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السير الذاتية للمتحدثين
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البروفيسور .يوسف فضل
لافريقية في جامعة
حاصل على الدكتوراه في التاريخ إلاسالمي من معهد الدراسات الشرقية و أ
لاول من تمأوز /يوليو .4691
لندن في العام  .4691رقأي إلى درجة لاستاذية (بروفسير) في أ
محاضرا في التاريخ ،ويشغل منصب رئيس كرس يأ الدراسات التركيأة في معهد الدراسات
أ
وعمل
وتبوأ سابقا منصب مدير (مؤسأس) جامعة
لافريقية وآلاسيوية منذ العام  1001وحتى آلان .أ
أ
الشارقة في دولة إلامارات العربية املتحدة ( .)4661 -4669كما تولأى منصب مدير جامعتي
الخرطوم وأمأ درمان إلاسالمية خالل عدأة دورات من العام  4611أوإلى غاية  .4611تقلأد
منصب عميد كلية آلاداب باإلضافة إلى منصب مدير معهد الدراسات لافريقية وآلاسيوية.
وهو عضو املجلس التنفيذي للمعهد لافريقي الدولي  .4661 -61 ،4699 -96وعضو املكتب
التنفيذي ملركز شرقيأ أفريقيا للبحوث في اللغات الوطنية والروايات الشفوية في أفريقيا-99 ،
لافريقية خالل  .4664 -11أ
 .4611ورئيس املؤتمر العالمي للدراسات أ
أبرز مؤلفاته ،مقدأمة في تاريخ املمالك إلاسالمية في السودان الشرقي ،ودراسات في تاريخ
لاول ،ودراسات في تاريخ السودان وأفريقيا وبالد العرب ،الجزء الثاني،
السودان ،الجزء أ
الشلوخ أصلها وطبيعتها في سودان وادي النيل ،تاريخ الدولة العثمانية :مالمح من العالقات
السودانية التركيأة" ،تحرير" ،و إلاسالم في أفريقيا :بيبليوغرافية مختارة ،إعداد مع آخرين .أوله
عدأة مؤلأفات باللغة إلانكليزية .ونشر العشرات من لاوراق العلميأة باللأغتين العربية وإلانكليزية.
وحصل على شهادات تكريم ودرجات فخريأة ،من جامعات في فرنسا والنأرويج أونيجيريا .أ

البروفيسور .عبدهللا علي إبراهيم
أستاذ شرف تاريخ أفريقيا وإلاسالم في جامعة ميسوري والواليات املتحدة ،وهو كاتب وأكاديمي
تخرج في جامعة الخرطوم وجامعة إنديانا -بلومنغتن في الواليات املتحدة.
وصحفي ومسرحي .أ
أودرس في معهد الدراسات لافريقية في جامعة الخرطوم وترأس شعبة الفلكلور وعمل رئيس
تحرير "مجلأة الدراسات السودانية" .ينهج نحو تأسيس دراساته عن التاريخ الثقافي والاجتماعي
أ
للسودان وأفريقيا على دراسات حقليأة طويلة منها التي قضاها في بادية الكبابيش (-4699
 )4690وبين الرباطاب من مزارعي النأيل لاوسط ( 4699و )4611وبين قضاة الشأريعة في
التسعينيات من القرن املاض ي .ونشر مقاالته لاكاديميأة في دوريات سودانية وعربية وأفريقية
وغربيأة عدأة.
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ونشرت له دار بريل في هولندا في  1001في سلسلتها عن "إلاسالم في أفريقيا" كتابه عن
الصأحوة إلاسالمية في السودان منظورأا لها من زاوية ثنائية القضائية السودانية بين قسم
شرعيأ ومدنيأ طوال عهد الاستعمار البريطانيأ وما بعده .وتجري ترجمته للعربيأة .يصدر حاليأا
كتابا غير دوريأ في الفكر النقدي التاريخيأ بعنوان "كاتب الشونة" ،تخليدا السم املؤرأخ
الرضا :الاستعمار والتعليم" (الخرطوم  )1040ويليه كتاب
لاول ،وصدر منه "بخت أ
السوداني أ
حري لرحاب التأاريخ" ثمأ "محمد عبد الرحمن
انقالب " 46تمأوز /يوليو  :4694من دفتر التأ أ
شيبون :قيثارة الشأعب" وغيرها.
أ

د .النور حمد
حاصل على دكتوراه التربية في التربية الفنأية من جامعة إلينوي ،الواليات املتحدة لاميركية.
وعمل أستاذا في كلية التربية الفنية في جامعات شرق واشنطن ،ومانسفيلد بالواليات املتأحدة.
يشغل حاليأا منصب رئيس قسم التربية الفنأية في جامعة قطر .وهو كاتب ،وفنأان تشكيليأ،
وباحث ،وناشط مجتمع مدنيأ .أ
نشر في العقد لاخير أكثر من مئة مقالة في الصحف السودانية في الفكر والثقافة والتحليل
السياس ي .و ساهم في تحرير كتاب "نحو مشروع مستقبلي لإلسالم :ثالثة من لاعمال لاساسية
للمفكر الشهيد محمود محمد طه" .وصدر له في العام  1040عن دار مدارك للنشر كتاب
"مهارب املبدعين :قراءة في السير والنصوص السودانية" .قام بتحرير كتاب "انفصال جنوب
السودان :املحاذير والفرص" بتكليف من املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
وله تحت إلاعداد كتاب" :الهضبة والسهل :حفر في املدفون من الارتباطات السودانية
إلاثيوبية" .شارك في مؤتمرات وندوات في مختلف أنحاء العالم في مجاالت الفكر والثقافة .أ
أ

البروفيسور .بيتر ودورد
متطوعا في منظأمة غير حكومية
أ
حاصل على دكتوراه من جامعة ريدنغ منذ عام 4691؛ عمل
"متطوعون ما وراء البحار" في كوستي ،السودان من  4699إلى4699؛ محاضر في العلوم
أ
محاضرا أأول ،أستاذا في قسم
أ
السياسيأة في جامعة الخرطوم ما بين  .4694-4691وعمل
السياسة و العالقات الدولية ،جامعة ريدينغ؛ أومحاضر زائر في جامعة ناتال ،ديربان من
 4664إلى غاية 4661؛ وفي الجامعة لاميركية بالقاهرة في العام  .4666عمل مستشارا لدى
جهات دولية وحكومية عدأة في القضايا لافريقية ،منها وزارة التنمية الدولية في اململكة
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املتحدة؛ وفي اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا في مجلس النواب لاميركي ،و لدى وزارة الخارجية
لاميركية .أ
ألأف عدة كتب :السيادة املشتركة
مستقرة؛ القرن لافريقي :سياسة
أ
لاكاديمية :السودان بعد النميري
بدائلها.

والقومية السودانية؛ السودان  :4616-4161الدولة الال
وعالقات دولية ،ونشر العديد من املقاالت في املجالت
(باالشتراك مع فورسيث)؛ القرن لافريقي :الفدرالية و

أ

د .إجالل رأفت
متفرغة في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة
أستاذة غير أ
القاهرة -تخصص دقيق :الدراسات لافريقية .حاصلة على شهادة دكتوراه الفلسفة في
الدراسات لافريقية -معهد البحوث والدراسات لافريقية -جامعة القاهرة .وتعمل أستاذة في
كلأية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة منذ العام  ،4660وشغلت منصب
لافريقية – كلية
أستاذة مساعدة في ثمانينيات القرن املاض ي في معهد البحوث والدراسات أ
الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة .لها العديد من لابحاث والدراسات عن غرب
أفريقيا والقرن لافريقي والعالقات املصرية  -لافريقية أوالعالقات الفرنسية -لافريقية وعن
أزمات السودان وبخاصأة جنوب السودان ودارفور وعن العالقات املصرية  -لافريقية وبخاصأة
املصرية  -السودانية .أشرفت على العديد من رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال الدراسات
مديرة برنامج الدراسات املصرية لافريقية في كلية
أ
لافريقية والسودانية .وشغلت منصب
أ
الاقتصاد والعل أوم السياسية -جامعة القاهرة منذ أيار  /مايو  .1009وهي عضو الجمعية
لافريقية للعلوم السياسية (  )AAPSأومجلس تنمية البحوث الاجتماعية في أفريقيا
أ
( .)CODESRIAوهي عضو مؤسأس للمنتدى لاهلي مصر والسودان :فرع القاهرة .أ

د .إرما تاديا
أستاذة تاريخ أفريقيا الحديث في جامعة بولونيا ،إيطاليا .كتبت كثيرا عن منطقة القرن
املرات إلجراء بحوثها ،مولية اهتمامأا خاصأا ألريتريا في العهد
لافريقي التي زارتها عديد أ
الاستعماري .من أهمأ ما نأشر لها :مستعمرة أريتريا ،املشهد الاستعماري وهياكله ،4611-4160
ذاكرة إلامبراطورية ،السيرة الذاتية ألفريقيا الشرقية ،السيرة الذاتية ألفريقيا ،الاستعمار في
الذاكرة الشفوية .أ
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شاركت في تحرير عدد من الوثائق التي تتناول املصادر لامهرية  /التيغريانية في  1مجلأدات
نشرتها دار الرماتان  -إيطاليا ( ،)1001 ،1004 ، 1000 ، 4669ونظأمت العديد من املؤتمرات
الدولية" :إعادة النأظر في الاستعمار"" ،املؤتمر الدولي للدساتير لافريقية" بولونيا (.)4661
"تخوم إثيوبيا التاريخية"" ،القرن لافريقيأ بين القانون والتاريخ والسياسة" .أ

د .محمود محارب
أستاذ جامعي متخصأص في الشؤون إلاسرائيلية ،له العديد من الكتب ولابحاث حول
الصهيونية وإسرائيل والقضية الفلسطينية والصأراع العربي إلاسرائيليأ .عمل مديرا ملركز
لابحاث التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس املحتلة ( 4619أ–  .)4660كما ترأس
تحرير مجلة قضايا البحثية في القدس املحتلة خالل الفترة من (4616أ–  .)4661عمل أستاذا
للعلوم السياسية والدراسات الثقافية في جامعة بيت لحم منذ العام  4660وحتى ،1000
وأستاذا للعلوم السياسية والدراسات إلاسرائيلية في معهد الدراسات إلاقليمية للدراسات
العليا في جامعة القدس منذ  .1004وفي 1001أ–  1009عمل مديرا ملعهد الدراسات إلاقليمية
في جامعة القدس .أ

د .أماني الطويل
وإلاستراتيجية باألهرام .وعضو املجلس
مديرة الوحدة لافريقية في مركز الدراسات السياسية أ
أ
املصريأ للشؤون لافريقية ،وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات السودانية في معهد البحوث
والدراسات لافريقية ،في جامعة القاهرة .حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس.
عملت سابقا استشاريأة لبرنامج لامم املتحدة إلانمائي في السودان  .1009 -1001وأستاذة
ائرة في مدرسة إليوت للشؤون الخارجية في جامعة جورج واشنطن في الواليات املتأحدة
ز أ
لاميركية ( .)1040 -1006أ
بالتطورات السياسية في
أ
ساهمت في العديد من ورش العمل واملؤتمرات العلميأة املتعلقة
إلاستراتيجيأ العربيأ ،وتقرير
أفريقيا عموما والسودان خصوصأا ،وهي مؤلأفة مشاركة في التقرير أ
ادرين عن مركز لاهرام للدراسات السياسيأة
إلاستراتيجيأة الصأ أ
الاتجاهات الاقتصادية أ
إلاستراتيجي لافريقي الصأادر عن معهد
وإلاستراتيجيأة .وهي أيضا مؤلأف مشارك في التقرير أ
أ
البحوث و الدراسات لافريقية في جامعة القاهرة .ومؤلأفة مشاركة في كتاب لامن املائيأ
واملتغيأرات إلاقليميأة في حوض النأيل .أ
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د .أزهار الغرباوي
أستاذة مساعدة وباحثة في مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد ،وحاصلة على الدأكتوراه
في تاريخ العالقات الدوليأة املعاصرة في جامعة بغداد .وهي ناشطة في منظأمات املجتمع املدنيأ
التطورات السياسية في موريتانيا (،)4690 -4611
أ
وإلاعالم .ولها عدأة أبحاث منشورة منها؛
تاريخ الكونجو السأياس ي ( ،)4691-4111العالقات النيجيرية  -إلاسرائيلية .قرارات مجلس لامن
لاميركي في العراق .أشرفت على عددأ من لاطروحات لطلبة
في ظلأ التواجد العسكري أ
الدراسات العليا في اتأحاد املؤرأخين العرب ،الجامعة السورية في دمشق ،وكلأية التربية للبنات.
ولها أـكثر من  10مقالة ودراسة متخصأصة في القضايا العربية ولافريقيأة نأشرت في عددأ من
املجالت العلميأة .أ
أ

د .الطيب زين العابدين
مستشار مدير جامعة الخرطوم ،حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ السياس يأ من جامعة
كمبردج  4691وترقأى إلى درجة لاستاذيأة في العلوم السياسية في العام  ،4669درس في كلأ من
جامعة الخرطوم ،جامعة إلامام محمد بن سعود (السعودية) ،جامعة بيرمنجهام (بريطانيا)،
الجامعة إلاسالمية العامليأة في إسالم آباد .شغل منصب أمين عامأ مجلس التعايش الدينيأ
السوداني .1009-1001 ،وشارك في تحرير عدأة كتب علميأة وبحثيأة منها أبحاث مؤتمر العلوم
السألوكية واملنهجية ( 1مجلأدات )؛ إلاسالم في السودان؛ القانون الجنائيأ السوداني؛ وثيقة
والتطرف الدينيأ .أ
أ
السودان لحقوق إلانسان؛ إلاسالم

د .محمد أحمد شيخ علي
باحث وأستاذ جامعيأ في كلية ثيكا للشريعة والدراسات إلاسالمية ،في كينيا .حاصل على
لافريقية ،معهد الدراسات لافريقية وآلاسيوية ،جامعة الخرطوم .1001
دكتوراه الدراسات أ
وعمل أستاذا للعلوم السياسية ،كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية والسياسية ،جامعة أفريقيا
العاملية  .1001-1001وباحث في مركز الراصد للدراسات ،ورئيس تحرير مجلة الراصد ( مجلة
علمية نصف سنوية تعنى بعالقات أفريقيا الدولية) .1001-1001 ،نشر عدأة مواضيع سياسية
واجتماعية وثقافية على الصحف واملجالت السودانية وشارك في عديد من الندوات وامللتقيات
العلمية في كلأ من الخرطوم ،جيبوتي ،مقديشو ،نيروبي ،القاهرة ،والدوحة .وهو عضو منذ
لافريقية في الواليات املتحدة لاميركية .أ
العام  1001في رابطة الدراسات أ
أ
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د .عبد هللا حمدوك
حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر،
اململكة املتحدة .وهو محلأل سياس يأ واقتصاديأ مع خبرة ما يزيد على خمس وعشرين سنة في
والقارية .وقد
أ
معالجة تحدأيات التأنمية في أفريقيا على املستويات الوطنيأة وشبه إلاقليميأة
مر السأنين اهتماما بالبحوث السياسية ،مع التركيز على قضايا الحوكمة ،والتحليل
طور على أ
أ
املؤسس ي وإصالح القطاع العامأ ،والتكامل إلاقليمي وإدارة املوارد .ألأف العديد من املنشورات
حول تحدأيات التنمية في أفريقيا بما في ذلك الحوكمة ،أوغيرها من القضايا ذات الصألة.
شغل في وقتأ سابق عدأة مناصب أبرزها ،مدير شعبة الحوكمة وإلادارة العامأة ،في اللجنة
الاقتصادية ألفريقيا ( .)1044 - 1006مدير شعبة "نيباد" والتكامل إلاقليمي ،لامم املتحدة
واللجنة الاقتصادية ألفريقيا ( 1001أ–  .)1006املدير إلاقليمي ألفريقيا والشأرق لاوسط،
 IDEAالدولية (.)1001 - 1001
أ

د .كيداني منجستياب
لافريقية والعلوم
حاصل على دكتوراه من جامعة دنفر في العام  ،4611أستاذ الدراسات أ
السياسيأة في جامعة والية بنسلفانيا منذ العام  .1001شغل سابقا منصب أستاذ ورئيس
لافريقية ولاميركيين لافارقة في جامعة والية بنسلفانيا؛ أستاذ ورئيس قسم
قسم الدراسات أ
العلوم السياسية في جامعة أولد دومينيوم فى نورفولك ،بوالية فيرجينيا .أ
له منشورات :تشريح مأساة إفريقية :أزمة السياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية في إريتريا
ما بعد الاستقالل؛ العوملة واملركزية التلقائية في النمو لافريقي في القرن 14؛ إثيوبيا :فشل
إلاصالح الزراعي ولازمة الزراعية .بناء الدولة وإرساء الديمقراطية في أفريقيا :إلايمان ،لامل
املجالت لاكاديمية" ،العوملة
أ
والواقع (شارك في التأحرير) .لديه العديد من املقاالت املنشورة في
والعالقات ما بين املجتمع والدولة في أفريقيا"؛ "سياسة الهويأة ،إرساء الديمقراطيأة وبناء
الدولة في إطار الترتيبات الفيديراليأة في إثيوبيا"؛ "صراعات إفريقيا بين الدول :نجاعة
الديبلوماسية وحدودها" .أ

د .عدالن الحردلو
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعه كارل ماركس في أملانيا الدأيمقراطية (سابقا) ويعمل
أستاذأا في جامعة الخرطوم ،كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ،قسم العلوم السياسية
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ويدرس على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وأشرف على طلبه
بدرجة لاستاذ املشارك .أ
املاجستير والدكتوراه .عمل سابقا رئيسا لقسم العلوم السياسية ،وعميدا لكلية الدراسات
ومديرا لدار النشر في جامعة الخرطوم حتأى  .1001أ
أ
الاقتصاديأة والاجتماعية،
لديه عدد من لاوراق البحثيأة ،بعضها نشر في املجالت العلميأة ،وبعضها فصول في كتب
وتنوعت موضوعاتها بين لاحزاب السياسية ،ودور الجيش في السياسة .التأعاون
منشورة .أ
إلاستراتيجيأة
الاقتصادي في القرن لافريقي :السودان ،أثيوبيا وأريتريا .ألأف كتاب :السودان في أ
العربية والشأرق لاوسط الكبير .أواملجتمع املدنيأ في السودان .الحوكمة البيئية في السودان
وغيرها .كما شارك في تحرير كتاب :السودان منذ الاستقالل مع البروفسورأ .مدثر عبدالرحيم
وآخرين ،وله كتاب حول النزاعات وميكانزمات حلأها في شرق السودان .أ
أ

د .ميهاري مارو
رئيس برنامج الوقاية من النزاعات في أفريقيا .وهو زميل باحث سابق في برامجأ مرموقة في
جامعة هارفارد حاصل على درجة دكتوراه في العلوم القانونيأة من جامعة غيسن بأملانيا ،عمل
مديرا ملكتب جامعة أديس أبابا
مفوضيأة الاتحاد لافريقيأ .كما عمل أ
منسأقأا لبرنامج الهجرة في أ
لافريقي .هذا
إلصالح الجامعة .صمأم ونفأذ حملة لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في الاتحاد أ
باإلضافة إلى مساهماتأ أخرى عديدة في صياغة املعاهدات ووضع املعايير وتوزيع لانشطة
وإدارة الشراكة والتحضير والتأنفيذ لبرامج الاتأحاد لافريقي حول الهجرة والتنمية .وكجزء من
برنامج إلاصالح في جامعة أديس أبابا من أجل مؤسأسة للتعليم العالي متقدمة ،فإنأ لاعمال
الخلفية إلنشاء معهد الفدراليأة ،ومعهد دراسات السأالم ولامن ،ومكتب املراقب العامأ في
الجامعة تمأت تحت إشرافه.

د .مضوي الترابي
أكاديمي وناشط سياس يأ حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسيأة ،وزمالة أبحاث
الدأفاع ،وهو عضو في ثالثة مراكز أبحاث أميركيأة (مركز أبحاث السأالم  ،مركز بروكينغز،
أومعهد أبحاث الدأفاع لاميركي) ،وعضويأة ثالثة من مراكز البحث البريطانيأة ( مدرسة العلوم
لافريقية والشرقية ،معهد أكسفورد لدراسة أبحاث الديمقراطية ،مركز دراسات بحوث
الخليج) ،باإلضافة إلى عضويأة مركزين في العالم العربي ،وه أو مشارك في مراكز البحوث املدنيأة
والعسكريأة السودانية .أ
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دخل العمل السأياس ي منذ العام  4691بصورة متواصلة ،وهو عضو املكتب القياديأ للحزب
الاتحادي الديمقراطي في السودان .وعضو برملان سابق ( )1040-1001وكان نائبا لرئيس لجنة
لامن والدأفاع في البرملان .له كتابات عدأة في الدوريات لاكاديميأة والصأحف العاملية وإلاقليميأة
واملحلأية .أ

د .الباقر العفيف
حاصل على دكتوراه علوم الشأرق لاوسط ،جامعة مانشستر ،اململكة املتحدة  .4669زمالة
املعهد لافريقي للعلوم إلانسانيأة جامعة نورث وسترن ،إفانستون ،الواليات املتحدة لاميركية
 .4666زمالة معهد السالم لاميركي ،واشنطن .1009-1001 ،عمل أستاذا في جامعة الجزيرة،
كلية التربية ،قسم اللغة إلانجليزية  .4660-4611وأستاذا في جامعة مانشيستر ،قسم دراسات
الشأرق لاوسط  .1004-4669أوهو منسأق إقليميأ للحمالت في منطقة الشرق لاوسط وشمال
أفريقيا ،لندن .1001-1004 ،كبير الباحثين في معهد السالم لام أيركي  .1009-1001ومدير مركز
الخاتم عدالن لالستنارة والتنمية البشريأة ،الخرطوم السودان منذ العام  1009أوإلى غاية آلان.
الرهان على املعرفة :التربية على حقوق
من مؤلأفاته :حقوق إلانسان في فكر إلاسالميأين .4661 ،أ
إلانسان في منطقة الشرق لاوسط وشمال أفريقيا" ،تحرير" .1004 ،ما ورأاء دارفور :الهويأة
والحرب لاهلية في السودان .1009 ،وجوه خلف الحرب :الهويأة والنأزاعات لاهلية في
السودان .1044 ،وله كتاب تحت إلاعداد باللغة إلانجليزيأة بعنوان :الهويأات الثقافية والعرقيأة
والحرب لاهليأة املقبلة في السأودان .أ

د .ستيف هاورد
مدير برنامج الدراسات لافريقية وأستاذ تقنيات ودراسات وسائل إلاعالم في جامعة أوهايو.
وهو مدير معهد الطفل لافريقيأ الذي كان أسأسه في عام  .4666ولاستاذ هوارد حاصل على
دكتوراه في علم الاجتماع والدراسات لافريقية من جامعة ميشيغان ،وله كتابات عديدة عن
الحركات الاجتماعيأة والتنمية الريفيأة في السأودان والدأين ووسائل إلاعالم في نيجيريا .وهو أيضا
مؤلأف مشارك لكتاب "تغلأب لاطفال لافارقة على مرض إلايدز" (.)1001
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أ .عبدهللا البشير
يعد أطـروحة الدكت ـوراه حاليأ ـا في كلي ـة الدراس ـات العليا  -كلية آلاداب في جامعة الخرطوم.
نال درجة املاجستير والبكالوريوس (مرتبة الشرف) من كلية آلاداب جامعة الخرطوم –
السودان .أ
يعمل محررا  /محلل معلومات بوزارة الخارجية القطرية منذ عام  ،4666وعمل في الفترة من
 4661وحتى  4669باحثا متدربا ضمن فريق بحث يعمل مع البروفسير يوسف فضل حسن،
في معهد الدراسات لافريقية وآلاسيوية في جامعة الخرطوم .أ

د .عبد السالم بغدادي
حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية من جامعة بغداد العام ،4660
ويعمل حاليا رئيسا لقسم الدراسات لافريقية التابع ملركز الدراسات الدولية ،وعمل أستاذا
للعلوم السياسية والنظم السياسية في جامعات بغداد والنهرين واملستنصرية .وأشرف خالل
عمله لاكاديمي على أكثر من  10أطروحة ورسالة دكتوراه وله أكثر من  46كتابا في حقل
اختصاصه ونشر ما يقرب على  11بحثا أكاديميا ومئات املقاالت العلمية في العراق والدول
ْ
عامي
العربية ،وعمل أستاذا زائرا في جامعة الشرق لاوسط للدراسات العليا في لاردن بين
 1009و .1009أ

د .عبد الوهاب الطيب البشير
لافريقية "علوم سياسية" منذ عام  1001من جامعة
حاصل على دكتوراه في الدراسات أ
أفريقيا الدولية – مركز لابحاث والدراسات لافريقية .التخصأص في املجال السياس يأ
والاجتماعيأ الديني .وعنوان أطروحته" :لاقليات الدينيأة والعرقيأة ودورها في التأعايش الوطنيأ
في إثيوبيا" .أ
لافريقية في
لابحاث و الدراسات أ
ويعمل حاليأا أستاذأا مساعدأا في الجامعة الدولية  -مركز أ
السأودان .نشر عددا من الكتب ولاوراق لاكاديمية وشارك في العديد من املؤتمرات العلميأة
وورش العمل .أجرى العديد من لابحاث امليدانية في مناطقأ وبلدان مختلفة حول موضوع
دراسة الصأراعات والقضايا ذات الصألة خاصأة في دارفور ،وفي والية النأيل لازرق؛ إثيوبيا؛
تشاد؛ إيران ومصر .أ
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د .تيكستي نيجاش
وأول مدير
لافريقية في جامعة دالارنا لافريقية ،أ
مؤسأس للماجستير الدوليأ في الدراسات أ
للبرنامج في الفترة من  1009حتأى  .1001وهو يعمل على تأليف كتاب عن حالة البحوث في
التربية في البلدان لافريقية الشرقيأة والجنوبيأة .حاصل على الدكتوراه عن أطروحة حول
الاستعمار إلايطاليأ في إريتريا في عام  4619من جامعة أوبساال في السويد .وهو مهتمأ بالتاريخ
الحاضر أونشر ثالثة كتب في هذا املجال الاستعمار إلايطاليأ
أ
إلثيوبيا من أواخر 4110حتأى الوقت
في إريتريا .)4619( ،ليس هناك دواء للدغة أفعى بيضاء :القوميأة واملقاومة في إريتريا -4110
 .)4619( ،4610إثيوبيا وإريتريا :التجربة الاتأحادية .4669 ،إخوة في الحرب :ما يستفاد من
الحرب إلاثيوبية إلارتيرية .)1000( ،أ

د .طارق الشيخ أحمد
تخرج في جامعة صوفيا – بلغاريا عام  4611ونال درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام
 .4661وعمل في الصحافة السودانيأة منذ عام  .4699اشتغل في تدريس إلاعالم وأسأس قسم
إلاعالم في كليأة الخرطوم التطبيقيأة .تخصأص في شؤون منطقة البلقان وله كتابات عديدة في
الراية القطرية في منطقة البلقان في
الصأحف العربية .وعمل مسؤوال عن مكتب صحيفة أ
صوفيا (بلغاريا) .ويعمل حاليأا صحفيأا متخصأصا في شؤون النفط والغاز في صحيفة الراية
القطرية .له دراسات حول شرق أوروبا والبلقان منشورة في الصحف واملجالت العربية.
أشعار وأعمال أدبيأة لكتأاب من أميركا الالتينية .أ
أ
اشتغل في ترجمة
أ

أ .فيصل محمد صالح
حاصل على درجة املاجستير في الدراسات الصحفية ،جامعة ويلز ،كارديف ،اململكة املتحدة.
يشغل حاليا منصب مدير البرامج في مؤسأسة طيبة برس ،كاتب عمود يوميأ في صحيفة
"لاخبار" السودانية .عمل سابقا صحفيأا في عددأ من الصأحف السودانية بوظائف مختلفة،
وصحيفة أخبار العرب إلاماراتيأة ،ومراسال لصحيفتي العرب القطرية والاتأحاد إلاماراتية في
السودان .شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "لاضواء" اليوميأة في السودان (،)1009-1001
ومدربا ومشرفأا على البرامج
أ
محاضرا متعاونأا في عدد من الجامعات السودانية.
أ
ويعمل
التدريبية لإلعالميين .شارك في عشرات املؤتمرات وورش العمل داخل السودان وخارجه ،في
والرباط والدار البيضاء وبلجيكا وبريطانيا وهولندا والواليات املتأحدة لام أيركية
القاهرة وبيروت أ
وأملانيا وكينيا أوأوغندا وجنوب أفريقيا .وله عددأ من لاورأاق والبحوث املنشورة في كتب
مشتركة .أ
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أ .أفراح محمد ثابت
متخرجة في
أ
مفوضيأة الاتأحاد لافريقي منذ العام .1006
تعمل في إدارة إلاعالم والاتأصال في أ
الصأحافة والعالقات العامأة في جامعة أديس أبابا .ومنذ العام  4669وهي تعمل مراسلة أجنبية
في أديس أبابا بإثيوبيا وكذلك منطقة القرن لافريقي .عملت مراسلة مستقلأة مع قناة الجزيرة
في تغطية الحرب إلاثيوبية – لاريتيرية باإلضافة إلى إعداد بعض التأقارير إلاخبارية التلفزيونية
وكذلك مع قناة وكالة أسوشيتد برس .وعملت في إعداد التقارير إلاخبارية لقناة أبو ظبي وهيئة
إلاذاعة البريطانية والعديد من الوكاالت الدولية لاخرى .كما عملت مراسلة في عددأ من
الصأحف أهمأها الحياة اللندنية ،والشرق لاوسط والوطن السعودية ،ووكالة لانباء اليمنيأة
إلانكليزي لوكالة الصحافة الفرنسيأة .أ
"سبأ" أومراسلة في القسم أ

أ .محمد طه توكل
تخرج في كليأة آلاداب قسم إلاعالم  -جامعة
صحفي متخصأص في شؤون القرن لافريقي أ
مديرا ملكتب وكالة لانباء القطريأة في الفترة ما بين  61إلى .1001
بيروت -فرع إلاسكندرية .عمل أ
وبدأ العمل الصحفي في عام 4611م متعاونأا مع صحيفة العرب القطرية ،ثمأ الشأرق القطرية
لافريقي وتعاون
وصحيفة القدس العربي ،ثمأ اعتأمد مراسال لوكالة لانباء القطريأة في القرن أ
مع صحيفة الاتحاد إلاماراتية وصحيفة السياسة الكويتية ثمأ مراسال لجريدة الخليج إلاماراتية
ومجلأة الوسط اللندنية ،وفي السودان تعاون مع الخرطوم والرأي العامأ وفي إثيوبيا تعاون مع
صحيفة ومجلأة "إفويتا" وجريدة "الريبورتر" باإلضافة إلى كونه يقدأم العديد من التحليالت
والتأعليقات التلفزيونية وإلاذاعيأة لعدد من املحطأات الفضائية العربيأة في لاحداث السأاخنة
لافريقيأ .أ
في القرن أ
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