
 

 

 

 

 د.الفاتح الزين شيخ إدريسالكامل  االسم
 الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 سوداني            : الجنسية | 

 الخرطوم :م         محل الميالد4/6/1958تاريخ الميالد :     تاريخ الميالد |

 التاريخ     القسم |

 eidris@uod.edu.sa   البريد الجامعي الرسمي |

 0541433637  الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية √ √ √
 أخرى - - -

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ األكاديميةالشهادة  مكان الصدور العنوان
جامعة  القاهرة  -كلية اآلداب   السودان 

 الخرطوم
 م1987مارس  اآلداب   بكالوريوس

 م27/12/1994 ماجستير الدراسات العليا  جامعة الخرطوم    السودان -جامعة الخرطوم 
 م2/11/1997 دكتوراه الدراسات العليا جامعة الخرطوم  السودان -جامعة الخرطوم 

 
 والماجستير والزمالة الدكتوراهعنوان بحث كل من 

 الدكتوراه " اإلسالمية" التجارة البحرية في الدولة 
 الماجستير اإلسالميةوالية المظالم في الدولة 

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
-م2/11/1997

 م21/7/2010
/اآلداب/الخرطوم التاريخ مساعد أستاذ   

جامعة اإلمام عبد الرحمن  م22/7/2010 مشارك أستاذ  



 

 

التاريخ الدمام /-بن فيصل 

 /اآلداب/ الخرطوم

   
 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
   

   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة
 الزمني بدءا من األحدث( )بالتسلسل

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 Pre.Islamic Arabian Navigation From م2011

The Seventh To The Tenth Century .A.D. 

 1 د. الفاتح  الزين شيخ إدريس 

 2  الخطاب االسالمى المعاصر أدبيات م2010
 3  سياق الوظيفة الثقافية واالجتماعيةقراءة التاريخ في  م2010
 4  أقوال المحدثين بزوال الشك والظنون في نقد المتون م2009
رحلة النبي  م2009 الشام ومقابلة الراهب بحيرا  إلى 

 _دراسة نقدية

 5 

 6  الحضارة العربية وأثرها االيجابي في السودان الغربي م2008
 7  شاعراً المعتمد بن عباد ملكاً أم  م2006
 8  والمغرب خالل العصور الوسطي األندلساليهود في  م2005
 9  إفريقياوالتنصير في  االستشرافمابين  م2004
 10  مؤرخو مكة وكتاباتهم التاريخية في القرن التاسع هـ م2001
 11  اإلسالميةطرق التجارة البرية والبحرية في الدولة  م2001

 
 للنشر األبحاث العلمية المقبولة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
األدوات الفالحية األندلسية ، كتب  الخرطوم 

 الفالحة نموذجاً 

 1 د.الفاتح الزين شيخ إدريس

الفكر االقتصادي في كتابات  الرباط 

 الماوردي
 2 

إفريقياجامعة    3  النظرية التاريخية عند البيروني 

المعرفيالتنوير   أثر فلسفة ابن خلدون التاريخية  

 على المؤرخ ارنولد
 4 

وتأسيس  اإلسالميةالهجرات  الخرطوم 

 سلطنة كلوة
 5 



 

 

رعاية المسلمين لحقوق   التنوير المعرفي 

 المسيحيين في بيت المقدس
 6 

الدولة الغزنوية وأثرها في العلم  الخرطوم 

 واألدب والفلسفة
 7 

 ISLAMIC الخرطوم 

CONTRIBUTION TO 

THE WEST 

 8 

 CONGUESTOF الخرطوم 

AFRICA AND  

MEDITERRANEAN   

ISLANDS 

 9 

 
 

 

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
جامعة  إفريقيا في اإلسالم  

 العالمية إفريقيا
فى المغرب  اإلسالميةالفتوحات 

 الدعوةوأثرها فى انتشار 

 اإلسالمية

  د.الفاتح الزين شيخ ادريس

قسم  األندلسيةسمنار الدراسات 

التاريخ بالتعاون مع السفارة 

 االسبانية

قدمت  التيالبحوث التاريخية 

بقسم التاريخ عن الدراسات 

 األندلسيةوالحضارة 

  

العيد المئوى السابع لقيام الدولة 

وحدة الدراسات  - العثمانية

 التركية

   نشأة الدولة العثمانية وتطورها

    
    
    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
  د. الفاتح الزين شيخ ادريس اإلسالميةالمدينة كتاب  م2017
تاريخ اوربا في العصور كتاب  م2017

 الوسطي
  

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

اإلسالميةوالية المظالم في الدولة    د.الفاتح الزين شيخ إدريس 
اإلسالميةالتجارة البحرية في الدولة     

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية



 

 

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
م2008 دارة  الدكتور  - جامعة الشارقة 

سلطان القاسمى للدراسات 

الخليجية بالتعاون مع قسم التاريخ 

 جامعة الشارقة

، المالحة  العربيلتاريخ الخليج  الثانيالمؤتمر 

عبر العصور العربيالبحرية فى الخليج   
 

م2009 رابطة العالم  - جمهورية جيبوتى 

االسالمى مكة المكرمة بالتعاون 

بجيبوتي األوقافمع وزارة   

الواقع والمأمول إفريقيامسلمو شرق    

م2009 مركز  -  جامعة زنجبار 

زنجبار - اإلفريقيةالدراسات   

اإلفريقية اإلسالميةسمنار الدراسات    

    

    

 
 

 

 

 العضويات واللجان المشارك فيها
  التاريخ-المشاركة في تطوير برنامج الدراسات العليا 
 عضو لجنة التاريخ اإلسالمي 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
معرض المدينة اإلسالمية 

 وتطورها
  المدينة اإلسالمية  

    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان المقرر رقم المقرر شرح المقرر

الراشدون الخلفاء    1 

 2 علم التاريخ عند المسلمين  

 3 السيرة النبوية  

  
في  اإلسالميةأثر الحضارة 

 الغرب
4 

  
وثائق ونصوص تاريخية 

 باللغة االنجليزية
5 

اإلسالميةالحضارة     6 

 7 التكتالت االقتصادية  

 8 العالقات والمنظمات الدولية  

 9 الدولة األموية  

االسالميةالمدينة     10 



 

 

 11 الدولة العباسية  

في آسيا اإلسالمانتشار     12 

اإلسالميحاضر العالم     13 

  
تاريخ المغرب واألندلس 

 اإلسالمي
14 

 15 تاريخ الدولة البيزنطية  

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
  نصوص تاريخية عربية   تدريس

    

 
 

 األكاديمي للطالباإلرشاد 
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
     

     
 

 

 

 

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
م2008   درجة الماجستير إيالف قريش ومقاليد تجارة العرب الخرطوم 
م2006  إلىأثر جزيرة صقلية في نقل الحضارة  الخرطوم 

 أوروبا

  

م2006 جهود الخليفة عبد الرحمن الناصر في  الخرطوم 

 توحيد األندلس

  

م2006 في المغرب وأثرها  اإلسالميةالفتوح  الخرطوم 

 على البربر

  

م2007 هـ711-93 اإلسالميةمدينة قرطبة  الخرطوم     
م2008 مدينة المرية واألثر السياسي لدول  الخرطوم 

هـ304/750المغرب عليها   

  

م2009    بنو عباد ومملكة اشبيلية الخرطوم 
م2009 والسياسي لدولة  اإلداريالتاريخ  الخرطوم 

 األغالبة

  

م2009    بيت الحكمة البغدادية الخرطوم 
م2006 الحياة االجتماعية واالقتصادية في  الخرطوم    



 

 

 اليمن في العهد االيوبى

م2009 عمرو بن العاص ودوره السياسي في  الخرطوم 

األمويةالدول   

  

جامعة االمام عبد  

 الرحمن
   أئمة الحرم المكي

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
جامعة اإلمام عبد  هـ1438

 الرحمن بن فيصل
رعاية الفئات المحتاجة في عصر 

 الدولة الرسولية 
  الماجستير

     

 
 المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كلية 

 اآلداب قسم التاريخ
 1 هـ1437 هـ1438 عضو لجنة التاريخ اإلسالمي 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كلية 

 اآلداب قسم التاريخ
 2 هـ1437 هـ1438 عضو لجنة تطوير برامج التاريخ  

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل كلية 

 اآلداب قسم التاريخ

عضو لجنة تطوير برامج 

 الدكتوراه 

 3 هـ1437 هـ1438

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     



 

 

 

لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا

 
 1 الحاسب اآللي ونظم التقنيات الحديثة 

 2 البالك بورد -معرفة برامج عرض المادة العلمية 
 
 

 آخر تحديث

……../……/2016 


