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 بدم  هللا الرحسن الرحيم

 كلية اإلمام اليادي                جامعة اإلمام السيدي                   

 للتراث والتهثيق السيدي مركز اإلمام عبد الرحسن        مركز الدراسات السيدوية             

           والدراسات                    قدم البحهث والشذر                           

مؤتسر الدراسات السيدوية  العلسي الدولي الثاني تحت عشهان )تحرير الخرطهم ( األربعاء 
 يشاير25

 تحت شعار   "ذكرى تحرير الخرطهم نبراس وطشي خالد " 

 

 تهزيع برنامج الجلدات  
 القاعة الكبرى 

 

 رئيس الجلدة الفترة الزمشية  الفقرة

  10:00 -9:00 الجلدة االفتتاحية 

 بروف . مهسى عبدهللا حامد 11:10 -10:00 محهر اإلمام السيدي وخلفائو 

  11:40 -11:10 استراحة 

 د.عفاف دمحم خيري  1:30 -11:40 واالستراتيجي السحهر  الدياسي 

  2:00 -1:30 استراحة الرالة 

 د.أسامة دمحم عبدهللا  3:20 -2:00 محهر قيادات تحرير الخرطهم

 بروف . برير سعد الدين الذيخ برير 4:30 – 3:20 السحهر االجتساعي 

 

 ص   09099________________  0099اجللسة األفتتاحية  
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 الجلدة األولى :  -1

 القاعة الكبرى            
 رئيس الجلدة  

 بروف . مهسى عبد هللا حامد 

 محهر اإلمام السيدي وخلفائو
 ص 11:10ــــــــــــــــــــــــــــــ  10:00" الفترة الزمشية 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
 د . دمحم عبد الرحمن عريفي  تحديات بداية المهدي الدينية ومفهومه للخالفة 1
أدب الخطاب عند اإلمام المهدي )فترة حرار الخرطوم  2

 نموذجا(
 أ.يوسف حدن  دمحم يس 

 أ.رحاب جالل الدين خالد النمط القيادي اإلصالحي لإلمام المهدي  3
أثر استخدام عناصر االدارة فى تحرير الخرطوم فى العهد  4

 م 1985يناير  26المهدوى 
 لواء شرطة متقاعد دكتور / عمر الحدن على البذارى 

عبقرية اإلمام المهدي والخليفة عبد هللا واألمير عبد  5
 الرحمن  في تحرير الخرطوم 

 د.اللواء ابو قرون عبد هللا أبو قرون 

 

 - اجللسة الثانية 0

 القاعة الكبرى            
 رئيس الجلدة  

 د. عفاف دمحم خيري   

 الدياسي واالستراتيجي محهر 
 ظ 1:30ــــــــــــــــــــــــــــــ  11:10" الفترة الزمشية 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
 .دمحم رحسة هللا أحسدد غردون والسدألة الدهدانية 1
 يهناس بهل دي مانيال أثر العهامل الدياسية على تحرير الخرطهم 2
 د.عبد اللظيف دمحم سعيد تحرير الخرطهم بداية دولة السيدية 3
يهنيه 22يشاير إلى  26السيدية في الدهدان من دولة  4

 م1885
 د.عادل على وداعة

 د.عبد هللا عبد العزيز أبكر تحرير الخرطهم استقالل الدهدان األول 5
أسباب وتداعيا ت الشريحة البريظانية للحكهمة  6

 السررية بإخالء لدهدان
 أ.فتح الرحسن العراقي

 أحسد دمحم أحسد مركز الخرطهم بين يدي السيدي وغردون  7

 د.صديق بابكر احسد دفع هللا تحرير الخرطهم واستكسال  مظاىر سيادة الدولة السيدية  8
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 0 اجللسة الثالثة 

 القاعة الكبرى            
 رئيس الجلدة  

 د.أسامة دمحم عبدهللا

 محهر قيادات تحرير الخرطهم 
 ظ 3:20ـــــــــــــــــــ  2:00الفترة الزمشية " 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
 د. مأمهن أحسد عثسان األمين   دور األمير عثسان دقشو في تحرير الخرطهم 1
 د. ادم دمحم حدن دور األمير أبه قرجة في تحرير الخرطهم 2
 د.عبد هللا الزبير يهسف في تحرير الخرطهمحسدان أبه عشجة دور األمير  3
وأثر ذلك  دعم الدعهة السيدية جيهد خليفة السيدي في 4

 في تحرير الخرطهم
 

 د. أحسد الشعسة دمحم الشعسة 

 د. مشرهر حدن  ابراليم شخرية الخليفة علي ود حله ودوره في تحرير الخرطهم  5

 مفيدة عبد هللا الخزر  الخليفة  دمحم شريف ودوره في تحرير الخرطهم 6

 

 

 اجللسة الرابعة 0
 

 القاعة الكبرى            
 رئيس الجلدة  

 بروف . برير سعد الدين الذيخ برير

  االجتساعيسحهر ال
  4:30ـــــــــــــــــــ  3:20الفترة الزمشية " 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
 عزة دمحم مهسى دمحمد.  أوضاع  األوربيين عذية تحرير الخرطهم 1
 د.بخيتو اإلمام اليادي عبد الرحسن السيدي دور السرأة في السيدية في الدلم والحرب  2
 د.ميرغشي صالح أحسد عبد الحفيظ دور الظرق الرهفية في تحرير الخرطهم 3
  الخزين احسد/ د.دفع هللا العركي د.دمحم التجاني دمحم الذريف  فقو أحكام الحرب عشد تحرير الخرطهم 4
والتذريعات التي صاحبت تحرير الخرطهم "دراسة األحكام  5

 وثائكية"

 الجاك الشهر دمحم الذيخ د.
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 القاعة الرغرى 
 رئيس الجلدة الفترة الزمشية  الفقرة

  10:00 -9:00 الجلدة االفتتاحية 

 د.محسهد دمحم محسهد  11:10 -10:00 محهر األدب واللغة 

  11:40 -11:10 استراحة 

 بروف .أبهبكر حدن بــاشا 1:30 -11:40  العدكري السحهر  

  2:00 -1:30 استراحة الرالة 

  علي صالح كرارد. 3:20 -2:00 محهر اآلثار والهثائق

 

 

 اجللسة األوىل  0

 القاعة الرغرى            
 رئيس الجلدة  

 محسهد دمحم محسهدد.

 االدب واللغةمحهر 
  11:10ـــــــــــــــــــ  10:00الفترة الزمشية " 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
السفردة العامية ودورىا الحساسي عشد شعراء  السيدية  1

 عشد تحرير الخرطهم
 أحسد عثسان فزيل حدن د .

 د . على عيدى  جهغان شعر السشاسبات في السيدية )تحرير  الخرطهم نسهذجا( 2
  امشة الجسيل على د . دور شعراء السيدية في تحرير الخرطهم 3
تحليل خظاب الشص األدبي في عرر األمام السيدي  4

 "تحرير الخرطهم نسهذجًا"
 بخيت عثسان جبارة تقلد . 

 سعيد محسهد مهسى عبد الحسيد  د. محررات اإلمام السيدي لتحرير الخرطهم "دراسة لغهية" 5
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 اجللسة الثانية 0 

 القاعة الرغرى            
 رئيس الجلدة  

 بروف .أبهبكر حدن بــاشا

 العدكري سحهر ال
  1:30ـــــــــــــــــــ  11:40الفترة الزمشية " 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
 د.نجالء عبد هللا دمحم يهسف تحرير األبيض  وأثرىا على تحرير الخرطهم 1
 أبهبكر محسهد أحسد اسساعيل د. جيهد السيدية في حرار كدال تسييدا لتحرير الخرطهم 2
أسلهب الحرار عشد اإلمام السيدي  " حرار الخرطهم  3

 نسهذجا"
 د. دمحم آدم الحسدابي -د.حاتم الرديق دمحم أحسد 

 أ.د فيرل دمحم مهس د.مزمل دمحم قراءة في حرار وتحرير الخرطهم ــ مراحل الحرار  4
  عبد هللا دمحمد . أحسد  دور الجزيرة في تحرير الخرطهم 5

 ُيدرية مهسى أحسد جسال الدين د . أثر معارك كردفان على تحرير الخرطهم  6

 . حشان عبد الرحسن عبد هللا التجانيد  أثر دارفهر في تحرير الخرطهم   7

 اجللسة الثالثة 0 

 القاعة الرغرى            
 رئيس الجلدة  

 علي صالح كرارد.

 اآلثار و الهثائق  محهر 
  11:10ـــــــــــــــــــ  10:00الفترة الزمشية " 

 مقدم الهرقة عشهان الهرقة الرقم 
ترسيم خريظة األساس للسعالم التاريخية لدولة السيدية  1

 بهالية الخرطهم باستخدام نظم السعلهمات الجغرافية
 د. طو الفزل طو  

األىسية اإلستراتيجية لسديرية بربر وأثرىا على تحرير  2
 الخرطهم

            د.بكري دمحم علي دمحم خير 

 اخالص مكاوي دمحم عليد.   قراءة تحليلية لخظابات السيدي لغردون باشا 3
أسباب الشرر استشادا لرسائل اإلمام السيدي  لألنرار  4

 السحاصرين للخرطهم ) دراسة تحليلية(
 أحسد حدن عسر شلهبو د. 

السيدية في العرر القاجاري  الرواية اإليرانية عن الثهرة  5
 وفتح الخرطهم والهاليات الدهدانية

 

 د. عبدالكريم  على عبد الحسيد جرادات  
 أ.د. عليان عبد الفتاح دمحم الجالهدي 
 

 تحرير الخـــــرطـهم رؤيـــــــة آثــــاريـــــــة 6
 

 صــفاء ولي الديـــن اليـــادي عبدالرحســن . أ
 

السيدية  بسديشة أمدرمان وكيفية  لسحة ألثار  الدولة  7
 السحافظة علييا

 

 تدشيم حسد صالح الدين حسد السلك  
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 استراحة الرالة والغداء    5:00 – 4:30

 م  6:00 – 5:00             الجلدة الختامية

 صالة السغرب                                

 م  9:00 -7:00 البرنامج االحتفالي 

 


