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مختصر معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي
المقدمة:
الحم ددد هلل رع الع ددالميى والص ددالة والس ددالو علد د س دديد ول ددد دو محم ددد
وعل

له وصحبه أجمعيى.

تعددد جامعددة أو درمدداى اإلسددالمية ،منددارةع علمي دةع مددى منددارات األمددة

اإلسدالمية ،التدي تعمده علد أخدراج المجتمدل المسدلو مدى ظدالو الجهدده
ال د نددور العلددو والمعر ددة ،ومددى التخل د

ال د التقدددو والر ددي ،مسددتعينة

عل د كلددن بمددنه اإلسددالو المنطلددم مددى الددوحي الربدداني الددكل ا يأتي ده
الباطدده مددى بدديى يديدده وا مددى خل دده .ولددو ترددى رسددالتها اص درة علد د

السوداى حسع ،به طالت أوطاى المسلميى ي مختل

ارات العالو.

واى خي ددر دلي دده علد د كل ددن ،إنش ددا معه ددد بح ددوث ود ارس ددات الع ددالو

اإلسددالمي الددكل يعمدده علد إعددداد جيدده مددى أبنددا األمددة ددي مجدداات
العلددوو اإلسددالمية المختل ددة .والمسددا مة ددي تعزيددز وتواصدده الثقا ددات

اإلس د ددالمية م د ددل الثقا د ددات األخ د ددر  ،وتط د ددوير التع د دداوى العلم د ددي ب د دديى
المؤسسددات العلميددة المختل ددة ددي العددالو اإلسددالمي ( .ددكا إل د جانددع
منحه الدرجات العلمية المختل دة دي العدالو اإلسدالمي) دكا إلد جاندع

منح دده ال دددرجات العلمي ددة :ال دددبلوو الع ددالي والماجس ددتير وال دددرتو ار

التخصصات المختل ة ،بالتنسيم مل الجهات المختصة بالجامعة.

ددي

إى ت ددرد المعهددد ددي منهجدده المتبددل ددي مددنا الدددرجات العلميددة ددد د ددل
بع د دددد ربي د ددر م د ددى الب د دداحثيى للتوج د دده ص د ددوبه ،وكل د ددن لتن د ددوع الد ارس د ددات
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المتضددمنة للعلددوو والد ارسددات الشددرعية وال قهيددة وااجتماعيددة والسياسددية

واا تصادية وسائر العلوو اإلنسانية.

كا ال جانع سعي المعهد إل توطيد العال ة العلمية مل المؤسسات

النظي درة ،داخدده وخ ددارج السددوداى ،د عد داع لمسدديرة األم ددة ،واث د ار للجان ددع
العلمددي بتبدداده الخبدرات والمهددارات .ددي عصددر ثددورة المعلومددات والتددي

تحوه العالو يها إل غر ة وليس رية رما راى شائعاع مى به.

أهمية تطوير المناهج:


الرغب ددة ددي تال ددي ند دواحي القص ددور الت ددي أظهرته ددا نت ددائ تق ددويو

المند ددا

القائمد ددة ،للوصد ددوه بهد ددا إل د د درجد ددة عاليد ددة مد ددى الر د ددا ة

وال اعلية الداخلية والخارجية.


مواربد ددة التاي د درات والمسد ددتجدات التد ددي ط د درأت د ددي مجد دداه العلد ددوو



ااستجابة لمتطلبات التنمية اا تصدادية وااجتماعيدة ،ومدى بينهدا

األساسية والن سية وااجتماعية والتربوية.

تنمي ددة العنص ددر البشد ددرل الق ددادر عل د د اإلس ددهاو ب اعليد ددة ددي د ددك

التنمية ،و يادتها.


الرغبة ي اارتقا بوا ل العملية التربوية ؛ للحام بررع الحضارة

اإلنسانية ،واإلسهاو يها ،أسوة بالدوه المتقدمة.

 ااسددتجابة لنتددائ البحددوث والد ارسددات العلميددة الرصددينة التددي تقددوو
بهددا اإلدارات التعليميددة أو م اررددز البحددث التربددول أو البدداحثوى مددى

كول اا تماو.
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 ااستجابة لرغبة الرأل العاو الكل تعرسه وسدائه اإلعدالو المقدرو ة

والمسموعة والمرئية حوه المنا  ،هدي تعبدر عدى رأل طداع مدى
أ راد المجتمل ا يمرى تجا له.

 حدددوث تطددورات سياسددية ،أو تحددوات ا تصددادية واجتماعيددة عل د
المسددتويات المحليددة واإل ليميددة والدوليددة تسددتوجع تطددوير المنددا

القائمة بما ينسجو وتلن التحوات.

 وأخي اعر ااستجابة لتو عات مرارز األبحاث والدراسات لمدا يمردى أى
يح د دددث م د ددى تط د ددورات د ددي المس د ددتقبه القري د ددع ،واجد د د ار التط د ددوير

ااحت درازل أو الو ددائي للمددنه  ،بحيددث يرددوى دداد اعر عل د اسددتيعاع

الص دددمة األولد د لتل ددن التط ددورات – يم ددا إكا ح دددثت – ريثم ددا ي ددتو
تطوير بعد حدوثها.

أهداف تطوير المناهج
 يهددد

لتطددوير المنددا

إل د إحددداث نقلددة نوعيددة ددي التعلدديو مددى

خاله إج ار تطوير نوعي وشامه ي المنا

ليستطيل بره ر ايدة

وا تدددار مواربددة الددوتيرة الس دريعة للتطددورات المحليددة والعالميددة ،رمددا

يهد

أيضاع إل تو ير وسيلة عالة لتحقيم أ ددا

سياسدة التعلديو

ي العالو اإلسالمي عل نحو تراملي عى طريم اآلتي:



تضد د د ددميى المند د د ددا

القد د د دديو اإلسد د د ددالمية والمعد د د ددار والمهد د د ددارات

وااتجا ددات اإليجابيددة الالزمددة للددتعلو وللمواطنددة الصددالحة والعمدده
المنت والمشاررة ال اعلة ي تحقيم برام التنمية والمحا ظة عل

األمى والسالمة والبيئة والصحة وحقوم اإلنساى.
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تضددميى المنددا

التوجهددات اإليجابيددة الحديثددة ددي بنددا المنددا

مث دده مه ددارات الت ري ددر ومه ددارات ح دده المش ددرالت ومه ددارات ال ددتعلو
الكاتي والتعلو التعاوني والتواصه الجيد مل مصادر المعر ة.


-ر ل مستو التعليو وتوجيهه نحو إرساع ال رد الر ايات الالزمدة

له ي حياته ااجتماعية والدراسية والعلمية.


تنمية المهارات األدائية مى خاله الترريز عل التعلو مى خداله

العمه والممارسة ال علية لألنشطة.


إيج د دداد ت اع د دده واع م د ددل التط د ددورات التقني د ددة المعاصد د درة وخاص د ددة



تحقيم الترامه بيى المواد الدراسية عبر المراحه المختل ة.

التطور المعر ي والثورة المعلوماتية.


إتاحد ددة ال رصد ددة للطد ددالع اختيد ددار األنشد ددطة المناسد ددبة لقد دددراتهو
وميولهو وحاجاتهو ي حدود اإلمراى.



ربددط المعلومددات والددتعلو بالحيدداة العمليددة والتقنيددة المعاص درة مددى

خاله الترريز عل األمثلة العملية المستمدة مى الحياة الوا عية.

 مرجعيات المشروع الشامه لتطوير المنا

 تعد وثيقة سياسدة التعلديو دي العدالو اإلسدالمي المرجدل األوه الدكل
يعتم د ددد علي د دده المش د ددروع الش د ددامه لتط د ددوير المن د ددا

إض د ددا ة إلد د د

مرجعيات أخر منها :




حاجات الطالع العقلية والن سية والجسمية.

حاجات المجتمل والتنمية وسوم العمه.
الترامه بيى المنا

التعليمية واألنشطة واألساليع التعليمية.
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ااتجا ات والتجارع العالمية المعاصرة ي تطوير المنا .

نتد د ددائ التقد د ددويو الشد د ددامه ونتد د ددائ التجد د ددارع الدوليد د ددة والبحد د ددوث

والدراسات.

عدد اللجان ثمانية وأسماؤها هي:
 .1الدراسات اإلسالمية
 .2الشريعة والقانوى
 .3العلوو اإلدارية
 .4اا تصاد

 .5اللاة العربية
 .6اإلعالو

 .7العلوو التربوية

األساتذة الذين قاموا بإعداد المناهج:
 .1أ.د /حيدر خوجلي محمد حسى
 .2أ.د /عبد الماجد عبد اهلل حسى

 .3أ.د /أبشر عوض محمد إدريس
 .4أ.د /بررل الطيع موسي

 .5أ.د /عبد المنعو محمد عل

 .6أ.د /عثماى حيدر أبو زيد
 .7أ.د /محمد غالع ورام
 .8أ.د /أنور أحمد عيسي

 .9أ.د /عبد مختار موسي
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 .11د /صالا حسع الرسوه
 .11د /أحمد إب ار يو عبد اهلل

 .12د /محمود مصط ي المري

 .13د /عبد المنعو محمد صالا
 .14د /معتصو بابرر مصط ي
 .15د /محمد خير حسى محمد
 .16ياسر يوس

عوض الرريو

 .17د /سرينة محمد صالا

عدد الخبراء من الخارج ثالثة خبراء هم:
 .1أ.د /محمد حسى أحمد سناد
 .2أ.د /خالد سرالختو

 .3أ.د /العبيد معاك الشيخ

الجامعات التي تمت االستفادة من مناهجها:
 /1الملن سعود.
/2أو القر .

 /3الجامعة األردنية.
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