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أوالً :نشأة كمية اآلداب وتطورها:

نشأت كمية االدآب في عام 5691م بقرار مجمس الوزراء رقم

 063الخاص بتسمية جامعة أم درمان اإلسالمية وكان القرار يشير إلى
إنشاء كميتين ىي الشريعة والقانون واآلدآب ،وكانت أقسام االدآب آنذاك

تشمل أربعة أقسام ىي:

المغة العربية ،والتاريخ والحضارة اإلسالمية ،والصحافة ،واإلعالم و
الوثائق والمكتبات وفي عام 5690م صدر قرار بإعادة تسمية جامعة
أمدرمان اإلسالمية الى ما كانت عميو في عام 5691م فتم التوسع في
كمية االدآب في نطاق توسع الجامعة فزادت األقسام العممية إلى سبعة

أقسام ىي :التاريخ والحضارة اإلسالمية ،والجغرافيا ،وعمم النفس ،والمغة
اإلنجميزية ،والمغة الفرنسية ،والمكتبات والمعمومات ،واالجتماع والخدمة
االجتماعية .عمى أن تجفف األقسام التي تحولت إلى كميات نأشئة مثل
الصحافة واإلعالم والمغة العربية ودخل قسم االجتماع في مظمة اآلداب

بعد أن كان جزاءاً من كمية اإلقتصاد والعموم السياسية وأضيفت إليو
الخدمة اإلجتماعية في مركز الطالبات والطالب.

ثانياً :أهداف تطوير المنهج

الشك أن من أىم ميام أي كمية القيام بتطوير مناىجيا وتحديثيا

وبرامجيا العممية واألكاديمية بشكل دورى بما يتناسب مع األىداف العامة

لمجامعة األم والخطة االستراتيجية لمكمية نفسيا طبقاً ألحدث التطورات

العممية في مجاليا ،وذلك من أجل أن تبقي من ضمن الكميات القوية

والمتميزة أكاديمياً.
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من أىداف كمية اآلداب بجامعة أم درمان اإلسالمية :إثراء الحياة
األكاديمية والفكرية بتحسين العممية التعميمية .وااللتزام بالتميز في التعميم
بتقديم مقررات ذات جودة عالية تواكب وتسارع وتيرة التطور التكنموجي

والعممي والمعرفي في العالم

تزامناً مع مبادرات المجتمعات والدول

لتطوير نشاطيا المتعمق بالتعميم كضرورة ممحة لمواكبة التطور الذي ط أر

عمى مختمف مناحي الحياة .وترسيخ التفاعل بين الطالب والكمية
والمجتمع من خالل منحيم الوقت األكاديمى المالئم والتوجيو العممي
والعممي المستمر .وتوفير البيئة العممية المناسبة ألعضاء ىيئة التدريس

ومساعدييم لتطوير قدراتيم ومياراتيم في مجال البحث العممي والميني.

فعالة عمى المستوى القومى من خالل إجراء بحوث
وتقديم مبادرات ّ
ودراسات عن مشكالت المجتمع واقتراح الحمول المناسبة ليا .كما تسعى
الكمية

لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وربطيا باألقسام

العممية المختمفة ،لتحقيق التفاعل اإليجابي معيا ،والوقوف المستمر عمى

مشكالتيا إليجاد الحمول العممية المناسبة.

لكل ما تقدم فإن كمية اآلداب تيدف من تطوير وتحديث مناىجيا لعام

4352م لتحقيق األىداف التالية:
 -5مواكبة التطور التكنموجي والعممي ومتطمبات سوق العمل.

 -4تطوير البرامج العممية والمقررات الدراسية بما يتناسب مع متطمبات
الجودة واالعتماد األكاديمي.

 -0تطوير البنية التحتية لمكمية وتحديثيا بما تشممو من قاعات دراسية،
ومعامل ،ومكتبات وتقنيات ،معمومات ،واتصاالت.
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 -2تطوير األنشطة الطالبية بالكمية وتنويعيا بما يتناسب مع الحاجات
األساسية لمطالب.

 -1االستفادة من أحدث الطرق المعاصرة في مجال تطوير البرامج
العممية واألكاديمية في الكميات النظيرة ليا.

ثانياً :أهمية تطوير المناهج:

إن عممية تطوير المنيج ال تقل عن أىمية بنائو ،باعتبار أنو يتأثر

بالدارس والبيئة والمجتمع والثقافة والنظريات في ىذا المجال .وبما أن كل
عامل من ىذه العوامل يخضع لتغي ارت

سريعة ومتالحقة فإن ذلك

يستدعي تطوير المناىج لتواكب تمك التغيرات ،ومن ثم تسيم في ارتقاء
المجتمع وتطويره .أما إذا تركت المقررات الدراسية لعدة سنوات دون

مواكبة التغيرات في أوجو الحياة المختمفة  ،فإن ذلك يؤدى إلى جمودىا

وتخمفيا وتصبح ىي نفسيا عقبة تؤخر المجتمع وازدىاره و تطوره
وتقدمو.

لمتطورات الكبيرة في المجاالت

بناء عمى ما تقدم واستصحاباً
ً
التكنولوجية والعممية ومواكبة متطمبات الجودة واالعتماد والتميزاألكاديمى

فإن ىناك العديد من األسباب والمبررات التي تبرز أىمية تطوير وتحديث
المناىج والمقررات الدراسية بكمية اآلداب أىما اإلنفجار المعرفي ،وثورة
المعمومات التي اجتاحت العالم في السنوات األخيرة ،والتطورات السريعة

في مجال تقنيات المعمومات واالتصاالت ،واالنفجار السكانى ،وكل وفوق
ما تقدم فإن المشكالت االجتماعية التي بدأت

تظير في

المجتمع

السودانى في العقد األخير تستمزم أن يكون ليذه الكمية الدور القيادي
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الفعال في تقديم الحمول الممكنة من خالل الدراسات العممية والبحوث
و ّ
الرصينة لحاجات المجتمع ومشكالتو.

رابعاً :المجان التي شكمت لعممية تطوير المناهج
م

االسـم

اوالً :المجنة الدائمة المكمفة

د .دريا محمد عمي احمد – عمـيد الكمية
0

د .نازك نعمان أحمد  -نائبة العمـيد

3

أ.د .عبدالقادر عثمان محمد جاد الرب  -العميد السابق

2

د .حسن النور حسن– رئيس قسم الدراسات العميا

2

د .أحمد عبداهلل الفالح – رئيس قسم المكتبات والمعمومات

5

د.أحمد ادم خميل احمد – رئيس قسم الجغرافيا

6

د .البدري عباس الزبير– رئيس قسم المغة االنجميزية

7

د .محمد حسين عبدالباسط– رئيس قسم عمم النفس

8

د .منيرة محمد عبداهلل – رئيس قسم التاريخ والحضارة االسالمية

9

د .سميرة احمد يوسف – رئيس قسم الخدمة االجتماعية

 01د .شادية محمد بينين – رئيس قسم عمم االجتماع
 00أ .عمي سميمان محمد بشير– رئيس قسم المغة الفرنسية
 03أ.عبدالباقي جمعة احمد – رئيس المكتب ال كاديمي
 02أ .أحمد إبراهيم احمد – مسجل الكمية – مقر ار
 02أ .عمي محمد كورينا – سكرتير المجنة
المجان المتخصصة
0

د .يوسف عيسي عبداهلل – المكتبات والمعمومات

3

د .حنان عبدالماجد بابكر – المكتبات والمعمومات
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2

د.إيمان الخير عوض – عمم النفس

2

أ .انتصار حسين محمد – عمم النفس

5

أ.د .عمر حاج الزاكي – التاريخ

6

أد .السر سيد احمد العراقي – التاريخ

7

أ.د .عبدالباقي محمد احمد كبير – التاريخ

8

د .عبداهلل حسن عمي كردي – التاريخ

9

د .عمر ادم عبداهلل – الجغرافيا

 01أ .محي الدين عبدالحفيظ احمد

– الجغرافيا

 00د .ياسر حسن حسين – المغة االنجميزية
 03أ .هاشم احمد اإلمام

– المغة االنجميزية

 02أ .نوال محمد أبو زوائد – المغة االنجميزية
 02أ .بهية خميفة إبراهيم – المغة االنجميزية
 05أ .عوضية عمي عبدالغني – المغة االنجميزية
 06أ .محمد بشير رحمة اهلل
 07أ .الجيمي حمزة عمي

– عمم االجتماع
 -عمم االجتماع

 08أ .كمال الدين مختار أحمد  -عمم االجتماع
 09أ .خميس اركو مناوي

– المغة الفرنسية

 31أ .نور الدين عمي ساتي – المغة الفرنسية
 30أ .عبدالقادر البشير عبداهلل
 33أ .مالك بشير منصور

– المغة الفرنسية

– المغة الفرنسية

 32أ.د .محمد البدوي الصافي– الخدمة االجتماعية
 32أ .عبداهلل التجاني عبدالقادر– الخدمة االجتماعية
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خامساً :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية تطوير
المناهج:

شارك في عممية تطوير مناهج الكمية  20عضو هيئة تدريس
سادساً :الخبراء الذين شاركوا في عممية تطوير المناهج
(جامعة الخرطوم)

 /0أ.د .يوسف فضل حسن

(جامعة الخرطوم)

 /3د .عفاف مصطفي حامد كروم

 /2د .فيصل عبدالرحمن الخضر (جامعة أفريقيا العالمية)
سابعاً :المصادر التي تم من خاللها تطوير المنهج-:

 .5موجيات المؤتمر العام لممناىج السابق وتوصياتو.
 .4مرتكزات المواد في الدليل األسبق.

 .0جمسات الحوار والمناقشة في المجان الرئيسة والفرعية.
 .2رؤية الخبراء من خارج الجامعة.

 .1استشراف رؤى وتجارب الكميات النظيرة بالجامعات السودانية
والعالمية.

ثامناً :ما تم من تطوير في مناهج الكمية:

أوالً :قسم عمم االجتماع.

 /5نقل بعض المواد إما لفرق أعمى أو أدنى.
 /4إدخال مواد جديدة في بعض الفرق.

 /0إعادة صياغة بعض عناصر المنيج مثل األىداف و وصف المواد.
 /2إجراء تعديالت عمى مفردات بعض المواد.
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 /1إضافة مراجع لبعض المواد.
ثانيا :قسم المكتبات والمعمومات

أوالً :الفرقة الولي:

 -5إضافة أساسيات األرشفة االلكترونية إلي مادة المدخل إلي عمم
األرشيف لتتوسع

تدريجياً لتصبح محو اًر قائماً بذاتو في مادة (عمم

الوثائق) لممستوى الرابع.

 -4التعديل في مفردات مادة تاريخ الكتب والمكتبات بإضافة لمتعريف
بالمصغرات الفميمية ومشتقاتيا من مايكروفميم ومايكروفيش .إلخ كأشكال

من وسائط نقل المعمومات وحفظيا.
ثانياً :الفرقة الثانية:

 -5ترفيع مادة ميكنة وادارة الوثائق الجارية إلي مفردات
السجالت االلكترونية

 -4تغيير االسم والمفردات بالنسبة لمادة (بناء وتنمية
لتصبح (تنمية مصادر المعمومات).

مادة إدارة
المجموعات)

 -0حصر المغة االنجميزية كمتطمبات جامعة في المستوى األول وادخال
مادة المصطمحات المتخصصة في المكتبات والمعمومات ابتداء من ىذا

المستوي (الفرقة الثانية).

ثالثاً :الفرقة الثالثة:

إضافة مادة المكتبات الرقمية.

رابعاً :الفرقة الرابعة:
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زيادة مفردات مادة (الشبكات والنظم التفاعمية) لتصبح أكثر شموالً

وأصبح االسم الجديد لمادة (الشبكات في مجال المكتبات والمعمومات).

ثالثاً :تطوير مناهج قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية :

أوالً :المواد التي تم إضافتها:

 -5مادة التنصير واالستشراق

(الفرقة الثالثة)

 -4مادة حوار الحضارات

(الفرقة الرابعة)

(الفرقة الثانية)

 -0الجغرافيا البشرية

 -2تاريخ العرب الحديث والمعاصر (الفرقة الرابعة).
ثانياً :المواد التي تم دمجها:

 -5النظم اإلسالمية في الفرقة الثالثة بدالً من:

(ثانية)

 -نظام اإلسالم في التعميم والثقافة والقضاء

(ثالثة)

 -نظام اإلسالم المالي واالقتصادي

(ثانية)

 -نظام اإلسالم السياسي واالجتماعي والفكري (رابعة)

 -4تاريخ أوربا الحديث والمعاصر في الفرقة الثالثة بدالً عن:
-

تاريخ أوربا الحديث ( :ثالثة).

 تاريخ أوربا المعاصر( :رابعة).ثالثا :المواد التي تم تغيير مسمياتها:
 -5تاريخ الجزيرة العربية القديم بدالً من :تاريخ العرب قبل اإلسالم

(أولي)

 -4انتشار اإلسالم في إفريقيا بدالً من :تاريخ إفريقيا حتى 5033م
(ثانية)
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 -0تاريخ السودان الوسيط بدالً من :تاريخ اإلسالم في السودان (ثانية)

 -2تاريخ أوربا الوسيط والدولة البيزنطية (ثانية) بدالً عن :تاريخ أوربا
الوسيط (ثانية).

رابعاً :المواد التي تم حذفها:

 -5تاريخ مصر اإلسالمية منذ عام  4ىـ حتي عام  199ىـ (ثالثة).
 -4العمارة والفنون اإلسالمية

 -0حاضر العالم اإلسالمي ومستقبمو

(ثانية)

(رابعة).

خامساً :المواد التي تم نقمها:

 -5تاريخ الخالفة الراشدة من الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية.
 -4عمم التاريخ ومدارسو من الفرقة األولي إلي الفرقة الثانية.

 -0جغرافية العالم االسالمي من الفرقة الثانية إلي الفرقة األولي.
 -2الحضارة االسالمية من الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية.

 -1تاريخ الدولة العباسية من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة.

رابعاً :قسم المغة الفرنسية

أوالً :بعد مقارنة المنيج الحالي مع بعض الجامعات السودانية واألجنبية

تم التعديل في مفردات بعض المواد بغرض مواكبة التطور العممي والتقني
في العالم واعتماد مسميات المواد التي تدرس اآلن بالقسم.
ثانياً :إضافة مادة األدب السوداني في الفرقة الثالثة وذلك لآلتي:

 /5إعطاء الطالب فكرة عامة عن األدب السوداني واألدباء السودانيين.
 /4دراسة بعض األحاجي السودانية بالمغة الفرنسية ومقارنتيا باألحاجي
الفرنسية.

11

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسالمية

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير

كمية اآلداب

مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

 /0دراسة قصة قصيرة أو رواية أو مسرحية سودانية ومقارنتيا بنظيراتيا
من القصص والروايات والمسرحيات الفرنسية.

خامساً :قسم المغة االنجميزية:
الفرقة الولى:

 إضافة مادة القراءة والمفردات  :بدالً من مادة القراءة. -إضافة مادة نظام األصوات في المغة االنجميزية

 اإلبقاء عمي مواد دراسات التواصل (لتخاطب) والكفاءة.الفرقة الثانية:

 إضافة مواد :الرواية في القرن  56والدراما في القرن  56بدالً منالرواية األمريكية والبريطانية الحديثة.
الفرقة الثالثة:

 -تغيير مسمي مادة  :تحميل النصوص اإلنجميزية بدالً من أساليب

المغة االنجميزية.

 -إضافة موادجديدة وىي النقد األدبي و الدراما في عصر النيضة.

* مقترح بادخال مادة الثقافة االسالمية  Islamic Cultureبدالً من

مواد

(الدعوة  +أصول الفقو  +الحديث).

الفرقة الرابعة:
 -تجزئة مادة المغويات المتقدمة

Advanced linguistic

إلى:

 -5عمم المغة االجتماعي Socioling

 -2عمم المغة النفسي Pycholing uishi

11

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسالمية

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير

كمية اآلداب

مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

 األدب االمريكي الحديث -األدب البريطاني الحديث

 دمج الشعر الحديث في مادة األدب البريطاني. مقترح بحوث التخرج في شكل مجموعات عمى أن تكون مشاريع
تخدم أىداف القسم والجامعة.



الحاسوب يدرس في الفرقة األولى.

 تم تحديث وتطوير محتويات ومفردات بعض المواد السابقة
واعتمادىا بنفس المسميات.

سادسا :قسم عمم النفس:
أوالً:

رفع مادة عمم النفس التجريبي من الفرقة األولى ليتم تدريسيا

بالفرقة الثانية بنفس مفرداتيا دون تعديل.

ثانياً :تحويل مادة تاريخ ومدارس عمم النفس من الفرقة الثانية ليتم
تدريسيا ضمن مواد الفرقة األولى بنفس مفرداتيا دون تعديل.

ثالثاً :دمج مفردات مادة عمم النفس المرضي التي تدرس بالفرقة الثالثة
مع مفردات مادة أمراض نفسية وعقمية التي تدرس بالفرقة الرابعة لتصبح
مادة واحدة تسمي :األمراض النفسية والعقمية يتم تدريسيا بالفرقتين الثالثة

والرابعة .عمى أن تسمى بالفرقة الثالثة :األمراض النفسية والعقمية ()5
وتسمي بالفرقة الرابعة :األمراض النفسية والعقمية (.)4

سابعاً :قسم الجغرافيا:

 /0الفرقة الولى:
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من الفرقة الثالثة إلي الفرقة

األولى.

 -4دمج مادة الفكر الجغرافي ،ومادة تأصيل الفكر الجغرافيا في مادة
جديدة باسم تطور الفكر الجغرافي.

 -0دمج مادة الجغرافية اإلقميمية آلسيا وافريقيا والجغرافية اإلقميمية

لؤلمريكتين وأستراليا ومادة جغرافية العالم اإلسالمي في مادة جديدة باسم

الجغرافية اإلقميمية.

 /3الفرقة الثانية:

 -5دمج وترفيع مادة الجغرافيا االقتصادية (زراعية وغابية) مع مادة

الجغرافيا االقتصادية (تعدين وصناعة) إلي الفرقة الثالثة باسم جغرافية

الموارد االقتصادية.

 -4إضافة مادة باسم جغرافية الموارد الطبيعية.
 -0تعديل اسم مادة (الجغرافيا الكمية باستخدام الحاسوب) ؛ لتكون باسم

(تطبيقات الجغرافية الكمية واألساليب اإلحصائية بالحاسوب).

 /2الفرقة الثالثة:

 -5ترفيع مادة جغرافيا التنمية من الفرقة الثالثة إلي الفرقة الرابعة.
 -4تحويل مادة التخطيط اإلقميمي إلي الفرقة الثالثة.

 -0دمج مادة الجغرافيا االقتصادية (زراعية وغابية) مع مادة الجغرافيا
االقتصادية.

(تعديل وصناعة) لتكون بالفرقة الثالثة.

 -2تحويل مادة االستشعار عن بعد من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الثالثة.
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 -1ترفيع مادة نظم المعمومات الجغرافية إلي الفرقة الرابعة.
 /2الفرقة الرابعة:

 -5ترفيع مادة جغرافية التنمية من الفرقة الثالثة إلي الفرقة الرابعة.
 -4تحويل مادة التخطيط اإلقميمي إلي الفرقة الثالثة.
 -0إضافة مادة باسم جغرافيا الكوارث.

 -2تحويل مادة االستشعار بعد وتفسير الصور الجوية إلي الفرقة.
 -1ترفيع مادة نظم المعمومات الجغرافية إلي الفرقة.
ثامناً  :قسم الخدمة االجتماعية :

أوالً الفرقة الولى

 -5تم دمج مدخل عمم االجتماع واألنثروبموجيا في مادة مدخل عمم
االجتماع واالنثروبموجيا

 -4تم إضافة مادة مدخل عمم القانون.

ثانياً :الفرقة الثانية:

 -5تم حذف مادة النصوص والمصطمحات وتجزئة مادة الخدمة
االجتماعية إلي مادتي الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة

والشباب ،ومادة رعاية الفئات الخاصة.

 -4تم تحويل مادة اإلحصاء االجتماعي من الفرقة الثانية إلي الفرقة
الثالثة .وتحويل مادة الخدمة االجتماعية المدرسية من الفرقة الثالثة إلي
الفرقة الثانية.

ثانياً :الفرقة الثالثة:
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 تم حذف مادة التشريعات االجتماعية وتوزيع مفرداتيا عمى بعضالمواد.

رابعاً :الفرقة الرابعة:

 تم تغيير اسم مادة التخطيط وادارة المؤسسات إلي التخطيطوالسياسة االجتماعية

 -واضافة مادة إدارة المؤسسات االجتماعية كمادة جديدة مستقمة.

 تم تحويل مادة تنظيم مجتمع ( )4من الفرقة الرابعة إلي الفرقةالثالثة.
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