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تمهيد:
إن كمية أصول الدين كمية رائدة في جامعة أم درمان اإلسالمية ،حيث إنيا

مثمت المبنة األولى لمجامعة ،وقد بمغ عمر كمية أصول الدين مائة وعشرين سنة
م ند تأسيسيا ،ومرت بمراحل في تطورىا؛ كان اسميا منذ تأسيسيا (كمية أصول
الدين والتربية) ،ثم انفصمت منيا التربية وأصبحت كمية التربية قائمة بذاتيا،
وأصبحت اسم الكمية :كمية أصول الدين ،وذلك في عام 1991م؛ وفي عام

2002م انبثقت منيا كمية الدعوة.

تخصصا دقيقًا في
وتعد كمية أصول الدين ىي الكمية األولى المتخصصة
ً
مجال أصول الدين من قراءات ،وقرآن ،وتفسير ،وحديث ،وسيرة،وعقيدة .ولمواكبة
التطور غذت الكمية موقعيا عمى الشبكة العنكبوتية بمناىجيا ومجالتيا المحكمة،
ومحاضراتيا المميزة وغير ذلك من المناشط األكاديمية .إن ما يميز ىذه الكميات

اإلقبال الشديد من طالب العالم اإلسالمي عمى مستوى البكالوريوس والدراسات
العميا؛ مما يساىم في نشر رسالة الجامعة في المحيط اإلقميمي والدولي؛ ولمجامعة

مطموبات تدرس في كل كميات الجامعة خاصة الكميات التطبيقية؛ وذلك يساىم

مزودا بأخالقيات المينة.
في تأصيل العموم الكونية؛ ويخرج الطالب الرسالي
ً
لقد مرت مناىج الكمية بسمسمة من مراحل التطوير والتجويد مواكبة لتحديات

ممبيا و منف ًذا لتوصيات مؤتمر المناىج
العصر؛ ويأتي ىذا المؤتمر الثاني ً
العالمي األول الذي انعقد في العام 2002م؛ وقد حرصت الكمية أن يكون منيجيا

ومستصحبا توصيات
في تطوير مناىجيا قائم عمى توصيات المؤتمر األول،
ً
الورشة الكبرى التي نفذتيا الكمية ،ومستعينة بتجارب الجامعات والكميات المتشابية
في بالد العالم اإلسالمي ،وما وجد عمى الشبكة العنكبوتية.

أوالً :أهمية تطوير المنهج:
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✍ إن المنااىج التاي ت تتطااور كال مارة يصايبيا الجماود والتخمااي بسابب الت يارات
والتبدتت في كل مجاتت الحياة.

✍ يتطااور الفكاار البشااري بناااء عمااى الحقااائن المتدفقااة ماان الكشااوي العمميااة؛ ممااا
يتطمب قراءتيا من جديد من خالل النص القرآني والسنة النبوية.

✍ إن تطااوير وتعااديل شااؤون الحياااة الدينيااة واتجتماعيااة والسياسااية واتقتصااادية
واألمنيااة يتوقااي عمااى تطااور المناااىج وقاادرتيا عمااى صااياغة الشخصااية المجتمعيااة

التي تسمم الحياة هلل رب العالمين.

✍ت ي ااتم ت ااوفير الجي ااد وال اازمن وتوجي ااو ك اال ذل ااك لعب ااادة اهلل إت بتط ااوير المن اااىج

وتعديميا.

✍إن كمية أصول الادين لياا أىاداي إساتراتيجية تساعى لتحقيقياا ،وت ياتم ذلاك إت
بعمميات التطوير المستمر والمتجدد لممناىج.

✍إن أىمية التطوير ت تقتصر عمى المنيج وحده بل تشمل تطوير وسائل وطرن
القياس والتقويم واألستاذ والبيئة .

ثانياً :أهداف عممية تطوير المناهج:

✍ الرغبة في تالفي نواحي القصور التي أظيرتيا نتائج تقويم المناىج القائمة،

الخارجية.
الداخمية و
الفاعمية
عالية من الكفاءة و
ّ
ّ
ّ
لموصول بيا إلى درجة ّ
المستجدات التي طرأت في مجال الدراسات اإلسالمية والفكر
✍ مواكبة الت ّيرات و
ّ

اإلسالمي.

✍ اتستجابة لمتطمّبات التنمياة الشااممة فاي صاياغة اإلنساان فاي كال المجااتت؛
و يعد الت يير الديني ىو حجر الزاوية في النيضة الشاممة.

بوي ااة ف ااي الكمي ااة ،والجم اال ب ااين
✍الرغب ااة ف ااي اترتق اااء بواق اال
العممي ااة التعميمي ااة التر ّ
ّ
األصل والعصر عبر تأصيل العموم.
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العممياة الرصاينة التاي تقاوم بياا األقساام أو
✍اتستجابة لنتائج البحاوث والد ارساات
ّ
م اركا ااز البحا ااث المختمفا ااة ،أو البا اااحثون ما اان ذوي اتىتما ااام س ا اواء عما ااى المسا ااتوى
المحمي أو اإلقميمي أو الدولي.

اام الااذي تعكسااو وسااائل اإلعااالم المقااروءة والمسااموعة
✍اتسااتجابة لرغبااة الارأي العا ّ
تعب اار ع اان رأي قط اااع م اان أفا اراد المجتم اال ت يمك اان
والمر ّئي ااة ح ااول المن اااىج ،في ااي ّ
تجاىمو.

اجتماعي ااة عم ااى المس ااتويات
اادية و
ّ
✍ح اادوث تط ا ّاورات سياس ا ّاية ،أو تح ا ّاوتت اقتص ا ّ
الدولي ااة تس ااتوجب تط ااوير المن اااىج القائم ااة بم ااا ينس ااجم وتم ااك
المحمي ااة و
اإلقميمي ااة و ّ
ّ
ّ

التحوتت.
ّ
✍اتستجابة لتوقّعاات م اركاز األبحااث والد ارساات والماؤتمرات لماا يمكان أن يحادث
اائي لمماانيج،
ماان تطا ّاورات فااي المسااتقبل القريااب ،واجاراء التطااوير اتحتارازي أو الوقا ّ
بحيث يكون قاد اًر عمى استيعاب الصدمة األولاى لتماك التط ّاورات – فيماا إذا حادثت
يتم تطويره بعد حدوثيا .
– ريثما ّ
✍ إح ااداث نقم ااة نوعي ااة ف ااي الكمي ااة م اان خ ااالل إجا اراء تط ااوير ن ااوعي وش ااامل ف ااي
المناااىج ليسااتطيل بكاال كفايااة واقتاادار مواكبااة الااوتيرة السااريعة لمتطااورات المحميااة و
العالمية؛ والتصدي لالنح ارفاات العقدياة والفكرياة والساموكية؛ وذلاك تضامين المنااىج

لمقيم اإلسالمية والمعاري والميارات واتتجاىات اإليجابية الالزمة لمتعمم ولممواطناة
الصالحة والعمل المنتج والمشاركة الفاعمة في تحقين برامج التنمية والمحافظة عمى

األمن والسالمة والبيئة والصحة وحقون اإلنسان.

✍تض اامين المن اااىج -خاص ااة ف ااي ط اارن الت اادريس والقي اااس والتق ااويم  -التوجي ااات
اإليجابيا ا ااة الحديثا ا ااة فا ا ااي بنا ا اااء المنا ا اااىج مثا ا اال :ميا ا ااارات التفكيا ا اار وميا ا ااارات حا ا اال
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المشااكالت،وميارات الااتعمم الااذاتي والااتعمم التعاااوني والتواصاال الجيااد ماال مص ااادر

المعرفة.

✍إيج اااد تفاع اال واع م اال التط ااورات التقني ااة المعاصا ارة وبخاص ااة التفج اار المعرف ااي

والثورة المعموماتية.

✍تحقين التكامل باين المقاررات باين المساتويات المختمفاة البكالوريوس،والد ارساات

العميا ،ومطموبات الجامعة.
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ثالثاً :المجان التي شكمت لتطوير عممية المنهج:

كوَن عميد كمية أصول الدين د .جمال الدين محمد عمي تبيدي لجنة
ً
رئيسية تنبثن منيا لجان فرعية لألقسام لمعمل عمى تطوير مناىج الكمية وواصل

ستعدادا لممؤتمر العالمي الثاني ،وتم
من بعده د.صالح الدين عوض؛ وذلك ا
ً
تشكيل المجنة كما ىو موضح في الجدول أدناه:
م
5
4
4

االسم
نصر محمد كٌالنً
شوقً بشٌر عبد المجٌد
فوزٌة أحمد الحسن طه

 3عبد هللا إبراهٌم الشكري
 1رحمة عثمان محمد
 6عمر عبد المعروف على
 7محمد الحسن محمد عبد
الرحمن
 8النعٌم حمزة محمد عجب
 9محمد الطٌب مساعد
 51حٌدر محمد سلٌمان محمد
 55عوض الكرٌم حسٌن مٌرف
 54أٌمن مرغنً العوض
54
53
51
56
57
58
59
41
45
44
44
43
41
46

سٌف النصر عبد هللا الكباشً
الدردٌري الطٌب األمٌن
لٌلى علً التوم سعٌد
فاطمة عبد الرحمن محمد علً
أم كلثوم الشٌخ النور
رفٌعة خلٌفة إسماعٌل
لبنى عبد العزٌزمحمد الحسن
أمل عوض الكرٌم محمد سعٌد
حسناء عبد هللا أحمد صالح
منى محمد عبد هللا اإلمام
عواطف محمد سعٌد مدنً
سهام أحمد حسن
هالة فضل هللا األمٌن
أمانً حسن ابن إدرٌس

الدرجة
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
أستاذ دكتور
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مساعد
تدرٌس
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
محاضر
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
محاضر
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القسم
قسم العقٌدة
قسم العقٌدة
نائب عمٌد كلٌة الدراسات
العُلٌا
قسم العقٌدة
قسم العقٌدة
قسم السنة وعلوم الحدٌث
رئٌس قسم التفسٌر

الصفة
رئٌسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

قسم القراءات
رئٌس قسم القرآن
مدٌر التأصٌل ومطلوبات
الجامعة
رئٌس قسم السنة
قسم السنة وعلوم الحدٌث

عضوا
عضوا

رئٌس قسم العقٌدة سابقا
رئٌس قسم السٌرة
قسم العقٌدة
قسم العقٌدة
قسم السنة
قسم القرآن
قسم التفسٌر
قسم العقٌدة
قسم العقٌدة
قسم التفسٌر
قسم التفسٌر
قسم السنة
السنة وعلوم الحدٌث
التفسٌر

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

47
48
49
41
45
44
44
43
41
46
47
48
49
31
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فردوس ٌحً أحمد
فاطمة أحمد محمد زٌن
بابكر حمد الترابى
عوض الكرٌم الدوش
عمر ٌوسف حمزه
قمر الدولة زٌن العابدٌن
عوض بابكر
عثمان محمد الحسن
قرشً حسن طه
على مكى
محمد على آدم
بشٌر حمد الترابً
الفاتح الحبر عمر احمد
محمد حسن محمد عبدالرحمن

أستاذ مساعد
محاضر
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
برفسور
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
برفسوور
أستاذ مساعد

السنة وعلوم الحدٌث
العقٌدة
السنة وعلوم الحدٌث
السنة وعلوم الحدٌث
التفسٌر وعلوم القرآن
العقٌدة
التفسٌر وعلوم القرآن
التفسٌر وعلوم القرآن
التفسٌر وعلوم القرآن
التفسٌر وعلوم القرآن
العقٌدة
السنة وعلوم الحدٌث
السنة وعلوم الحدٌث
رئٌس قسم التفسٌر وعلوم
القرآن

عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

رابعاً :الخبراء الذين شاركوا في تحكيم المناهج المطورة:

لقد شيدت الورشة الكبرى عدد من الخبراء من خارج الجامعة بمغ عددىم

ثمانية أشخاص وجاءت مقترحات من لم يحضر كتابة وتم تضمين تمك اآلراء
والمقترحات في عممية تطوير المناىج مما جعميا أحد أىم مصادر ومرجعيات
التطوير وقد تمثمت في اآلتي:

أوالً :قسم القرآن الكريم:

المادة :منيج تجويد القرآن الكريم.

 المحكم :د .السر محمد األمين أبوبكر ،أستاذ مشارك ،ورئيس قسم التفسير
وعموم القرآن بكمية عبد السالم الخبير بجامعة الرباط.
أراء المحكم ومقترحاتو:

ممتازا.
إعدادا
ُعد
✍ المنيج أ ّ
ً
ً
✍ كتابة اسم الفرقة التي يدرس بيا.

✍ تعديالت طفيفة طباعية وامالئية.
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ثانيا :قسم القراءات:
ً
 مواد القسم المحكمة:

 -1مدخل لعمم القراءات.
 -2الروايات المقروءة بيا في السودان (الفرقة األولى).

 مطموبات:

 -3تاريخ المصحي (الفرقة الرابعة).
 -4تراجم القراء (الفرقة األولى).

 المحكم :د .الطيب محمود عبد القادر الشيخ ،أستاذ مشارك ،عميد كمية القرآن
الكريم بجامعة القرآن الكريم.

 آراء المحكم ومقترحاتو:

✍ المواد المذكورة إضافة حقيقية لقسم القراءات.

✍ يعدل اسم المادة من (القراءات) المقروء بيا في السودان .إلى

(الروايات).

✍ تمحن ترجمة لمقراء الثالثة :نافل ،وأبي عمرو ،وعاصم.

✍ يدرس المدخل في (الفرقة األولى) بدتً من (الفرقة الرابعة).

ثالثًا :قسم التفسير:

 مواد القسم المحكمة:

 -1التفسير الموضوعي (أولى  +ثانية  +ثالثة).
 -2مناىج المفسرين (ثالثة  +رابعة).

 المحكم :د .سر الختم محمد األمين ،أستاذ مشارك ،رئيس قسم التفسير وعموم
القرآن بكمية عبد السالم الخبير ،جامعة الرباط.

 آراء المحكم ومقترحاتو:
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ممتازا.
إعدادا
✍ المنيج أعد
ً
ً
✍ مراجعة توزيل الساعات الدراسية مل مفردات المقرر.
✍ تعديالت طفيفة طباعية وامالئية.

رابعاً :قسم العقيدة:

 المادة :منيج التفكير اإلسالمي.

 المحكم :د .الجيمي محمد يوسي الكباشي ،أستاذ مشارك ،قسم العقيدة ،جامعة
الزعيم األزىري.

 آراء المحكم ومقترحاتو:
✍ مباركة المادة الجديدة المضافة لمنيج القسم.
✍ المادة مالئمة لمتطمبات المنيج الدراسي.

✍ تعديل الفقرة الخامسة من ناحية الصياغة.

خامساً :قسم السيرة والشمائل:
 المواد:

 -1سيرة الخمفاء الراشدين (الفرقة الثالثة).
 -2الشمائل النبوية (الفرقة األولى).

 المحكم :د .أحمد موسى عمي صالح ،أستاذ مشارك ،أستاذ الحديث والسيرة
بجامعة الرباط الوطني ،كمية الدراسات اإلسالمية.

 آراء المحكم ومقترحاتو:

✍ األىداي العامة والخاصة واضحة ومبينة.
✍ محتوى المنيج شامل لكل الشمائل النبوية.

✍ اقتراح إضافة (المعجزة المعنوية :القرآن الكريم .والمعجزات المادية:
اإلسراء والمعراج ،انشقان القمر  ...إلخ).

9

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلٌة أصول الدٌن

المؤتمر العالمي الثاني لتطوٌر
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

✍ كتابة مقدمة عن معنى الشمائل ،وأىميتيا ،وفوائدىا.

✍ إضافة خصائص نبوية منيا( :حرمة نكاح نسائو ،وصال الصوم،
حرمة أكل الصدقة ،وحرمة نكاح أكثر من أربل ،عدم إرثو ،نوم

العينين دون القمب  ...إلخ).

خامساً :المصادر التي تم من خاللها تطوير المناهج:

✍توصيات وموجيات المؤتمر العالمي السابل.
✍اإليجابيات في الدليل القديم.

✍جمسات العصي الذىني من قبل أعضاء األقسام كل في قسمو.
✍جمسات العصي الذىني المشتركة بين األقسام.

✍جمسات العصي الذىني بين كمية أصول الدين ،وكمية الشريعة،وكمية

الدعوة إلحكام الترتيب والتنسين خاصة في مطموبات الجامعة.

✍مزج وانتخاب مناىج عدد من الجامعات ( جامعة أم القرى -جامعة غزة-

جامعة القرآن الكريم -جامعة السمطان قابوس -جامعة األزىر الشريي-
جامعة اإلمام محمد بن سعود وغيرىا).

✍الورشة الكبرى التي عقدتيا الكمية ودعت ليا خبراء وميتمين.
✍آراء الخبراء من الجامعات المختمفة.

✍آراء أعضاء ىيئة التدريس من الكمية الم تربين عبر البريد اإللكتروني.
✍الورشة المشتركة مل إدارة التأصيل ومطموبات الجامعة.

سادساً :القضايا الكمية ذات الصمة بالمناهج التي تم استصحابها وبحثها أثناء عممية

التطوير:
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✍الرؤية – والرسالة -والقيم -واألىداي اتستراتيجية لمكمية وتوافقيا مل

األىداي اتستراتيجية لمجامعة و واألىداي اتستراتيجية لو ازرة التعميم العالي

والبحث العممي واألىداي اتستراتيجية القومية الشاممة لمدولة.

✍األىداي العامة لكل قسم من أقسام الكمية الستة.

✍األىداي الخاصة لكل مادة من مواد القسم عمى مستوى التخصص

والمطموبات والدراسات العميا.

✍طرن التدريس خاصة الحديثة.

✍طرن القياس والتقويم التي شممت الطالب واألستاذ والمنيج والبيئة بالكمية.

✍المصادر والمراجل بجانب مواقل التواصل اتجتماعي كمصدر جديد لمتمقي

والمعرفة.

✍معالجة بعض القضايا المعاصرة من خالل المناىج.

بقاء):
سابعاً :ما تم تطويره في المنهج (حذفًا ،واضاف ًة ،وا ً

إن ما تم تطويره ىو خالصة المصادر والمرجعيات السابقة التي سوي يدفل بيا

كتوصيات ومقترحات لمؤتمر المناىج الثاني العالمي وقد جاءت خالصتيا في

الجدول أدناه شاممة مواد التخصص في كل األقسام ومطموبات الجامعة.
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أوالً :قسم القرآن:
الفرقة

ما تم
حذ
فه

المواد

القرآن الكرٌم
األولى عدد ساعتان أسبوعٌا  -الجزء
األول
التجوٌد النظري

ما تم إضافته

مالحظات

القرآن الكرٌم
عدد ( )3ساعات
أسبوعٌا
التجوٌد النظري

تم إضافة ساعتٌن فً
األسبوع لتعم الفائدة فً
قراءة القرآن.
تم إضافة المادة ،للتطبٌق
العملً.

القرآن الكرٌم
الثانٌة عدد ساعتان أسبوعٌا  -الجزء
الثانً
القرآن الكرٌم
الثالثة عدد ساعتان أسبوعٌا  -الجزء
الثالث
القرآن الكرٌم
الرابعة عدد ساعتان أسبوعٌا  -الجزء
الرابع

ثانيا :قسم القراءات:
ً
الفرقة
األولى

المواد
القراءات (نظري)

بقٌت المادة كما هً.
بقٌت المادة كما هً.
بقٌت المادة كما هً.

شعبة القراءات:
ما تم إضافته
ما تم حذفه
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القراءات (عملً)
علم الضبط
علم األصوات
المهارات اللغوٌة
تراجم القراء
الثانٌة القراءات (نظري(
القراءات (عملً(
علم رسم المصحف
المهارات اللغوٌة
الثالثة القراءات (نظري)
القراءات (عملً)
علمرسم المصحف
علم توجٌه القراءات
الرابعة القراءات (نظري)
القراءات (عملً)
علم توجٌه القراءات
علم الفواصل

بقٌت المادة كما هً.

بقٌت المادة كما هً.

بقٌت المادة كما هً.
تارٌخ المصحف
الشرٌف

الفرقة
األولى
الثانٌة

المواد

ما تم حذفه

تم إضافةالمادة.

شعبة الدراسات
ما تم إضافته
مدخل لعلم القراءات
الرواٌات المقروء بها فً السودان
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مالحظات
تم إضافة المادة.
تم إضافة المادة.
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ثالثا :قسم التفسٌر وعلوم القرآن:
الفرقة

المواد

األولى

التفسٌر
علوم القرآن

الثانٌة

التفسٌر
علوم القرآن

الثالثة
الرابعة

التفسٌر
علوم القرآن
التفسٌر
علوم القرآن

كل الفرق
كل الفرق
كل الفرق

كل المواد
كل المواد
كل المواد

ما تم حذفه

ما تم إضافته
التفسٌر الموضوعً
التفسٌر التحلٌلً
التفسٌر الموضوعً
التفسٌر التحلٌلً
التفسٌر الموضوعً
التفسٌر التحلٌلً
مناهج المفسرٌن ()5

مناهج المفسرٌن

مناهج المفسرٌن ()4
جملة من طرق التدرٌس
جملة من وسائل التقوٌم والقٌاس
جملة من المصادر والمراجع
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مالحظات
تم تقسٌم مادة (التفسٌر) إلى نوعٌها :التحلٌلً والموضوعً ،لتحقٌق األهداف
الكاملة للمادة.
بقٌت المادة علوم القرآن هً.
تم تقسٌم مادة (التفسٌر) إلى نوعٌها :التحلٌلً والموضوعً ،لتحقٌق األهداف
الكاملة للمادة.
بقٌت المادة كما هً.
تم تقسٌم مادة (التفسٌر) إلى نوعٌها :التحلٌلً والموضوعً ،لتحقٌق األهداف
الكاملة للمادة.
تمت إضافة المادة.
بقٌت المادة كما هً.
تم تقسٌم مادة (التفسٌر) ٰ
إلى نوعٌها :التحلٌلً والموضوعً ،لتحقٌق األهداف
الكاملة للمادة.
تم ذلك لمواكبة التطور العلمً
شمل التقوٌم الطالب واألستاذ والمنهج
أضٌفت المصادر والمراجع الحدٌثة ومواقع النت

الفرقة
ٰ
األولى
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المواد
الحدٌث النبوي
علوم الحدٌث
الحدٌث النبوي

الثانٌة
الثالثة
الرابعة
كل الفرق
كل الفرق
كل الفرق

علوم الحدٌث
الحدٌث النبوي
أصول التخرٌج
الحدٌث النبوي
مناهج المحدثٌن
كل المواد
كل المواد
كل المواد

ما تم حذفه

رابعا :قسم السنة وعلوم الحدٌث:
ما تم إضافته
موضوعات عدة فً توصٌف المفردات

مالحظات

موضوعات عدة فً توصٌف المفردات
موضوعات عدة فً توصٌف المفردات
موضوعات عدة فً توصٌف المفردات
موضوعات عدة فً توصٌف المفردات
جملة من طرق التدرٌس
جملة من وسائل التقوٌم والقٌاس
جملة من المصادر والمراجع
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خامسا :قسم العقٌدة اإلسالمٌة:
الفرقة
ٰ
األولى

المواد

ما تم إضافته

ما تم
حذفه

الفرق اإلسالمٌة

موضوعات عدة فً
توصٌف المفردات

الفلسفة
الثانٌة
الثالثة

الرابعة

تم نقلها إلى الفرقة
الثانٌة
موضوعات عدة فً
توصٌف المفردات
موضوعات عدة فً
توصٌف المفردات

الفرق اإلسالمٌة
الفرق اإلسالمٌة
العقٌدة اإلسالمٌة
التصوف اإلسالمً
مناهج البحث العلمً

نقلت المادة ٰ
إلى
ٰ
األولى
الفرقة
موضوعات عدة فً
توصٌف المفردات

العقٌدة اإلسالمٌة
المنطق
الفكر اإلسالمً
المذاهب الفكرٌة
المعاصرة

كل
الفرق
كل
الفرق
كل
الفرق

مالحظات

مناهج التفكٌر
اإلسالمً
جملة من طرق
التدرٌس
جملة من وسائل
التقوٌم والقٌاس
جملة من المصادر
والمراجع

كل المواد
كل المواد
كل المواد
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نقلت المادة ٰ
إلى
الفرقة الثالثة
نقلت المادة ٰ
إلى
ٰ
األولى
الفرقة
تم إضافة المادة
تم ذلك لمواكبة
التطور العلمً
شمل التقوٌم الطالب
واألستاذ والمنهج
أضٌفت المصادر
والمراجع الحدٌثة
ومواقع االنترنت

الفرقة
األولى
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
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المواد

السٌرة
النبوٌة

كل الفرق

السٌرة
النبوٌة
كل المواد

كل الفرق

كل المواد

كل الفرق

كل المواد

سادسا :قسم السٌرة والشمائل النبوٌة:
ما تم إضافته
ما تم
حذفه
الشمائل المحمدٌة
موضوعات عدة فً توصٌف
المفردات
سٌرة الخلفاء الراشدٌن
موضوعات عدة فً توصٌف
المفردات
جملة من طرق التدرٌس

مالحظات
تم إضافة المادة
تم إضافة المادة

تم ذلك لمواكبة التطور
العلمً
جملة من وسائل التقوٌم والقٌاس شمل التقوٌم الطالب واألستاذ
والمنهج
جملة من المصادر والمراجع أضٌفت المصادر والمراجع
الحدٌثة ومواقع االنترنت
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ثامنا :مطلوبات الجامعة:
أوال :من بقٌة الكلٌات:
الكلٌة
الشرٌعة
الشرٌعة
الشرٌعة
الدعوة
اللغة العربٌة
اآلداب

ما تم حذفه
المواد
بعض المفردات المشتركة مع
فقه العبادات
أصول الدٌن
بعض المفردات المشتركة مع
فقه المعامالت
أصول الدٌن
بعض المفردات المشتركة مع
أصول ومقاصد
أصول الدٌن
بعض المفردات المشتركة مع
الدعوة
أصول الدٌن
اإلسالمٌة

ما تم إضافته

لمنع التكرار
لمنع التكرار
لمنع التكرار
لمنع التكرار
توصٌة بأن تكون الشواهد من
نصوص الكتاب والسنة
توصٌة بأن تكون الشواهد من
الموضوعات ذات الصلة بالكلٌة
بقٌة كما هً

اللغة العربٌة
اللغة اإلنجلٌزٌة

العلوم

مالحظات

الحاسوب

ثانٌا :من الكلٌة لكلٌات الجامعة
الكلٌة

المواد

كل الكلٌات

التجوٌد

كل الكلٌات

التفسٌر

الطب +المختبرات

التفسٌر

العلوم والزراعة

التفسٌر

الصٌدلة

التفسٌر

الهندسة

التفسٌر

كل الكلٌات

التفسٌر

كل الكلٌات

التفسٌر

كل الكلٌات

التفسٌر

ما تم حذفه

ما تم إضافته
التجوٌد العملً

سورة المؤمنون
ما ٌتشابه مع كلٌة
الشرٌعة والدعوة
ما ٌتشابه مع كلٌة
الشرٌعة والدعوة
ما ٌتشابه مع كلٌة
الشرٌعة والدعوة
ما ٌتشابه مع كلٌة
الشرٌعة والدعوة

سورة ٌوسف
بعض المفردات
تم توحٌد المقرر
بعض المفردات
بعض المفردات
جملة من طرق
التدرٌس
جملة من وسائل
التقوٌم والقٌاس
جملة من المصادر
والمراجع

مالحظات
لتحقٌق مهارتً التجوٌد وحسن
األداء
لمعالجة بعض الظواهر
المعاصرة
لمنع التكرار ولتطوٌر المنهج
مواكبة للعصر
لمنع التكرار ولتشابه
الموضوعات بٌن الكلٌتٌن
لمنع التكرار ولمعالجة بعض
الظواهر المعاصرة
لمنع التكرار ولمعالجة بعض
الظواهر المعاصرة
تم ذلك لمواكبة التطور العلمً
شمل التقوٌم الطالب واألستاذ
والمنهج
أضٌفت المصادر والمراجع
الحدٌثة ومواقع االنترنت

ثالثا :جدول تحلٌلً لمنهج مطلوبات الجامعة والكلٌة (شعبة الدراسات):
ٰ
األولى (دراسات)
الفرقة

نسبة المطلوبات 56/7 :مادة %3437

النسبة العامة 19/46 :مادة
النسبة العامة%3335 :

نسبة المطلوبات 51/6 :مادة %31
الفرقة الثانٌة (دراسات)
الفرقة الثالثة (دراسات) نسبة المطلوبات 53/8 :مادة %1735
الفرقة الرابعة (دراسات) نسبة المطلوبات 53/1 :مادة %4137
رابعا :جدول تحلٌلً لمنهج مطلوبات الجامعة والكلٌة (شعبة القراءات):
ٰ
األولى (قراءات) نسبة المطلوبات 53/3 :مادة %4836
الفرقة
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الفرقة الثانٌة (قراءات)
الفرقة الثالثة (قراءات)
الفرقة الرابعة (قراءات)

نسبة المطلوبات 54/3 :مادة %4137
نسبة المطلوبات 55/3 :مادة %4633
نسبة المطلوبات 55/4 :مادة %4734

النسبة العامة%4136 :

الخاتمــــة

لقد عكفت كمية أصول الدين بكامل أعضاء ىيئة تدريسيا عمى مراجعة
وتقييم وتقويم المناىج،وما يتعمن بيا من طرن تدريس ووسائل تقويم ومصادر
ومراجل؛ لمواكبة التطورات الفكرية والدينية واتجتماعية واتقتصادية التي يمر بيا

العالم  .ونجحت بحول اهلل وقوتو في إشراك الخبراء من مختمي الجامعات إلبداء
مرئياتيم ومقترحاتيم وأفكارىم في عممية التطوير؛ اتبعت منيج المزج واتنتخاب
إذ جمعت كل مناىج الجامعات األخرى وأخذت أفضل ما فييا مما ساىم في
تعمين رؤية الدليل.وقامت الكمية بإرسال نسخ من الدليل إلى أعضاء ىيئة

التدريس الم تربين في كل الدول اإلسالمي ألخذ مقترحاتيم واشراكيم حتى يحسوا

بصدن اتنتماء لمجامعة بصفة عامة ولمكمية بصفة خاصة.
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ساىمت الورش التي تم عقدىا مل إدارة التقويم واتعتماد في تجويد واحكام

المنيج؛ ومثميا الورشة التي عقدت مل إدارة التأصيل ومطموبات الجامعة.

إن ما توصمت إليو الكمية من رؤية تعد مرحمة من مراحل التطوير وتنتظر

الكمية المؤتمر العالمي الثاني الجامل إلكمال عممية التطوير.

د .صالح الدين عوض محمد
عميد كمية أصول الدين
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