سيرة ذاتية
سيد حامد أحمد حريز
المرتبة العلمٌة  :أستاذ منذ العام 1984م
المؤهالت العلمية :
تخرج فً جامعة الخرطوم – بكالرٌوس اللغة اإلنجلٌزٌة 1964م
ماجستٌر الفولكلور  ،جامعة لٌدز بالمملكة المتحدة 1966م
الدبلوم العالً فً اللسانٌات التطبٌقٌة  ،جامعة أدنبرا  Edinburghبالمملكة
المتحدة 1967م
درجة الدكتوراة فً الفولكلور – المأثورات الشعبٌة – جامعة أندٌانا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (التراث
الشعبً تخصص أساسً وعلم اللغة االجتماعً تخصص فرعً) .

الوظائف التي شغلها :
عمٌد الدراسات العلٌا  ،جامعة إفرٌقٌا العالمٌة (2013 – 2005م)
أستاذ مركز البحوث والدراسات اإلفرٌقٌة  ،جامعة إفرٌقٌا العالمٌة (2004 – 2003م)
أستاذ األنثروبولوجٌا والتراث  ،قسم االجتماع – جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة ومنسق مسارات التراث
الشعبً (2002 – 1992م)
أستاذ مركز بحوث التارٌخ والتراث الشعبً – جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة (1992 – 1990م)
أستاذ التراث الشعبً ومدٌر معهد الدراسات األفرٌقٌة واآلسٌوٌة بجامعة الخرطوم (1990 – 1984م)
مدٌر مركز شرق أفرٌقٌا لدراسة التراث الشفاهً واللغات الوطنٌة  ،جزٌرة زنجبار  ،جمهورٌة تنزانٌا
المتحدة (1981 – 1979م)
مؤسس ورئٌس قسم الفولكلور  ،جامعة الخرطوم (1979 – 1976م)
أستاذ مشارك  ،جامعة الخرطوم (1976 – 1972م)

أستاذ زائر  ،جامعة نورفولك بوالٌة فرجٌنٌا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أغسطس – سبتمبر 1976م
أستاذ زائر  ،جامعة إٌداهو بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 1988م
ٌعمل حالٌا ً عمٌداًلكلٌة األلسن بجامعة أفرٌقٌا العالمٌة .

الهيئات واللجان العلمية :
عضو المجلس العلمً  ،جامعة الخرطوم (1979 – 1973م)
عضو المجلس العلمً  ،جامعة أفرٌقٌا العالمٌة 2003م وحتى اآلن
عضو لجنة العلوم اإلنسانٌة ،وزارة التعلٌم العالً 2005م وحتى اآلن
رئٌس لجنة الثقافة  ،اللجنة الوطنٌة للٌونسكو 2013 – 2007م
رئٌس مجلس عمادة الدراسات العلٌا ،جامعة أفرٌقٌا العالمٌة 2012 – 2005م
رئٌس تحرٌر مجلة الدراسات العربٌة األفرٌقٌة
عضو مجلس أمناء قاعة الشارقة (منذتأسٌسها وحتى اآلن)
عضو الهٌئة االستشارٌة لمجلة دراسات أفرٌقٌة ٌصدرها مركز البحوث والدراسات األفرٌقٌة
عضو الهٌئة االستشارٌة لمجلة المأثورات الشعبٌة التً كانت تصدر عن مركز التراث الشعبً لمجلس
التعاون لدول الخلٌج العربٌة .
عضو الهٌئة العلمٌة لمجلة الثقافة الشعبٌة التً تصدر فً دولة البحرٌن
قام بإجراء عمل مٌدانً فً شتى مناطق السودان وفً جزٌرة زنجبار وفً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة .
شارك فً تنظٌم بعض المؤتمرات فً جامعة الخرطوم وجامعة اإلمارات وجامعة أفرٌقٌا العالمٌة  ،ومركز
شرق أفرٌقٌا لدراسة التراث الشفاهً واللغات الوطنٌة .
أشرف على العشرات من رسائل الماجستٌر والدكتوراة
شارك فً اللجان العلمٌة لترقٌات أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كل من جامعة الخرطوم وجامعة السودان
وجامعة أفرٌقٌاالعالمٌة وجامعة السودان وجامعة الكوٌت  ،وجامعة اإلمارات العربٌة المتحدة .
شارك بالتدرٌس وتقدٌم االستشارات لدائرة الثقافة واإلعالم (إدارة التراث) بإمارة الشارقة وإدارة التراث
المعنوي  ،أبوظبً .

شارك بمعاونة عدد من األساتذة بجامعة الخرطوم واللجنة الوطنٌة للٌونسكو ووزارة الثقافة فً إعداد
خارطة ثقافٌة للسودان (األطلس الثقافً للسودان)

صدر له من الكتب باللغة العربٌة  :فن المسدار–دراسة فً الشعر الشعبً السودانً  ،المؤثرات العربٌة
فً الثقافة السواحٌلٌة  ،الحكاٌة الشعبٌة فً السودان  :تداخل العناصر األفرٌقٌة والعربٌة واإلسالمٌة ،
مناهج التراث والتارٌخ الشفاهً عند العرب  ،زاٌد والتراث – الخلفٌات الحضارٌة للقٌادة السٌاسٌة  ،علم
اللغة االجتماعً  ،دراسات فً الفولكلور التطبٌقً األفرٌقً  ،الهوٌة والوحدة الوطنٌة فً السودان (جدلٌة
الثقافة والسٌاسة)  .الى جانب عدد من البحوث .
كما صدر له عدد من الكتب باللغة اإلنجلٌزٌة وهً :
Directions in Sudanese Linguistics and Folklor.
Ja’aliyyin Folktales: An Interplay of African, Arabian & Islamic Elements
Studies in African Applied Folklore.
Ethnicity and National Integration in Sudan.
Women Medicine : The zar-Bori cult in Africa and beyond.
Folklore &folklife in the United Arab Emirates.
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