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الحم ددد ﵀ رب الع ددالمين ،حم ددداً نس ددتمرر ب ددو رحمات ددو ون ددد

ب ددو نقمات ددو،

والصددالة والسددالم علددخ أ ددرم ال ل د  ،سدديدنا محمددد أ صددب مددن نر د بال دداد

وعلخ آلو وصحبو وسلم .وبعد:

د ك
دَّن ليددة الللددة العربيددة منددت توسيسدديا تحدداوا تجديددد منا جيددا وجعليددا

موا بة لروح العصر ،وتلك عن رري معاودة النظر ييا بين الفينة واأل رى،
ليسدت المنددا ط ارعداً مددن ال

دب،وانما ددي ااندات تتحددرك بحر دة المجتمد ،

والللددة أداة ددتح الحر ددة المجتمعيددة ،يددي واحدددة مددن ر ددااذ ويددة ددتح الددبالد،

ومظيددر مددن مظددا ر وحدددتيا واوتيددا .لددتا ددَّن واجددب الجمي د ر ددد ا ب ددا مددا
دت مجموعددة
يم نيدا مددن القيددام بوظيفتيددا .وِاعمددال ل دا ددتح المسددلمات قددد ع فد ْ
مددن أع ددائ ياددة التدددريل بيددتح ال ليددة علددخ إعددداد دليددا دداماُ ،ي َعددرب بيددتح

ال لي ددة وبنظامي ددا اإلداري واأل دداديمي وأاس دداميا ،ويت ددمن تفص دديالً لمنا جي ددا

الدراسية ،بمفرداتيا وعدد سداعاتيا ،مدا ي دير إ دارات مر دذة إلدخ نظدام القبدوا
و المتحانات بيتح ال لية العريقة  ،وللدراسات العليدا والددبلوم الوسدير نصديب
ي تا الدليا ،تعريفاً بدرجاتيا و تفصيالً لمنا جيدا .والدتي نرجدوح ونوملدو أن

يج ددد ي ددو الق ددارئ ص ددورة حي ددة نارق ددة ترس ددم بص ددد وااد د ال لي ددة ،األ د دداديمي
واإلداري ،وا﵀ أسدوا أن يعينندا علدخ دمدة اإلسدالم وللتدو ال دريفة ،وأن يجددذي
التين أسيموا ي إعداد دتا الددليا يدر مدا يجدذى بدو العداملين الصداداين عدن

عمليم.

2

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة للتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية اللغة العربية

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة ٖ٘ٗٔهـ ٕٓٔٗ -م

البروفيسور :محمد غالب عبدالرحمن وراق –
عميد الكلية
نشأة الكمية:
بدددأت ال ليددة بوصددفيا اسددماً لللددة العربيددة ب ليددة ا داب ،ثددم صدددر ا درار

مجلددل الجامعددة ددي ٕٕٜٔٛٛ/ٕ/م بَّن ددائ ليددة مسددتقلة لللددة العربيددة ،وتددم
تنفيد ددت الق د درار علي د داً عد ددام ٕٜٜٔم ،حيد ددث التحقد ددت أوا د عد ددة مد ددن الرد ددالب و
الرالبدات دي العدام الد ارسدي ٖٜٜٔٗ/ٜم .و اندت بيدتا أوا ليدة لللدة العربيدة
ي السودان.

موقع الكمية:

يق مبنخ ال لية دا ا مبنخ الجامعة العتي

ي منرقة العر ة ي أم درمان،

إت تج دداورح لي ددة ا داب م ددن جي ددة الجن ددوب ،و ليت ددا الد ارس ددات العلي ددا و التنمي ددة

الب درية مددن جيددة ال ددر  ،ويحددد ا مددن جيددة ال ددماا إسددتاد اليددالا ،وليددا ددر
بمر ذ الرالبات(الثورة الحارة األولخ).

أهداف الكمية:

لمددا انددت رسددالة جامعددة أم درمددان اإلسددالمية األسددال ن ددر اإلسددالم ،وللت دو

ال ريفة ي السودان ،و ي ارجوَّ ،ن لية الللة العربية تمثا واحدة من دتح
الوسااا واألدوات ي أدائ تح الرسالة.

أما األهداف الخاصة لمكمية فتتمثل في:

ٔ -ر ددد المجتمد السددوداني ونيدرح مددن المجتمعددات بددال وادر العلميددة المدربددة
ي مجاا تدريل الللة العربية و آدابيا.
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ٕ -تنمية مل ات الرالب ورعاية إبداعيم العلمي و األدبي.

ٖ -إعداد الباحثين ي مجاا الدراسات الللوية و األدبية إعداداً ر يعاً يم نيم
من حما أمانة البحث؛ ليسيموا _ من ثم _ ي تراية الللة العربية.

ٗ -دراسة تراث السودان الللوي و األدبي وتحقيقدو دع اًر و نثد اًر ،ون درح ب دا
وسااا الن ر.

٘ -العناية بالليجات السودانية ،دراسة وتوصيالً وتحقيقاً ون اًر.

 -ٙتدريل الللة العربية للنارقين بلير ا دا ا السودان و ارجو.

األقسام العممية بالكمية:

ت م حالياً األاسام العلمية التالية:

ٔ -اسم الدراسات النحوية و الللوية.
ٕ -اسم الدراسات األدبية و النقدية.

ٖ -اسم تعليم الللة العربية للنارقين بلير ا.
ٗ -اسم الدراسات العليا.
لجنة تطوير المناهج:

 -عميد

ٔ /أ.د محمد نالب عبدالرحمن و ار

 -نااب العميد

ٕ /أ.د محمد الحسن األمين

 ناابة العميد -عضوا

ٖ /د .اذد ار عبدالرحمن السيد
 /4د .إمام عبدالرحيم السيد

٘ /د .عبدالح يم عبدال ال الحسن -رايل اسم الدراسات النحوية والللوية
 / ٙد .الرا رمحمد أحمد  -رايل اسم تعليم الللة العربية للنارقين بلير ا.
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 /ٚد .محمد ذرو

 -رايل اسم الدراسات األدبية والنقدية.

 /ٛد .سمية عبدالرحيم عبدا﵀  -ع واً

الخبراء الذين شاركوا في تطوير مناهج الكمية:
أ.د يوسب ال ليفة أبوب ر

أ.د محمد الميدي أحمد

أ.د عبدا﵀ احمد عبدالرحمن

جامعة إ ريقيا

جامعة ال رروم

جامعة ال رروم

لية التربية

لية ا داب

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير:

عدد أع ائ ياة التدريل  ٛأع ائ

أهمية تطوير المنهج:

ٔ /مناا د ددة نقد ددار القد ددوة د ددي المند ددا ط السد ددابقة وتعذيذ د ددا ونقد ددار ال د ددعب

ومعالجتيددا ،ومتابعددة تقددويم المقددررات الد ارسددية وتحددديثيا بصددورة دوريددة يمددا
ي من إ ساب الرالب ال ريط الميارات وال فايات والتجا ات.

ٕ /تحديث تروير المقررات الدراسية بما ي من تنمية المعارب والميارات

الالذمة لل ريط

ٖ /دعد د ددوة القد د دداامين علد د ددخ برند د ددامط الب د د ددالوريول الللد د ددة العربيد د ددة العد د ددام،

وب الوريول تعليم الللة العربية للندارقين بيدا إلدخ إاامدة حدوار مد أع دائ
ياة التدريل والردالب والمعلمدين وال دريجين مدن أجدا مناا دة نقدار القدوة

للتقويم ي البرنامط وتعذيذ ا ونقار ال عب ومعالجتيا.
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ٗ /متابع ددة تقد دويم المق ددررات الد ارس ددية وتحد ددديثيا بص ددورة دوري ددة يم ددا يت د ددمن
إ ساب الرالب ال ريط الميارات وال فايات والتجا ات.

٘ /إتاحة الفرصة للرالب ليسيموا بمراياتيم ي تحديث المحتوى الدراسي.
يما يتعل برر تدريل المنيط:

ٔ /تحديد أ داب سلو ية اابلة للقيال.
ٕ /تحليا محتوى الدرل إلخ م وناتو.
ٖ /تحديد رراا التدريل المناسبة.

ٗ /التر يذ علخ الجوانب التربيقية (اإللقائ – اإلستما –القرائة – ال تابة )
٘ /تنوي األن رة والوسااا التعليمية للدرل.
 /ٙاست دام أساليب التعذيذ المناسبة

 /ٚاست دام تدريبات ت ج علخ التعلم التعاوني.
أهداف تطوير المنهج:

تمت إعادة صيانة األ داب وصبحت أ دا اَ مقيسدة بحيدث ل

ي ما الرالب المقرر إل واد واب علدخ أ دم ال صدااا والسدمات للمقدرر
ددر و ف
المح د دددد ،بجان د ددب حف د ددظ ا د د ف
اب م د ددن النص د ددوا د ددي األدب ،والنق د ددد،

والبالنة ،والنحو ،والصرب ،والعروض.

أهداف مقرر النحو:

 -عصدمة اللسدان مدن ال رددو دي تداب ا﵀ ،و ددي حدديث الرسدوا صددلخ ا﵀

عليو وسلم.
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 -تذويد الرالب بمعارب نحوية املة ألبواب النحو.

 ا تساب الرالب ميارات للوية و نحوية إلصالح لسانو و المو. -مساعدة الرالب لالستفادة من معار و النحوية ي يدم النصدوا الم تلفدة

وتحليليا.

 -ربر الرالب بتراث أمتو العربية اإلسالمية.

 -وصا الرالب ب تب النحو القديمة حتخ يولفيا،وي ون عار داً بللتيدا و يفيدة

الستفادة منيا.

 -ربددر النحددو بددالمعنخ ،والتر يددذ علددخ الن دواحي التربيقيددة ،وتوظيددب النحددو

ل دمة أنراض الحياة.

 -أن يحفظ الرالب ال وا د النحوية ع اًر و نث اًر ،ويرب علييا ما درسو دي

الفراة.

أهداف مقرر الصرف:

 صون اللسان عن ال رو ي مفردات القرآن ال ريم و الحديث ال ريب. معر ة صيانة األبنية و أحواليا وما ُيعرض ليا ليل بوعراب ول بنائ. -تعويد الرالب علخ بر الصيغ ي النر و ال تابة.

 -تم ين القاعدة ي ت ن الرالدب ليبتعدد بمراعاتيدا عدن م الفدة القيدال التدي

ت ا ببالنة ال الم.
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أهداف مقرر عمم المغة:
 لمددا انددت أ ددداب تدددريل ددتا المقددرر ت تلددب مددن راددة إلددخ أ ددرى َّننددانو ددب أ ددداب مقددرر ددا راددة ابيددا ت ددر مفرداتيددا ،مددا ن ددير إلددخ أن اسددم

المقرر ي تلب من سنة أل رى.

أهداف مقرر المكتبة العربية:

 -أن يع ددرب الرال ددب أمي ددات المص ددادر القديم ددة و الحديث ددة ددي ددرو عل ددوم

العربية.

 -أن يتعاما الرالب م مصادر المعلومات الللوية و األدبية.

 -أن يجيد الرالب أساليب المؤلفات القديمة ي علوم العربية الم تلفة.

 -أن يقددب الرالددب علددخ اإلنتدداج العلمددي الللددوي و األدبددي للعلمددائ اددديماً و

حديثاً.

 -أن يعرب الرالب أ مية الم تبة ي دراستو الجامعية و و الجامعية.

أهداف مقرر األدب الجاهمي:

 -تعريب الرالب باألدب العربي ي مراحلو الم تلفة.

 إلمددام الرالددب بددالمؤثرات التددي ت د ا الددنا األدبددي ددي ددا عصددر ،م دتعريب بياات ال عر ،وتبيين أ ميتيا ي صيانة الواا ال عري.

 إمتددا الرالددب بمددا ددي األدب مددن جمدداا تع سددو المعدداني و القدديم بمددا يعمدداعلخ الرتقائ بالتو  ،وصقا المل ة و تنمية الميارة.
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 -أن يحفظ الرالب مال يقا عن مااة بيت مدن ال دعر و مسدين سدر اًر مدن

النثر.

أهداف مقرر البالغة:
 -تعريب الرالب بعلوم البالنة من بيان وبدي – بدي ومعاني.

 -وص ددا الرال ددب بومي ددات ت ددب البالن ددة لمعر ددة أس دداليب علمااي ددا ،واإل ددادة

منيا.

أهداف مقرر األدب األندلسي:
 -أن يتعرب الرالب علخ البياة األندلسية و أثر ا ي األدب.

 -أن يتعرب الرالب علخ اتجا ات األدب األندلسي منت بدايتدو حتدخ سدقور

نرنارة.

 -أن يفيموا صااا األدب األندلسي عرح و نثرح.

 -أن يتعر وا علخ البارذ من ال عرائ و ال تاب ي األندلل .علدخ أن يحفدظ

الرالب مسين بيتاً من ال عر و ع رين سر اًر من النثر.

أهداف مقرر األدب السوداني:

 أن يتعرب الرالب علخ البياة السودانية المتنوعة وأثر ا ي األدب. -أن يقب الرالب علخ التجا ات األدبية الم تلفة.

 أن يتعر وا علخ أبرذ أعدالم األدب السدوداني دع اًر و نثد اًر .علدخ أن يحفدظالرالب ما ل يقا عن مااة بيت من ال دعر ،و مسدين سدر اًر مدن النثدر تلردي

مراحا األدب الم تلفة.
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أهداف مقرر قاعة البحث:
 -أن يعرب الرالب مصادر المعلومات.

 أن يلم بمنا ط التوليب عند القدمائ و المعاصرين.وح ّا الم الت من دال السدمنارات و
 أن يجيد الرالب الحوار و المناا ة َحلقات النقاش.
 -أن يعددرب الرالددب تحقي د الم رورددات و النصددوا و نثر ددا مد التعددرب

علخ بار المحققين.

أهداف مقرر األدب اإلسالمي:
 -أن يدرك الرالب مفيوم األدب اإلسالمي.

 أن يعرب الرالب أ م صااا األدب اإلسالمي و مجالتو . -أن يعرب عالاة األدب اإلسالمي بنظام ا﵀ العام لل ون.

أهداف مقرر مناهج البحث:

 -أن يع ددرب الرال ددب ددن إع ددداد البح ددوث و تاب ددة التق ددارير و نحو ددا معر ددة

نظرية املة .

 -أن يجيد الرالب ن إعداد البحوث عملياً من الا بحث يعدح للت رج.

 أن يحسد د ددن التعامد د ددا م د د د المصد د ددادر و الم ارج د د د  ،ومصد د ددادر المعلومد د دداتالم تلفة.
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أهداف مقرر األدب الحديث:
 -أن يدرك الرالب العواما الرايسة ي ني ة األدب العربي الحدديث ( دعرح

و نثرح).

 -أن يفيم أ م اتجا ات األدب العربي الحديث ( عرح و نثرح) .

 -أن يقب الرالب علخ البياة العربية السياسية و الجتماعية و الثقا ية التي

توثر بيا األدب الحديث.

 -ي ارعددخ أل تقددا محفوظددات الرددالب عددن مااددة بيددت مددن ال ددعر و مسددين

سر اًر من النثر.

أهداف مقرر األدب المقارن:

 أن تتعرب الرالب علخ ن وة األدب المقارن و مباداو و روادح . -أن يقب الرالب علخ مدى التوثير و التوثر بين ا داب العالمية.

 تذويددد الرالددب بثددروة أدبيددة مددن النصددوا ال ددعرية و النثريددة مقارنددة م دنظاار ا ي آداب األمم األ رى .

أهداف مقرر النقد األدبي الحديث:
 أن يقددب الرالددب علددخ التيددارات النقديددة الحديثددة و منا جيددا عنددد الل دربيينليتم ن من دراستيا و نقد ا و معر ة ربيعة
توثير ا ي األدب العربي .
 -تنمية المل ية الف رية و التواية للرالب ليدتم ن مدن الح دم علدخ النصدوا

و التمييذ بينيا.
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 أن يتعرب الرالب علخ المصرلحات النقدية الحديثة.ما تم تطويره:

ٔ /تم إندذاا دا توصديات المدؤتمر األوا إلدخ الوااد العلمدي ،بعدد إجاذتيدا
و اًر ،ومن تح التوصيات

_ إن ائ م تبر للوي ،واد تم بحمد ا﵀ إن ائ الم تبر.

_ إن دائ معمدا حاسددوب ،وادد ا تمددا توسيسدو ا ن ،واسددتقبا الردالب ليددتا

العام الجامعي ٕٕٕٖٔٓٓٔ/م.
_ أُن ات م تبة اصة بال لية.

ٕ /بعد م ي عامين من مؤتمر المندا ط األوا ،بددا للقداامين علدخ ال ليدة
أن ال رة الدراسية تحتاج إلخ إعادة نظر إلحداث التواذن والنسجام ،وادد
أوصددت اللجنددة المنعقدددة ليددتا ال ددون بمجموعددة مددن التوصدديات تمثلددت ددي

ا تي:

أ د حتب مادة الللة اإلنجليذية من الفرادة الرابعدة ،وال تفدائ بمدا يددرل دي
السنوات الثالثة السابقة.

ب د ترحيا مادة نظرية األدب اإلسالمي من الفراة الرابعة ،إلخ الفراة الثانية.

ج د ترحيددا مددادة األدب اإلسددالمي األندلسددي مددن الفراددة الثالثددة إلددخ الفراددة

الثانية.

د د تحتب مادة التربية ورر التدريل.
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واد تم عرض تح التوصيات علخ مجلل ال لية ،التي أا أر ا دي جلسدتو

راد ددم (ٕ) بتد دداريخ ٖٔ ٕٓٔٔ/ٔ/ومد ددن بعد ددد تلد ددك أاد د َدرت بواسد ددرة مجلد ددل
األس دداتتة ددي جلس ددتو را ددم (ٖ) بت دداريخ ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٛم وم ددن بع ددد إارار ددا
مبا رة بدأ العما بيا.

ٖد د إعمددالً لتوصدديات مددؤتمر المنددا ط األوا ددرعت ال ليددة بمعاونددة ليددة

التربية ي إعداد ردة د ارسدية مفصدلة لددبلوم التربيدة المقتدرح ،وادد أجيدذت
ددتح ال ر ددة بواس ددرة مجل ددل األس دداتتة بت دداريخ ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٛم ول نن ددا ل ددم

نسددتر حتددخ ا ن البدددئ بيددتا الدددبلوم؛ ألننددا لددم نحصددا علددخ موا قددة و اذرة

التربية والتعليم العام علخ تا الدبلوم؛ ألنيا المعنيدة بم رجاتدو دي المقدام،

و ددد أثمددرت لقائاتنددا المتعددددة مد مسددؤولي الددو اذرة عددن موا قددة مبدايددة ،ل ددن

تبدا الوذرائ حاا دون تلك ،وسنواصا سعينا لبلوغ اللاية المن ودة.

ٗ /ي إرار سعينا الددؤوب لست داب آ دا المسدتقبا لردالب ال ليدة قدد

ت ددم س ددعينا _ وماذلن ددا _ ل دددى و اذرة التربي ددة للتعري ددب ب ريج ددي اس ددم اللل ددة

العربية للير النارقين بيا ،و و أوا اسم ي جامعة ورنية.

٘ /مواصددلة الجيددود ال ليددة ددي تيسددير تعلددم العربيددة ،قددد تددم ت ددوين عدددة
لجددان مددن أسدداتتة ال ليددة إلعددداد مؤلفددات علميددة لمددنيط الللددة العربيددة لليددر
المت صص ددين ( وتل ددك و ق ددا لتوص ددية م ددؤتمر المن ددا ط ب دددمط ددرو اللل ددة
العربيددة ،ددي مسددمخ واحددد ( الللددة العربيددة لليددر المت صصددين )،واددد تددم
إنجاذ تح ال تب وندت ا ن جا ذة للرب .
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ما تم تطويره في المناشط:
تدنظم ال ليددة برنامجداً سددنوياً مو دوعو حمايددة الفصددحخ ،و د ددو اإلسدديام

ب ددا مددا مددن ددونو إ دداعة للددة الق درآن وحمايتيددا ،وأن يددتم ن الرالددب مددن
التربي العملي لما درسو نظرياً ي ااعات الدراسة.
ي المقررات:

_

لت ال لية لجانداً علميدة لتدوليب تدب علميدة لمرلوبدات الجامعدة ،وادد

اامت اللجنة بتوليب أربعة تب لل ليات التربيقية ،واد راعت ييدا المدنيط

ال اما نحو  /صرب  /بالنة  /أدب  /أ رائ ااعة.

_ ما لحظت صوصية ا ليدة :ولل دريعة مدا يناسدبيا وألصدوا الددين

ما يناسبيا...الخ..

أد لت ال لية التقويم المستمر :سمنارات ،و أبحاث ،و أو ار علمية.

مصادر تطوير المناهج:

ا تدينا ي إعداد تح المنا ط ب:

ٔ /دليا لية الللة العربية بجامعة أم درمان اإلسالمية ٕٜٓٓم.

ٕ /منا ط الللة العربية ل ليات إعداد المعلمين بالممل ة العربية السعودية.
ٖ /منا ط لية الللة العربية بجامعة أُم القرى بم ة الم رمة.
ٗ /دليا لية التربية جامعة ال رروم.

٘ /دليا لية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية.
 /ٙأساسيات المنا ط:
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توليب :رالب تايلود

ترجمة الد تور :أحمد يري اظم – الد تور جابر عبدالحميد
دار الذ رائ – الرياض – الربعة األولخ  ٕٜٔٗد ٕٓٓٛ -م.

 /ٚالمنا ط الدراسية:

مفيوميا – أساسيا – عناصر ا – تنظماتيا.

د .حسن أحمد مسلّم – دار الذ رائ – الربعة األولخ  ٕٜٔٗد ٕٓٓٛ -م.

منظومية  -د .حسن ذيتون – عالم ال تب .الربعة
 /ٛتصميم التدريل :رؤية
ّ
الثانية ٕٔٗٔ د ٕٓٓٔ -م.
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