شخصية العام الثقافية لجائزة الطيب صاح العالمية لإلبداع الكتابي
(بروفيسور /فدوى عبدالرحمن علي طه)

 oمن مواليد أربجي والية الجزيرة  1955م .
 oمتزوجة وأم لبنت و ولد
 oأستاذة بجامعة الخرطوم في إجازة للعمل حاليا ً بجامعة حفر الباطن  ،المملكة العربية السعودية.
 oأول سيدة سودانية تنال الدكتوراة الفخرية من جامعة عالمية  -جامعة بيرقن  ،النرويج  2004 -م .
 oأول سيدة سودانية تنال درجة األستاذية وذلك بكليات الدراسات اإلنسانية جامعة الخرطوم .
 oتنقلت في مراحلها التعليمية األولى في مدارس أربجي الشمالية بنات ومدرسة رفاعة الوسطى و
ودمدني الثانوية بنات .
 oتخرجت في كلية اآلداب جامعة الخرطوم مرتبة الشرف األولى عام 1979م ونالت درجة الماجستير
والدكتوراة وترقت إلى درجة األستاذية عام  2012م في نفس الجامعة  -تخصص في تاريخ السودان
الحديث والمعاصر .
 oعملت عميد كلية السودان الجامعية للبنات
 oعملت رئيس لقسم التاريخ ونائبة عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم .
 oعميد كلية التربية ثم رئيس لجنة الترقيات العلمية بجامعة حفر الباطن  ،ومنسق الجودة والبحث العلمي
بنفس الجامعة .
 oنالت عضوية لجان ومجالس عديدة مثل مجلس أمناء مركز عبدالكريم ميرغني  ،عضو المجلس
القومي للتعليم العالي  ،عضو مجلس أساتذة جامعة الخرطوم  ،ولجنة الدراسات اإلنسانية وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي  ،كذلك مقرر مجلس الدراسات اإلنسانية والتربوية كلية الدراسات العليا
 بجامعة الخرطوم  ،و رئيس وحدة الجودة بكلية الدراسات العليا  -جامعة الخرطوم . oحضرت الكثير من الكورسات المهنية و ورش العمل بالسودان والنرويج والسعودية .
 oعملت أستاذ زائر بجمهورية مصر (معهد الدراسات والبحوث العربية)  ،وبجامعتي بافيا وبولونيا
بإيطاليا في الفترة من  2008 – 2005م .

 oكبير باحثين بجامعة بيرقن بالنرويج – قسم التاريخ  ، -وبمركز دراسات الشرق األوسط بجامعة
درهام – المملكة المتحدة .
 oعضو الجمعية التاريخية السودانية  ،والرابطة السودانية األمريكية  ،واللجنة االستشارية لمجلة كلية
اآلداب بجامعة الخرطوم .
 oشاركت في عدة مؤتمرات وندوات محلية وعالمية .
 oنالت جائزة النشر العلمي العالمي من جامعة الخرطوم للعام  2009 – 2008م
 oصدر لها " :كيف نال السودان استقالله" " ،أستاذ األجيال عبدالرحمن علي طه بين التعليم والسياسة
وأربجي" " ،النزاع اإلنجليزي – المصري حول السودان  1947" – 1937م" " ،السودان في عهد
الحكم الثنائي 1956 – 1899م" .
 oترجمت وثائق تاريخية بريطانية عن السودان و وثائق أخرى حول تجربة التعليم ووثيقة عن ربط
الجنوب بالشمال
 oأشرفت على بحوث تخرج في مراحل البكالريوس والماجستير والدكتوراة داخليا ً وخارجيا ً .

