حفائر جامعت دهقال)..
 وسشت الذراصاث الاثاريت الحذًثت  ،قضم الاثار جمعت الخرطىم 4088م (وسكت بعىىان :الاصتيطان النىش ي فيالبرمل على طىء حفائر جامعت دهقال (اإلاىصم الضادش).
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 مؤجمر الذراصاث الىىبيت رقم  82في جامعت هىشاجيل بضىيضرا 4082م وسكت علمُت بعىىان ( An early Napatan.)Settlement in the Light of university of Dongola Excavation at Jebel Barkal
عضويت اجلمعياث العلميت/
-

عظى اجحاد الازاسٍين العشب اللاهشة  ،حمهىسٍت مصش العشبُت
عظى حمعُت آلازاس الىطىُت  ،الخشطىم
عظى حمعُت الصذاكت العىداهُت ألاظباهُت  ،الخشطىم
عظى حمعُت آلازاس العلمُت  ،ولُت آلاداب  ،حامعت دهلل.
عظى حمعُت آلازاس العىداهُت – اهجلترا.

عضويت الفزق االراريت/
-

عظى فشٍم إهلار آزاس مشوي – الهُئت اللىمُت لآلزاس واإلاخاحف  ،الخشطىم ،العىدان مىز 0220م وحتى .0222
عظــى فشٍــم كعــم آلازــاس حامعــت دهلــل قهلــار آزــاس ظــذ مــشوي بمىكــع الحامــذاب ( الشــلل الشابــع ) ،العــىدان مىــز
عام 0112م وحتى 0222م.
عظــى البعثــت اإلاشــترهت بــين كعــم آلازــاس حامعــت دهلــل ومةظعــت أولــى ألاظــباهُت العاملــت بمىكــع العباظــُت بمذًىــت
هشٍمت ( شمال حبل البرول) مىز 0220م وحتى آلان.
عظــى البعثــت اإلاشــترهت بــين حامعــت وادي الىُــل وحامعــت الخشطــىم العاملــت فــي الش ـلل الخــامغ  ،والًــت نيــش الىُــل
0220م.
عظى فشٍم إهلار آزاس حبل البرول  ،كعم آلازاس حامعت دهلل والهُئت اللىمُت لآلزاس واإلاخاحف 0223م وحتى الان.
هائب مذًش واإلاذًش الحللي إلاششوع حفشٍاث مىكع الىشو الازشي (0202م).

اخلرباث العمليت يف جمال الكشف والخىقيب عه اآلرار/
-

مششف حللي في فشٍم إهلار آزاس ظذ مشوي اإلاشترن بين كعم آلازاس حامعت دهلل والهُئت اللىمُت لآلزاس واإلاخاحف
( الحامذاب – الشلل الشابع ) 0112م وحتى 0222م.
مشــشف حللــي فــي الفشٍــم اإلاشــترن بــين كعــم آلازــاس حامعــت دهلــل والهُئــت اللىمُــت لآلزــاس واإلاخــاحف الــزي عمــل فــي
مىكع الىشو ألازشي بالىالًت الشمالُت 0111م.
مشــشف حللــي فــي الفشٍــم اإلاشــترن بــين كعــم آلازــاس حامعــت دهلــل والهُئــت اللىمُــت لآلزــاس واإلاخــاحف الــزي عمــل فــي
مىكع العباظت بمذًىت هشٍمت الىالًت الشمالُت ماسط 0222م.
مشـ ـشف حلل ــي ف ــي البعث ــت اإلاش ــترهت ب ــين كع ــم آلاز ــاس حامع ــت دهل ــل ومةظع ــت أول ــى ألاظ ــباهُت العامل ــت ف ــي مىك ــع
العباظُت بمذًىت هشٍمت الىالًت الشمالُت أهخىبش 0222م.
اإلاذًش ألاوادًمي وؤلاداسي لبعثت جذسٍب طلب الذفعت العابعت بلعم آلازاس حامعت دهلل في مششوع إهلـار آزـاس ظـذ
مشوي – الهُئت اللىمُت لآلزاس واإلاخاحف 0220م.
اإلاذًش ألاوادًمي وؤلاداسي لبعثت جـذسٍب طـلب الذفعـت الثامىـت بلعـم آلازـاس حامعـت دهلـل فـي مشـشوع إهلـار آزـاس ظـذ
مشوي – الهُئت اللىمُت لآلزاس واإلاخاحف 0220م.
مذًش حللي في اإلاششوع الىطني اإلاشترن بين حامعت وادي الىُل وحامعت الخشطىم ،الشلل الخامغ 0220م.
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-

-

مــذًش حللــي فــي مشــشوع إهلــار آزــاس حبــل البروــل  ،كعــم آلازــاس حامعــت دهلــل والهُئــت اللىمُــت لآلزــاس واإلاخــاحف مــاًى
0223م وحتى الان.
اإلاــذًش ألاوــادًمي وؤلاداسي لبعثــت جــذسٍب طــلب الذفعــت الخاظــعت بلعــم آلازــاس حامعــت دهلــل فــي مشــشوع إهلــار آزــاس
حبل البرول ظبخمبر 0223م.
اإلاــذًش ألاوــادًمي وؤلاداسي لبعثــت جــذسٍب طــلب الذفعــت العاشــشة بلعــم آلازــاس حامعــت دهلــل فــي مشــشوع إهلــار آزــاس
حبل البرول ظبخمبر 0222م.
اإلاــذًش ألاوــادًمي وؤلاداسي لبعثــت جــذسٍب طــلب الذفعــت الحادًــت عشــش بلعــم آلازــاس حامعــت دهلــل فــي مشــشوع إهلــار
آزاس حبل البرول ظبخمبر 0222م.
اإلاذًش ألاوادًمي وؤلاداسي لبعثت جذسٍب طلب الذفعت الثاهُت عشش بلعـم آلازـاس حامعـت دهلـل فـي مشـشوع إهلـار آزـاس
حبل البرول ظبخمبر 0226م.
مش ــشف حلل ــي ف ــي البعث ــت اإلاش ــترهت ب ــين كع ــم آلاز ــاس حامع ــت دهل ــل ومةظع ــت أول ــى ألاظ ــباهُت العامل ــت ف ــي مىك ــع
العباظُت بمذًىت هشٍمت الىالًت الشمالُت 0200م.
مش ــشف حلل ــي ف ــي البعث ــت اإلاش ــترهت ب ــين كع ــم آلاز ــاس حامع ــت دهل ــل ومةظع ــت أول ــى ألاظ ــباهُت العامل ــت ف ــي مىك ــع
العباظُت بمذًىت هشٍمت الىالًت الشمالُت أهخىبش 0203م.
اإلاذًش الحللي وهائب اإلاذًش إلاششوع حماًت وجأهُل مىكع الىشو ألازشي.
مش ـشف حللــي فــي فشٍــم جــذسٍب طــلب كعــم العــُاحت والازــاس علــى اعمــال الخىلُــب فــي مىكــع اإلاىــاسة مىــز
0202م.

ادلساهماث يف جمال السياحت اآلراريت/

 كــام الباحــث بعــذة سحــلث ظــُاحُت حعشٍفُــت مــع وفــىد سظــمُت ووطىُــت وأحىبُــت للمىاكــع ألازشٍــت فــي الىالًــت الشــمالُت -العىدان.

األشزاف العلمي علي البحود /
 مششف على عذد ( )3مً سظائل اإلااحعخير في آلازاس.
 مششف على عذد ( )0سظالت دهخىساه في آلازاس.
 ممخحً داخلي لعذد مً سظائل اإلااحعخير والذهخىساه.
 ممخحً خاسجي لعذد مً سظائل اإلااحعخير.
 محىم إلاجمىعت بحىر عً آلازاس وششث في دوسٍاث ظىداهُت وأحىبُت.
 ألاششاف العلمي على عذد مً بحـىر البيـالىسٍىط لطـلب العـىىاث الايائُـت بلعـم آلازـاس بيلُـت آلاداب
حامعت دهلل مىز 0110م وحتى الىكذ الحالي.

اخلربة الخذريسيت/
جذريط مقرراث البهالريىش بقضم آلاثار بهليت آلاداب والذراصاث ؤلاوضاهيت ،جامعت دهقال وهي :
ادلسخوى األول:
ملذمت لعلم آلازاس
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آلازاس العىداهُت
ادلسخوى الزاوي:
ملذمت العمل ألازشي اإلاُذاوي
آزاس ما كبل الخاسٍخ
ازاس ما كبل الخاسٍخ في العىدان
جطىس ؤلاوعان وزلافخه
علىم اإلاخاحف
كشاءاث هصىص ازاسٍت باللغت ؤلاهجليزًت
ادلسخوى الزالذ:
حظاسة هبخت ومشوي اليىشُت
آلازاس ؤلاظلمُت في العىدان
آزاس الفتراث اإلاعُحُت في العىدان
العمل ألازشي الخطبُلي ( مخخبري مُذاوي )
آزاس مىطلت الششق ألادوى اللذًم
كشاءاث هصىص ازاسٍت باللغت ؤلاهجليزًت
ادلسخوى الزابع:
العمل اإلاُذاوي
الذساظاث الازىىاسهُىلىحُت
مىاهج وهظشٍاث علم آلازاس
جلىُاث كذًمت
اداسة اإلاصادس الثلافُت
كشاءاث هصىص ازاسٍت باللغت ؤلاهجليزًت
اإلاذًش ألاوادًمي وؤلاداسي إلالشس العمل اإلاُذاوي لطلب العىىاث الايائُت باللعم مىز 0220م وحتى دٌعمبر 0220م.
جذريط مقرراث البهالىريىش بقضم الضياحت وآلاثار بهليت آلاداب والعلىم ؤلاوضاهيت ،جامعت جازان وهي :
اإلاهاساث الازشٍت اإلاعاعذة
ازاس وفىىن الششق اللذًم
إداسة وجىظُم الحشىد
الخخطُط العُاحي
مىاهج البحث الازشي
ازاس ما كبل الخاسٍخ
ؤلاسشاد العُاحي
العُاحت الثلافُت
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