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 :عرض ◙

 الرتبية/ جامعة امللك سعود كلية /أ.د. صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت ▪

 د. سامر إبراهيم باخت/ كلية اآلداب/ جامعة النيلني ▪

عمر هارون اخلليفة مبحلية األستاذ الدكتور/ ولد 

 م،1962يف العام  بالسودان الرهد يف والية مشال كردفان

أخوات، وترتيبه الثالث  5إخوة و 5حيث كان ميالده بني 

والثاني بني األخوات اإلناث، ودرس بني اإلخوة الذكور، 

-1968) سعد االبتدائية درسة أبواملرحلة االبتدائية مب

-1974) درسة الرهد الشعبيةمب (، واملرحلة املتوسطة1974

 ودرس املرحلة الثانوية يف مدرسة خور طقت(، 1977

 سبكالوريوحصل على درجة  (، ثم1980-1977الثانوية )

م، وهو بذلك 1985من جامعة اخلرطوم يف العام األوىل شرف ال اآلداب يف علم النفس مبرتبة

أحد ثالثة نالوا هذه املرتبة طوال تاريخ قسم علم النفس منذ تأسيسه جبامعة اخلرطوم. ثم 

 25م، وعمره وقتها 1987نفسها عام  القياس النفسي من اجلامعة علم النفس يف ماجسترينال 

 "تاين أبوننيوكاسل "صص علم النفس من جامعة يف خت الدكتوراهوحصل على درجة  عامًا،

Newcastle Upon Tyne University  عاًما.  33باململكة املتحدة وعمره 

قسم علم النفس، )معيد( يف  عمر هارون اخلليفة مساعد تدريسعمل األستاذ الدكتور/ 

دكتوراه إىل ثم ابتعث لنيل درجة ال، (1990-1986يف الفرتة ) كلية اآلداب، جامعة اخلرطومب

م، وبعد حصوله على درجة الدكتوراه عمل 1992أكتوبر  5م، وتزوج يف 1990بريطانيا يف عام 

(، وعاد 2002-1996يف الفرتة ) كلية الرتبية، جامعة البحرينبقسم علم النفس، يف  امساعًد اأستاًذ

عامًا يف  49م للعمل مرة أخرى جبامعة اخلرطوم، حيث نال درجة األستاذية وعمره 2002عام 

وزارة العلوم ب معهد البحوث االقتصادية واالجتماعيةا يف باحًث اأستاًذم، وعمل 2011عام 

كلية الدراسات البيئية ا بزائًر اأستاًذم عمل 2005(، ويف عام 2006-2003يف الفرتة ) والتقانة

 . اليابانيف  " كويوتو"امعة واإلنسانية جب

(، والفصول 9الكتب وعددها )و العلمي يف رسالتيه للماجستري والدكتوراه، يتمثل انتاجه

، واألحباث حبثًا (97غة الَعَرِبّية )(، واألحباث املنشورة يف الدوريات بالل1ُّاحملررة يف الكتب )

وُنشرت هذه األحباث  .(1، وباللغة الفرنسية )( حبثًا47)غة اإلجنليزية املنشورة يف الدوريات باللُّ

، جبانب ( جمالت حملية10( جملة إقليمية، و )34( جملة عاملية، و )15جملة، منها ) 59يف 

( رسالة 31( أطروحة دكتوراه، و)42)منها ( رسالة وأطروحة جامعية، 73شرافه على )إ

موزعة يف  امؤمترًا علميًّ 43ن مشاركته البحثية والتقديم الشفاهي يف ا عماجستري، فضًل
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 افاعًلا يف جمموعة منها، وعضًو الة، من دول العامل، وكان متحدثًا رئيًسن دويعشرأكثر من 

 س وقاد بعض هذه املؤمترات.ّأيف بعض جلانها التنظيمية، وتر

ألول مرة بعد  السودانّيبرز اسم الربوفيسور اخلليفة يف اجملتمع العلمي السيكولوجي 

م، حيث كان هذا اإلجناز العلمي 1987تقنينه ملقياس "وكسلر" لذكاء الراشدين املعدل عام 

 غري مسبوًقا من قبل يف السودان، إذ أنه كان أول تقنني ملقياس ذكاء فردي شهري يف السودان. 

 29( وعمره Web of Scienceم نشر أول حبث له يف جملة عاملية، مصنفة يف )1991يف عام 

ال البحث والنشر العلمي. عامًا مع خنبة من الباحثني العامليني، ومن ثم انطلق بعدها يف جم

 7( Google Scholarدرجات، ويف ) 5( Scopusله حسب تصنيف ) (H-Index) بلغ مؤشر هـ 

 درجات.

م، انطلق بقوة يف تنفيذ مشروعه 2002بعد عودته إىل السودان من مملكة البحرين يف عام 

وعة طائر الطموح لتوطني علم النفس يف السودان، حيث استطاع من خالل جمموعته "جمم

هذه  تصنف، وفــي جتديـــد علـــم النفـــس فــي الســـودان مبــادرة 100السمرب البحثية"، أن يقدم 

( مبادرات يف جمال 2( مبادرات يف جمال توطني علم النفس. )1) جماالت تشمل: 10املبادرات إىل 

جمال تدريب ( مبادرات يف 3تدريس طالب البكالوريوس وحبوث التخرج يف علم النفس. )

( مبادرات يف جمال املقارنات عرب الثقافية يف البحث 4طالب الدراسات العليا يف علم النفس. )

( مبادرات يف جمال توفري تكنولوجيا علم النفس ونشر املعرفة السيكولوجية. 5السيكولوجي. )

 ( مبادرات يف الكشوف7( مبادرات يف جمال برنامج اليوسيماس واحلساب الذهين. )6)

( مبادرات يف جمال املشاريع البحثية 8السيكولوجية وتقديم أفرع جديدة يف علم النفس. )

( مساهمة البحث السيكولوجي يف رسم 10( املبادرات واملشاركات العاملية. )9والنشر العلمي. )

 السياسات القومية. 

لم اخلليفة العديد من االكتشافات يف جمال ععمر هارون قدم األستاذ الدكتور/ 

 النفس، وتتمثل يف اآلتي:   

، اكتشاف أول جتربة سيكولوجية يف تاريخ علم النفس التجرييب ترجع للقرن 2000 ▪

احلادي عشر امليالدي وذلك يف كتاب املناظر البن اهليثم بينما أول التجارب يف تاريخ 

 .1879علم النفس التجرييب كانت يف أملانيا عام 
سنوات( يف جمال الفضاء بينما مت  8خارق يف العامل )، اكتشاف حالة أول طفل 2003 ▪

اكتشاف حاالت األطفال اخلارقني يف الغرب يف جمال املوسيقى، والرسم، والرياضيات، 

 وامليكانيكا، والشطرنج، والكتابة.
سنوات( يف جمال أساس نظم املعلومات  4، اكتشاف حالة أول طفل خارق يف العامل )2005 ▪

اكتشاف أول طفل خارق يف أملانيا يف جمال تصميم اخلرط منذ اجلغرافية بينما مت 

 الثالثينيات من القرن املاضي. 

اخلليفة العديد من املشروعات البحثية طوال عمر هارون قاد األستاذ الدكتور/     

 مسريته األكادميية، ومنها:

ول من ، الباحث الرئيس يف مشروع توطني القياس العلمي، حبث مم2011بدًءا من عام  ▪

 جامعة اخلرطوم.
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الباحث الرئيس يف مشروع ختريط معدالت القدرات العقلية يف م، 2007بدًءا من عام  ▪

 .السودان: حنو أطلس قومي للذكاء

تأثري برنامج اليوسيماس يف زيادة معدل  مشروعالباحث الرئيس يف م، 2006بدًءا من عام  ▪

 .القدرات العقلية يف السودان

ؤسس "مشروع طائر السمرب" للكشف عن األطفال املوهوبني يف مم، 2003بدًءا من عام  ▪

 .السودان

 -الباحث الرئيس يف مشروع تقنني مقياس وكسلر لذكاء األطفالم، 2003بدًءا من عام  - ▪

السودان. ومت تطبيق املقياس على عينة أولية بوالية اخلرطوم عددها  يفالطبعة الثالثة 

  .طفل 330

املعدل  -يس يف مشروع تقنيني مقياس وكسلر لذكاء الراشدينالباحث الرئ(، 1996-2001) ▪

)مت متويل املشروع من جامعة  985ومت تطبيق املقياس على عينة قدرها  البحرينيف 

 .البحرين(

الطبعة -الباحث الرئيس يف مشروع تقنني مقياس وكسلر لذكاء األطفال(، 1996-2001) ▪

طفل )مت متويل املشروع من جامعة  1018يف البحرين ومت تطبيق املقياس على  الثالثة

 .البحرين(

املعدل، جامعة  -باحث مبشروع تقنني مقياس وكسلر لذكاء الراشدين(، 1986-1987) ▪

 .الشماليةفرد من أقاليم السودان  810ويف هذا املشروع مت تطبيق املقياس على  .اخلرطوم

واجلمعيات العلمية  اخلليفة عضوية اجملالسعمر هارون كما نال األستاذ الدكتور/ 

 اآلتية: 

 (.2011عضو جملس أساتذة جامعة اخلرطوم ) ▪

 (.2012عضو منسقية البحث العلمي مبعهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ) ▪

 (.2010عضو مؤسس جملموعة علم النفس والرتبية باالحتاد الدولي للعلوم النَّْفِسّية ) ▪
 (.2010-2007االسرتاتيجي، السودان )عضو اجمللس القومي للتخطيط - ▪

 (.2008-2006مقرر اهليئة القومية لرعاية األطفال املوهوبني، السودان ) ▪

 (. 2005عضو جلنة الدراسات الرتبوية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) ▪

 (. 2006-2004مندوب اجلمعية النَّْفِسّية السودانية يف االحتاد الدولي للعلوم النَّْفِسّية ) ▪

 (.2009-2002مندوب السودان يف اجمللس العاملي لألطفال املوهوبني ) ▪

 (.2002رئيس ومؤسس جمموعة طائر السمرب البحثية يف علم النفس ) ▪

 (.2002-1998مندوب مملكة البحرين يف اجمللس العاملي لألطفال املوهوبني، أمريكا ) ▪

 (.2006-2002ن )األمني العام للجمعية النَّْفِسّية السودانية، السودا ▪

 (.1998عضو الرابطة العاملية لعلم النفس عرب الثقايف ) ▪

املندوب اإلقليمي لشمال أفريقيا والشرق األوسط، الرابطة العاملية لعلم النفس عرب  ▪

 (.2002-1998الثقايف )

 (.2000عضو الرابطة العاملية لعلم النفس التطبيقي ) ▪

 (.2002ِسّية األمريكية )عضو مجعية علم نفس السالم بالرابطة النَّْف ▪

 (.1996عضو عاملي منتمي بالرابطة النَّْفِسّية األمريكية ) ▪

-1993عضو اللجنة التنفيذية لشؤون طالب الدراسات العليا يف علم النفس، بريطانيا ) ▪

1994.) 
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 (.1990مؤسس ورئيس الرابطة السودانية لرعاية املوهوبني ) ▪

 (.1999-1996انيا )عضو اجمللس األوربي للقدرات العالية، أمل ▪

 (.2008-1996عضو اجمللس الَعَرِبّي للموهوبني واملتفوقني، األردن ) ▪

 (.1999-1995عضو اجمللس العاملي لعلماء النفس، أمريكا ) ▪

 (. 1999-1995عضو رابطة علم االجتماع العاملية ) ▪

 (. 1995-1994عضو اجلمعية الربيطانية لدراسات الشرق األوسط، بريطانيا ) ▪

 (.1995-1994معية امللكية األفريقية، بريطانيا )عضو اجل ▪

 (.1994-1991عضو دراسات عليا باجلمعية النَّْفِسّية الربيطانية، بريطانيا ) ▪

 (.1995-1992عضو رابطة الدراسات السودانية، أمريكا ) ▪

 (.1995-1991عضو مجعية الدراسات السودانية، بريطانيا ) ▪

ليفة عضوية هيئات حترير الدوريات العلمية اخلعمر هارون ونال األستاذ الدكتور/ 

 اآلتية:  

 (.  2011عضو اهليئة االستشارية جمللة آداب، السودان ) ▪

 (.2010)عضو اهليئة االستشارية للمجلة الَعَرِبّية لتطوير التفوق، اليمن  ▪

 (.2010)عضو اهليئة االستشارية جمللة "دراسات نفسية"، اجلزائر  ▪

 (.2010عضو اهليئة االستشارية "جملة أفكار وآفاق" اجلزائر ) ▪

 (.2005عضو اهليئة االستشارية "جملة علم النفس الَعَرِبّي املعاصر"، مصر ) ▪

 (.2005)نس عضو اهليئة االستشارية "جملة شبكة العلوم النَّْفِسّية الَعَرِبّية" تو ▪

 (.2006 -2004عضو هيئة حترير جملة علم النفس يف أفريقيا، جنوب أفريقيا ) ▪

 (.2002-1998عضو هيئة حترير "جملة العلوم االنسانية" البحرين ) ▪

 (. 2002-1998عضو هيئة حترير جملة عامل النفس، مصر ) ▪

 اخلليفة بالتحكيم العلمي للمجالت العلمية اآلتية: عمر هارون وقام األستاذ الدكتور/   

 جملة دراسات حوض النيل، السودان. ▪

 جملة اخلرطوم للدراسات اإلدارية، السودان. ▪

 جملة اجلزيرة للعلوم الرتبوية واإلنسانية، السودان. ▪

 جملة التعليم العالي والبحث العلمي، السودان. ▪

 جملة آداب النيلني، السودان. ▪

 رتبية، جامعة اخلرطوم.جملة كلية ال ▪

 جملة اجلامعة املفتوحة، السودان. ▪

 جملة العلوم اإلنسانية، البحرين. ▪

 جملة دراسات نفسية، اجلزائر. ▪

 جملس النشر العلمي، جامعة اجلزيرة، السودان. ▪

 جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت. ▪

 ة. اجمللة العاملية للموهبة والتفوق، الواليات املتحدة األمريكي ▪

(Gifted & Talented International) 
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 اخلليفة بالتحكيم العلمي للكتب اآلتية:عمر هارون وقام األستاذ الدكتور/ 

 .الكويتامعة كتـــب جمللس النشر العلمي جبعدة حتكيـــم  ▪
 جلامعة اجلزيرة يف السودان. كتـــب عدة حتكيـــم   ▪

 ملفــات الرتقيــةاخلليفة بتحكيم عديد من عمر هارون كما قام األستاذ الدكتور/ 

 احمللية، والَعَرِبّية:  مبؤسســات التعليــم العالــــي ملرتبيت أستاذ، وأستاذ مشارك

 .سالمية، السودانجامعة أم درمان اإل ▪

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان ▪

 .جامعة النيلني، السودان ▪

 .عدن، اليمن جامعة ▪

 .ة، السودانرجامعة اجلزي ▪
 .جامعة األحفاد، السودان ▪

اخلليفة العمل يف اللجان الفنية واألنشطة عمر هارون وعمل األستاذ الدكتور/ 

 اآلتية:  يةتدريـــبال

جلنة تنفيذ توصيات التقرير اخلتامي لواقع ذوي االحتياجات اخلاصة يف  ، مقرر 2011 ▪

 .السودان
واألباكوس واملقامة يف اجلامعة  الذهينشاركة يف ورشة احلساب امل، 2010سبتمرب  ▪

 .الطبية، ويفانق، الصني

تقديم الورقة الرئيسة يف الورشة اخلاصة باألطفال ذوي االحتياجات ، 2010يوليو  ▪

بالسودان ووزارة التعليم العام  اليونسكوالتعليمية اخلاصة واليت نظمتها منظمة 

 .اناباخلرطوم، فندق السالم روت

رئاسة اللجنة العلمية لتنظيم املنافسة القومية الثالثة للحساب الذهين ، 2010مارس  ▪

دقائق واليت مت تنظيمها  8حسابية خالل  مسألة 150طفل حلل  800واليت شارك فيها 

 .مبعرض اخلرطوم الدولي

 واليت رئاسة اللجنة العلمية لتنظيم املنافسة القومية الثانية للحساب الذهين ،2009مايو  ▪

نظمت  دقائق واليت 8مسألة حسابية خالل  150حلل  طفل  800شارك فيها حوالي

 .مبعرض اخلرطوم الدولي

وامللصق العلمي باملؤمتر  ، رئاسة تنظيم معرض كتاب علم النفس السودانّي2009فرباير  ▪

 .بالشارقةالعاملية لعلماء النفس املسلمني والذي عقد  للرابطةالعاملي الثاني 

سنة( للمشاركة يف  6-12طفل ) 35قيادة منتخب اليوسيماس املكون من ، 2008 نوفمرب ▪

 مباليزيا.للحساب الذهين واليت عقدت جبامعة امللتميديا  العامليةاملنافسات 
رئاسة اللجنة العلمية لتنظيم املنافسة القومية األوىل للحساب الذهين واليت ، 2008أبريل  ▪

دقائق واليت نظمت  10مسألة حسابية خالل  100طفل حلل  1000شارك فيها حوالي

 .مبعرض اخلرطوم الدولي
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر الثاني للجمعية النَّْفِسّية السودانية،  ،2005أغسطس  ▪

 .اخلرطوم، السودان

يم، املساهمة الفعالة يف تدريب معلمي مدارس املوهوبني، وزارة الرتبية والتعل، 2005مايو  ▪

 .السودان
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عضو اللجنة العلمية للمؤمتر االقليمي لعلم النفس يف مشال أفريقيا ، 2003ديسمرب  ▪

 .والشرق األوسط، دبي

للمؤمتر األول للجمعية النَّْفِسّية السودانية،  ةالتنظيميرئيس اللجنة ، 2003أغسطس  ▪

 اخلرطوم، السودان
وكسلر للذكاء جبامعة األحفاد، تنظيم الورشة التدريبية األوىل ملقاييس ، 2003أبريل  ▪

 .أم درمان، السودان

املشاركة يف ورشة ترمجة وتكييف االختبارات النَّْفِسّية عرب الثقافات،  ،2000يوليو  ▪

 .استكهومل، السويد

الفيلسوف املشاركة يف ورشة التفكري اجلديد للقرن اجلديد واليت قدمها ، 2000مارس  ▪

 .، البحرينEdward de Bono" نودوارد دي بووعامل النفس املالطي "إ

" مسونيسالربيطاني "للخبري  Dyslexia" الديسلكسيا"حضور ورشة تدريبية عن ،  1998 ▪

Simpson ،البحرينمملكة ، جامعة البحرين.  

جنلرتا، مدينة إقسام علم النفس جبامعات مشال شرق أاملشاركة يف ورشة ،  1995 ▪

  .درهام، بريطانيا

 اخلليفة العديد من االستشارات تتمثل يف: عمر هارون وقدم األستاذ الدكتور/ 

عضو جلنة خرباء املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف ندوة محص ، 2010 ▪

 .للموهوبني واملتميزين
لتقييم وضعية  للمنظمة الدولية للرتبية والثقافة والفنون )اليونسيف(مستشار  ،2009 ▪

  .ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، اخلرطوماألطفال 
عضو جمموعة مستودع التفكري بوزارة الداخلية لوضع اسرتاتيجية أمن الوطن ، 2007 ▪

  .واملواطن

 .املستشار العلمي لربنامج يوسيماس للخدمات التعليمية، اخلرطوم، السودان، 2005 ▪
رتبية والتعليم، اخلرطوم، عضو اللجنة االستشارية لرعاية املوهوبني، وزارة ال 2004 ▪

  .السودان

مستشار برنامج املوهوبني ملؤسسة اخلرطوم للتعليم اخلاص، اخلرطوم، ،  2002 -2005 ▪

  .السودان
تقديم استشارة للبنك الدولي يف الرياض لتطوير برنامج رعاية األطفال ، 2001يونيو 

  .املوهوبني بالسعودية
ة محد الثانوية عن اخنفاض التحصيل تقديم استشارة ملدرسة مدين، 2000مارس  ▪

  .البحرينمملكة الدراسي، 

تقديم مئات االستشارات الفردية خبصوص الكشف عن األطفال املوهوبني ، 1996منذ عام  ▪

 .ورعايتهم

 املصادر ◙

خبيت، صالح الدين، وباخت، سامر )مقبول للنشر(. اإلسهامات العلمية والفكرية يف  ▪

دراسة بيوغرافية  -لألستاذ الدكتور عمر هارون اخلليفة جمال علم النفس 

 م(، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس.2019-1987وببليوغرافية يف الفرتة )

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Simpson%2C+S
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