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 مصادر الدراسات السودانیة في جامعة درم

 
إن تنوع المواد في مكتبة جامعة درم یوفر مرجعًا للبحث من الدرجة األولى لجمیع الباحثین في كافة مجاالت 

. و ھي متوفرة للمستفسرین الجادین. الدراسات السودانیة  
 

:   األرشیف-1  
 و ھو عبارة عن مجموعة من الدراسات لموظفین سابقین و جنود و ،م1957داني عام لقد تم إنشاء األرشیف السو

 المصري المشترك -مبشرین و رجال أعمال و أفراد خدموا أو عاشوا في السودان خالل فترة الحكم االنكلیزي
 ھذا و یحتوي األرشیف على دراسات حكومیة و مشتركة و خاصة توثق تاریخ. م 1955-م 1899بین األعوام 

. م1956م و 1883البلد في فترة حكم المھدي والحكم المشترك بین األعوام   
و یتضمن األرشیف نحو ثالثمئة وثیقة من العھد المھدي في اللغة العربیة وعدد كبیر من الدراسات حول مصر و 

.حاذیة للسودانالجزیرة العربیة و فلسطین و إمارة شرق األردن و سوریا باإلضافة إلى الدول األفریقیة الم  
و ) م1953-م1861(و ھناك مجموعة كبیرة من الدراسات الفردیة كدراسات الجنرال السیر ریجینالد وینجایت 

 باإلضافة إلى أكثر من ثالثمئة و عشرین مجموعة ،)م1983-م1899(دراسات سودانیة للسیر جیمس روبرتسون 
. في السودانصغیرة أكثرھا عبارة عن دراسات لمسئولین سیاسیین سابقین  

و یضم األرشیف حالیًا حوالي الثمانمئة ملف دراسي و خمسین ألف صورة و ألف خریطة و لوحات و أفالم قدیمة 
.كما یتم إضافة الجدید دائمًا. و قطع من متاحف و عدد كبیر من المواد المطبوعة ذات الصلة  

 
: یمكن الدخول الى الموقع التالي،متوفرةو لمزید من المعلومات حول الحصول على ھذه المواد و الخدمات ال  

http://www.dur.ac.uk/library/asc/ 
 ویمكن الحصول على أعداد متزایدة منھا ،وھناك فھارس مفصلة حول ھذه المجموعات و ھي متوفرة في درم

:على شبكة االنترنت على الموقع التالي  
http://flambard.dur.ac.uk/dynaweb/handlist/sad/ 

 
 و العدد األول من ،كما یمكن طلب نسخة من الدلیل المختصر ألرشیف السودان بقیمة خمسة جنیھات إسترلینیة

و تتوفر قاعدة بیانات . إسترلیني و التي یمكن إرسالھا بالبریدفھرس دراسات السیر وینجایت بسعر عشرین جنیھ 
. یمكن البحث فیھا عن صور فوتوغرافیة لألرشیف  

 
:  المواد المطبوعة-2  

.ھناك أربع مجموعات رئیسیة من المواد المطبوعة والمتعلقة بالسودان   
"ستكتون"ا متوفرتان للجمیع في المكتبة الرئیسیة في شارع اثنتان منھ  

". جرین باالس" ا یمكن الحصول علیھما في مكتبة ثنتان منھا  
 اھذا باإلضافة إلى مواد مطبوعة متعلقة بالمواد األرشیفیة والتي تمت جدولتھا ضمن أرشیف السودان باعتبارھ

. جزء منھ  
 

:    إن جمیع مقتنیات المكتبة من المواد المطبوعة مدونة في فھرس المكتبة على الموقع التالي  
http://library.dur.ac.uk/ 



 و ة توفر مجموعة الكتب الخاصة باالستعار،"ستكتون"وفي الطابق األول للمكتبة الرئیسیة للجامعة في شارع 
كما تتوفر مجموعة ضخمة من المطبوعات . المراجع أساسًا جیدًا للباحثین في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

. السودانیة والعربیة بالدراساتالخاصة  
 

أما وحدة توثیق المواد الشرق أوسطیة في الطابق الثاني فتقوم بتغطیة المطبوعات الرسمیة الجدیدة بما فیھا 
مطبوعات الحكومة السودانیة وتقاریر المصارف واإلحصاءات السكانیة ومطبوعات المؤسسات السودانیة 

تعلقة بالسودان منذ فترة استقاللھ عام وتقاریر استشاریة والكثیر من الصحف والدوریات األخرى المتنوعة والم
.ومحتویات ھذه الوحدة مدونة في فھرس المكتبة. م1956  

  
   وفي مكتبة   تحتوي مجموعة الكتب المطبوعة قدیما على،" جرین باالس" 

بینما .  باإلضافة إلى صحف سودانیة نادرة وحساسة تعود لفترات الحقة،م وعلى مواد1850مواد نشرت قبل عام 
من فترة الحكم المشترك وھي عبارة عن كتب مطبوعة أو تمت طباعتھا بشكل " الرمادي"كل مجموعة األدب تش

 و تحتوي على تنوع كبیر من م في السودان جزءًا ضخمًا أیضًا،1955م 1890جزئي و تم إصدارھا بین أعوام 
ري ومحاضرات وخطابات مطبوعات الحكومة السودانیة والجیش وقوائم الموظفین والصحف واألدب التبشی

. وبرامج ومعاجم ومطبوعات الجمعیات السودانیة والشركات والنوادي واالتحادات  
 


