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عااااوا ع وساااا  ي اااا  إش  اااا  ت و ااااو   اااا       تضاااا     
سا  ل اش    ان سات تا ت  ين سيا ن     ا  ي ا وع    ى  او ص وع و س        و س دون يو اي  اا د و ا  د 

 بش و اا  د  اا  هن غاان يش غاان ي اا ان  يأثاا     اا     عاا   اا  ظلااش سز ةساا   لاا  و    ساا    يأ اا أثن اا 
 نس نن  ي   تنإيسن على سّ  و    س   و  طن   و إسع ق   على   م و س دون سني وإل سي ل ي سى   سنا  

    يو.  
  إا د يا  ت  ا  هنا غ  و سا دون  5511و    س  و س دون      و عا    بوأ    ك   و سإ د ضو 

 عب    كثي  ست  يتط ر كسي   ا ا د  ع و س دون    سو ن  ت ريش  يأ سإ     ك   و سإ د     ةدي د
وأل  اا ن علااى و    ساا   و ساا دون   و ساا ط ا عل اان   ياا  أرت طااش هاايير و إ اا ل  يتط ر اا     عو ااو ساات 

 وف   يو س      يو و ن   يشي     يكثي  ست و سعييوو  و وي   .غ  وأل   ب سنه  و ج
 ال م دور  ر يهنا ب ك د ا ن   ي ا   ا ا  و سا دون  و س دون )كي ك أنفج   وأليض ع    ش غ   

يذ ك أل   ب سس   ن    سط ر  وأليضا ع  ا  تلاك و إنا طي   ا   ا يب يظها ر و   كا   و إسال    يااو 
ًو كبيا ًو  ا  تطا ر تلاك و صا وع    يااو تن عاش إسع ق   ي     ته  و إس   نا  دير ك ن  ل   س   و  طن   و 

 والته سا  سات سنطيا  ألخا و  يكثا    يوخسلفاشتلك و   ك   يتعود  أ إ ئه  يط اه  يت   نش سط  بها   
 و إس  د   بينه  يغيت و    س   و س دون   و إسع ق  .

    ا  تلاك و صا وع   ي  كا   و سإا د يو سا  ت ا ل ا د  و    س   و س دون   و عو و ست و إس ع 
  ك   سزسل    يسنه  س  نجح  فس ا سؤاس   يسنها  سا    ا   ا  و س  ا    ا   ا  دوئام  سلاك    ى عضه  

و إ اا ل   ياااو خلفااش تلااك و صاا وع   و عو ااو ساات و ج و اا   يو إاا ورو  و ساا  ع  ااه  و ساا دون   اا ن عهااو  
    و  طن  سني وإل سي ل ي سى وآلن. 

تنا يل سساسجوو  وأليضا ع  ا   علاىي     ست و إ كا  و ع واا  وأل  ييا   لورو ا   وإل اس وت ج   
و ياا را وأل  ية اا  خ  اا  و ااويل و ساا  تسعاا ك ألةساا    يذ ااك سن ا اا  تلااك وألةساا   ساات اباا  و  اا  ثيت 

يو  عيااو  و إسخصصاايت  اا  و  اارن وأل  يياا    سيااويم و س  اا    يو سااين ري     يااا ويا و إسااسيب  و ي يااب 
و  اا ك ي علااى عيااو  و ساا دون  يسجإ عاا  ساات -سااج ه سعاا  و   اا  وأل إاا  يعل اان عاا   و إ كاا  يغ  سعاا ين 

 .zoom  عب  سنصس  وال لس ين   عت  عويل وأل و إؤتإ  و وي   
 
 
 

 ديباجة المؤتمر



 

  

 
   

 
 
 

 السودان -كلية دار العلوم والتكنولوجيا 11 السودان -جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم 1

 السودان -جامعة املشرق 11 السودان -جامعة كسال 2
 السودان -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة اجلزيرة 11 السودان -جامعة الدلنج 3

 السودان -جلنة مبادرات التعايش السلمي بوالية البحر األمحر 11 السودان -جامعة سنار 4

 اململكة العربية السعودية -لسودانيةجتمع أساتذة اجلامعات ا 22 السودان -جامعة النيل األزرق 5

 العراق -اإلحتاد الدويل للمؤرخني 21 السودان -جامعة نياال 1

 تركيا -جامعة سليمان الدولية 22 السودان -جامعة الضعني 1

 مجهورية تشاد -جامعة امللك فيصل 23 السودان -جامعة اجلنينة 1

 السودان. -هليةكلية بورتسودان األ 24 السودان -جامعة الفاشر 1

 فرع مجهورية السنغال -اجلامعة اإلسالمية مبينيسوات األمريكية 25 السودان. -جامعة كردفان 12

 فرع دولة اهلند -مبينيسوات األمريكية اجلامعة اإلسالمية 21 السودان -جامعة دنقال 11

 الرابطة العربية اإلفريقية 21 السودان -جامعة حبري 12

 السودان -مركز حبوث ودراسات دول حوض البحر األمحر 21 السودان -املهديجامعة اإلمام  13

 الكويت -املركز اخلليجي للمعلومات والواثئق 21 السودان -جامعة أم درمان اإلسالمية 14

 مجهورية تشاد -اإلحتاد العام ملؤسسات دعن اللغة العربية 32 السودان -جامعة مروي )عبد اللطيف احلمد( 15

 السودان.–احتاد خرجيي جامعة البحر األمحر  31 السودان. -امعة زالنجيج -61

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  



  
 

 
 
 

يعلاى رأ اه  تخصص   ك     سج  ن / تفعي  دير س وك  و     و علإ      عوود يتيويم ا عوا ب  ن   5
  يياا   لورو اا   وإل ااس وت ج     عس اا ر  أيل س كاا  شياا    اا س  سسخصاا      اا  ن و إ كاا  و ع وااا  وأل

 وأل  ية      و ع وق.
وأل  ية اا   ل  اا ل   ااى  وكاا  و   ث اا  يو علإ اا  و ع غ اا  ي / و س اا دل و إع  اا  يتن اا ا و  اا وك   باايت و إ2

 . ط ي ةس   على و إوو وسجإ ع  ست و س      يو  ل ل و س  رغإ  تس عو    ع ج وأل 
 

 
 
 
 
 
 

 

 / ت  ي  سظل  علإ    لإسخصصيت    درو    و    ن وأل  ية      ج سع   و ع وق   يوأل  ية  .5
/ و سع   س  ي    ق   ث   سسخصص     ورو    وأل  ية   تعإ  على تيويم أيروق تيو   س قف 2

  يوإلاسص د .يأيروق        أ  ية    ص نج و ي ور و س     
 

 
 

 
 

 الجذور التاريخية للمشاكل السياسية في السودان./ 1

 / الجذور التاريخية والسياسية لحركات التمرد في السودان.2

والجهوي في  االثنيوالصراع  التبايناتوأثرها في خلق  االستعمارية/ السياسات 3

 السودان.

الحدود، مشاكل الصراعات ) وامتدادالمشاكل التي خلفها االستعمار وأثرها في تجدد / 4

 ..(.الخإهمال التعليم، المشاكل الصحية، 

الهدف اإلستراتيجي 
 من عقد المؤتمر

الهدف العلمي من 
 عقد المؤتمر

 محاور المؤتمر



/ المشاكل السياسية االقليمية في السودان )جنوب السودان= دارفور = شرق السودان( 5

 وتداعياتها على مسار التعايش السلمي بالبالد(.

/ مؤتمرات السالم التي عقدتها الحكومات الوطنية المتعاقبة لحل قضايا االقاليم 6

 ي جنوب وغرب وشرق السودان.المختلفة ف

 / اتفاقيات السالم التي تم عقدها وتوقيعها في العهود الوطنية المتعاقبة. 7

 / مساعي الحل للمشاكل القبلية في السودان على المستوي الشعبي والحكومي.8

لسودانية ودورها في دعم التعايش السلمي في السودان )الصلح= / االعراف والتقاليد ا9

 جودية... الخ أنموذجًا(.القلد= ال

 شخصيات سودانية لها دور في تفعيل ودعم التعايش السلمي بالسودان./ 01

 / تجارب ونماذج من الواقع السوداني حول السالم والتعايش السلمي بالبالد.00

 / مهددات األمن والسلم االجتماعي والمجتمعي بواليات السودان.02

 لحرب والسالم./ توزيع الثروة والسلطة ما بين ا03

 الخطاب اإلعالمي ودوره في تحقيق وإستدامة السالم في السودان./ 04

 / المواقف الدولية واإلقليمية ودورها في الحرب والسلم في السودان.05

 / اآلفاق المستقبلية التفاق السالم في السودان )حواجز أم تسهيالت(.06

 / الخطاب الديني ودوره في تحقيق السالم.07

 قاصد الشريعة اإلسالمية ودورها في تحقيق التعايش والسلم االجتماعي./ م08

/ فعالية الفنون والثقافة ودورهما في ترسيخ مفاهيم التعايش السلمي من خالل 09

 الطرح اإلبداعي التفاعلي.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الصفة يف اللجنة الصفة اإلسم الرتتيب
 رئيساً للمؤمتر  السودان -البحر األمحرمدير جامعة  أ.د/ حسن بشري دمحم نور -6
 رئيساً للمؤمتر مدير املركز العراقي اإلفريقي للدراسات اإلسرتاتيجية العواديسرحان د/ هاشم  -2
 عضواً  السودان –مدير جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم  أ.د/ أبكر عبد البنات آدم -3
 عضواً  مدير جامعة كسال أ.د/ يوسف األمني يوسف إبراهيم -4
 عضواً  مدير جامعة الدلنج أ.د/ مشسون مخيس كايف -5
 عضواً  مدير جامعة مروي التكنولوجية أ.د/ خالد عبد الفتاح  دمحم عثمان -1
 عضواً  مدير جامعة سنار أ.د/ ابنقا حسن دمحم أمحد -7
 عضواً  مدير جامعة النيل األزرق أ.د/ دمحم أبو احلسن عبد هللا -8
 عضواً  مدير جامعة نياال آدم داؤود أ.د/ حممود -9

 عضواً  مدير جامعة الضعني أ.د/ دفع هللا دمحم مكي  -61
 عضواً  مدير جامعة اجلنينة أ.د/ عبد املطلب دمحم خاطر -66
 عضواً  مدير جامعة الفاشر آدم صاحل دمحمينأ.د/  -62
 عضواً  مدير جامعة كردفان أ.د/ اببكر كرامة عبد هللا  دمحم -63
 عضواً  مدير جامعة دنقال أ.د/ بدر الدين خليل أمحد -64
 عضواً  مدير جامعة حبري أ.د/ اببكر دمحم حمجوب دمحم -65
 عضواً  مدير جامعة اإلمام املهدي أ.د/ اهلادي بدوي حمجوب -61
 عضواً  مدير جامعة أم درمان اإلسالمية أ.د/ دمحم حبيب أمحد الكنزي -67
 عضواً  السودان. -دير جامعة زالنجيم أ.د/ حيىي عمر آدم -68
 عضواً  مدير كلية بور تسودان األهلية أ.د/ أمحد عبد العزيز أمحد -68
 عضواً  مجهورية السودان -مدير كلية دار العلوم والتكنولوجيا ابراهيم دمحم آدم أ.د/ -69
 عضواً  والية البحر األمحر رئيس جلنة مبادرات التعايش السلمي ب أ.د/ علي دمحم عبد هللا عبد املاجد -21
 عضواً  رئيس جتمع أساتذة اجلامعات السودانية ابلسعودية أ.د/ عبد النيب عبد هللا الطيب النويب -26
 عضواً  األمني العام لإلحتاد الدويل للمؤرخني أ.د/ إبراهيم سعيد البيضاين -22
 عضواً  رئيس جامعة سليمان الدولية  أ.د/ مصعب اجلمل -23
 عضواً  رئيس اإلحتاد العام ملؤسسات دعم اللغة العربية  حسب هللا مهدي فضله  د/ -24

ليا الهئية اإلشرافية الع

 المؤتمر



 عضواً  فرع السنغال –رئيس اجلامعة اإلسالمية مبينيسوات  أ.د/ دمحم املختار جي -25
 عضواً  فرع اهلند –رئيس اجلامعة اإلسالمية مبينيسوات  الشيخ/ سلمان ندمي القامسي -21
 عضواً  األمني العام للرابطة العربية اإلفريقية د/ صاحل حمروس دمحم -27
 عضواً  مدير املركز اخلليجي للمعلومات والواثئق د/ إبراهيم الشكري -28
 عضواً  مدير مركز حبوث ودراسات دول حوض البحر األمحر د/ حامت الصديق دمحم أمحد -29

 
 
 
 
 

 الصفة يف اللجنة الصفة اإلسم الرتتيب
 رئيساً  السودان -عميد عمادة البحث العلمي واإلبتكار جامعة البحر األمحر د/ فتح الرمحن الطاهر محد -6
 انئباً للرئيس السودان مجهورية -عميد كلية علوم االتصال واالعالم جبامعة املشرق أ.د/ النور عبد هللا جادين  -2
 عضواً  السودان –لوم اإلنسانية جامعة البحر األمحر عميد كلية اآلداب والع د/ ايسر عبد احملمود حامد -3
 عضواً  جامعة البحر األمحر -مدير مركز دراسات السالم والتنمية املستدامة د/ أوهاج علي أونور -4
 عضواً  السودان -جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم-أمني الشؤون العلمية د/ برير سعد الدين الشيخ -5
 عضواً  السودان –جامعة الدلنج  -مدير مركز دراسات السالم والتنمية وال عمر د/ آدم حسن اتك -1
 عضواً  السودان -جامعة مروي التكنولوجية -أستاذ التاريخ أ.د/ كمال احلاج احلسني -7
 عضواً  السودان  -جامعة كسال -عميد كلية علوم احلاسوب د/ خمتار دمحم إدريس -8
 عضواً  السودان -جامعة نياال –ز دراسات السالم مدير مرك د/ سعد الدين حسن -9

 عضواً  السودان. -جامعة حبري -مركز دراسات السالم د/ فائز عمر دمحم جامع -61
 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -مدير مركز دراسات ثقافة البجا أ.عثمان دمحم شريف -61
 عضواً  جامعة الفاشر. -الممدير مركز دراسات الس د/ السر خليل عبد الرافع -66
 عضواً  السودان. -جامعة اجلنينة -مدير مركز دراسات السالم د/علوية خمتار دمحم -62
 عضواً  السودان. -جامعة زالنجي -مدير مركز دراسات السالم د/ موسي آدم أمساعيل -63
أ/ عبد اجمليد علي عبد  -66

 اجمليد
 عضواً  سودان.ال -رئيس أحتاد خرجيي جامعة البحر األمحر

 
 
 

 الهيئة اإلستشارية



 
 
 
 

 الصفة يف اللجنة الصفة اإلسم الرتتيب
 رئيساً   السودان -انئب مدير جامعة البحر األمحر د/ ايسر إبراهيم  علي -6
 انئباً للرئيس السودان. -جامعة اجلزيرة -عميد كلية اآلدب د/ فتح الرمحن العراقي -2
أ.د/ صالح الدين عبد  -3

 الرمحن الدومة
عهد البحوث والدراسات اإلسرتاتيجية جامعة أم درمان مدير م

 السودان. -اإلسالمية
 عضواً 

 -جامعة أم درمان اإلسالمية -عميد عمادة البحث العلمي أ.د/ أمحد دمحم احلسن رغيم -4
 السودان.

 عضواً 

 ضواً ع السودان -جامعة البحر األمحر –كلية اآلداب   -رئيس قسم التاريخ د/ بدوي الطاهر أمحد -5
أ.د/ دمحم حامد إبراهيم  -1

 الفايق
 عضواً  السودان. –جامعة دنقال  -عميد عمادة البحث العلمي

د/ سيد أمحد اببكر  -7
 الصايف

 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -كلية الرتبية  -قسم اللغة العربية

 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -مدير مركز دراسات املرأة د/ زينب دمحم عمر  -8
 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -رئيس قسم العلوم السياسية د/ شيماء عبد السميع  -9

  فرع اهلند. -األمريكية انئب رئيس اجلامعة اإلسالمية مبينيسوات د/ دمحم حسن الباشا -61
 عضواً  السودان -ة كسالجامع -كلية الرتبية  -قسم اجلغرافيا والتاريخ د/ إبراهيم عبد اللطيف -66
 عضواً  جامعة كسال. -انئب عميد كلية الدراسات اإلسالمية د/ حاج محد اتج السر -62
 عضواً  السودان. -جامعة مروي-أستاذ دراسات السالم املساعد د/ عادل الفكي الشيخ -63
 عضواً  السودان. –جامعة مروي  -أستاذ الفولكلور املشارك د/ بلولة دمحم بلولة عباس -64
د/ لؤي عبد الوهاب  -65

 العوض
 عضواً  السودان. -وكيل جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم

د/ خدجية خريي عبد  -61
 الكرمي

-جامعة القرآن الكرمي وأتصيل العلوم -مدير مركز دراسات السالم
 السودان

 عضواً 

 عضواً  دان.السو  -جامعة الدلنج -أمني املكتبات د/ حامد إبراهيم اإلحيدب -67
 عضواً  السودان. -جامعة الدلنج د/ نزار دمحم ابشا نواي -68
 عضواً رئيس مركز حتليل النزاعات ودراسات السالم بكلية االقتصاد والعلوم  د/ راشد التجاين سليمان -69

 الهيئة العلمية



 جامعة أم درمان اإلسالمية السودان. -السياسية
 -جامعة حبري -اسات االجتماعية واإلقتصاديةعميد كلية الدر  د/ الفاتح مجعة تبار خليفة   -21

 السودان.
 عضواً 

مار بشري نور الدائم عد/  -26
 دمحم

 عضواً  السودان -جامعة حبري -انئب عميد كلية الدراسات اإلنسانية

 عضواً  السودان. –جامعة دنقال  -عميد عمادة الدراسات العليا د/ حسني دمحم حسني دمحم -22
 عبد د/ إقبال عبد هللا -24

 العزيز
 عضواً  السودان. -جامعة دنقال -مدير مركز دراسات اهلجرة واللجوء

 عضواً  القاهرة جامعة  –العليا  االفريقية الدراسات  مدرس مساعد ابلكلية  / إميان أمحد عبد العظيم د  - 25
 
 
 
 
 

الصفة يف  الصفة اإلسم الرتتيب
 اللجنة

 رئيساً  السودان -جامعة البحر األمحر -عميد كلية الدراسات العليا د/ عبد الرمحن دمحم أمحد -6
 انئباً للرئيس إلفريقي للدراسات اإلسرتاتيجيةانئب مدير املركز العراقي ا د/ فريدة بنداري -2
 عضواً  السودان -جامعة البحر األمحر -انئب عميد كلية اآلدب د/ كمال أبو القاسم عثمان -3
 عضواً  السودان. -جامعة الدلنج -عميد التخطيط اإلسرتاتيجي د/ إبراهيم أمحد إبراهيم -4
 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -دابكلية اآل  -قسم التاريخ أ.دمحم مصطفي النور -5
أ/ لؤي أمحد دمحم أمحد   -1

 كيخة.
 عضواً  اخلرطوم فرعية -د خرجيي جامعة البحر األمحرالسكرتري العام الحتا

 
 
 
 

الصفة يف  الصفة اإلسم الرتتيب
 اللجنة

 رئيساً  العربية السعوديةاململكة  –أستاذ اإلعالم جبامعة امللك فيصل  أ.د/ هشام دمحم عباس زكراي -6
 انئباً للرئيس السودان.–مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة جبامعة البحر األمحر  د/ بشائر اتج السر منر -2

 لجنة البيان الختامي وصياغة التوصيات

 

 اللجنة اإلعالمية للمؤتمر:



جامعة القرآن الكرمي وأتصيل -مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم د/ مزمل حسن يوسف -3
 السودان -العلوم

 عضواً 

 عضواً  السودان. -جامعة البحر األمحر -كلية اآلداب  -رئيس قسم اإلعالم سند/ اخلنساء عمر ح -4
 عضواً  صحفي سوداين. أ/ أمني سنادة -5
أ/ عبد اللطيف حمجوب  -1

 عبد العزيز.
دولة اإلمارات العربية  -إعالمي سوداين شبكة أم القيوين اإلذاعية

 املتحدة.
 عضواً 

 عضواً  السودان. -فة أول النهارصحي -صحفية سودانية أ/ مشاعر عثمان -7
 عضواً  السودان.–صحفي  أ/ إيهاب دمحم نصر -8
 عضواً  السودان. -صحفي أ/ مرتضي كرار -9

 عضواً  السودان. -صحفي معتصم الشعدينايبأ/  -61
 عضواً  السودان. -صحفي حممود عزميأ/  -66
أحتاد خرجيي جامعة البحر  -سكرتري العالقات اخلارجية واإلتصال أ/ دمحم فتحي أورفلي -62

 السودان. -األمحر
 

 
 
 
 
أن يلتزم البحث بموضوعات ومحاور المؤتمر، وااللتزام بالمنهج العلمي الرصين، / 1

 والبحث الجاد القائم على النقد والتحليل.

 .العربية أو اإلنجليزية التالية: لغاتالبإحدى أن يكون البحث مكتوبا  /2

 .ير منشور وال مستل أو مشارك فيه بمؤتمر سابقأن يكون البحث غ /3

 / أن تندرج البحوث ضمن محاور المؤتمر مع اإلشارة للمحور المعني في البحث المقدم.4

 / تُمنح األولوية في القبول لألبحاث الدراسات الميدانية ولألبحاث الفردية.5

وذلك بإعتماد أسلوب  / تُكتب البحوث وفق األصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها،6

 ، في اإلقتباس والتوثيق. APAجمعية علم النفس األمريكية 

كلمة، يتضمن قراءات واستنتاجات علمية  511يقدم الباحث ملخص بحث ال يتجاوز أن  /7

 أولية.

كلمة تتضمن قراءات وتوصيات  511يقدم الباحث خالصة في نهاية ال تقل عن أن / 8

 إليها الباحث. ونتائج مهمة يمكن ان يتوصل

( 02( في متن البحث، ومقاس )04ورقة بخط مقاس ) 25 يتجاوز حجم البحث / يجب أال9

  (.Word Simplified Arabicفي الحواشي والهوامش، ونوع الخط )

 شروط وآليات المشاركة



االعتذار لهم ويحق  بحاث الى تقويم الخبراء في اللجنة العلمية،تخضع الملخصات واأل/ 01

 في حالة عدم استيفائها للشروط العلمية.عن عدم قبول أي ورقة بحثية 

 .تنشر البحوث المشاركة المقبولة في المؤتمر وقائع كاملة تصدر عن المؤتمر /00

تعتمد األبحاث المقدمة للمؤتمر على منهجيات البحث المعتمدة في الدراسات  /02

 اإلنسانية

 .كل صفحة أسفلتكتب الهوامش في  /03

 .باحث المشارك مرفقة ببحثه/ يجب إرفاق سيرة ذاتية لل04

 / سوف يقوم المركز بنشر األبحاث المشاركة في كتاب بترقيم دولي.05

 

 
 
  
 

 25  المشاركة أخر موعد إلستالم المستخلصات ،  م2120مارس / آذار 

 0مستخلصات المقبولة .أبريل / نيسان الرد على ال 

 0  أخر موعد إلستالم األبحاث كاملةمايو / آيار.  

 مج يُعقد المؤتمر عن طريق منصة المركز ببرناZoom  التاسع والعاشر في اليوم

 م.2120نيسان أبريل/ من شهر 

 للتواصل ... وإرسال امللخصات 
 الواتس آب الرجاء التواصل على أى من هذه األرقام  واالستفسار؛للتواصل  

+9647706837196 

+249121566207  

+201220801268 

+96653774093 
  وإلرسال امللخصات على الربيد االلكرتوين

sudanconference80@gmail.com 

 

 تواريخ مهمة       
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