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أوالً :نشأة الكمية وتطورها:

بدأت الكمية في السبعينيات في القرف الماضي ،وكانت قسماً يتبع لكمية

الدراسات اإلسالمية ثـ صارت جزءاً مف كمية أصوؿ الديف وفي العاـ 0991ـ
استقمت باسـ كمية التربية ،وىي اآلف تقدـ برنامجاً دراسياً يؤدي إلى منح درجة

البكالوريوس في التربية مع التخصص في إحدى المجاالت األدبية والعممية.
ويعتمد البرنامج الدراسي لمكمية عمى مدى أربعة أعواـ وسنة خامسة لمرحمة
الشرؼ في التربية حتى تتمكف الكمية مف تمبية حاجات المجتمع ،وتواكب

التطور العممي.
أىداؼ الكمية:

 إعداد وتأىيؿ األطر ( الكوادر) في مجاؿ التربية والتعميـ.

 تمبية حاجة البالد مف األطر التي تضطمع بالعمؿ في مرحمة التعميـ
المختمفة.

 المساىمة في تعزيز وتنمية أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
وترقيتيـ.

 تأىيؿ الدارسيف لنيؿ درجة البكالوريوس ،والدرجات العممية المختمفة( .
دبموـ ػ ماجستير ػ دكتوراه).

 إجراء البحوث والمسوحات في مجاالت التربية المختمفة.
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ثانياً :أهداف تطوير المناهج:

 .0معرفة كيؼ يسير تنفيذ

المشروعات لمتابعتيا ،حتى يمكف تالفي

األخطاء قبؿ استفحاليا .والمنيج التعميمي مف أكثر المشروعات حاجة إلى

التقويـ المستمر.

 .3إعادة النظر في المناىج ،لكثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات األمر
الذي يحتـ تقويـ آثارىا.

 .2مواجية زيادة المعارؼ والمعمومات بتسارع غير مسبوؽ.

 .2تقويـ البرامج الدراسية المطبقة ،نسبة لالىتماـ المتعاظـ بالتربية
والتساؤالت المستمرة عف جدوى ىذه البرامج مما يستدعي اإلجابة عف ىذه

التساؤالت.

.5االستجابة إلى عدـ رضا الناس بنتائج الطالب أحياناً ،وبتقصير التربية في
إعدادىـ لمحياة ،وفي إكسابيـ السموكيات المرغوبة.

 .6إجراء اإلصالحات التربوية التي ينادي بيا ال أري العاـ مف وقت آلخر مف
أجؿ مواكبة المستحدثات في المجتمعات.

.7مواجية العولمة بتحديث المناىج وتطويرىا .

.8طمب الجودة والتي أصبحت مطمباً عالمياً واقميمياً ومحمياً.

 -9السعي لتوفير قاعدة واسعة مف المعمومات المتعمقة بالعممية التعميمية
عامة ،وبالمنيج خاصة.
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 -01االستفادة مف المعمومات في اتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ باستمرار منيج
قائـ أو تعديمو أو إلغائو.

 -00إعداد تقرير يستخدـ مف قبؿ المختصيف في النظاـ التعميمي كأساس
إلدخاؿ مناىج ذات فعالية أكثر.

 -03الكشؼ عف الطريقة التي يتـ بيا التعمـ ،وتحديد النقاط التي تـ التركيز
عمييا ،والنقاط التي أُغفمت في عممية تنفيذ المنيج.

 -02تحديد جوانب التعميـ التي تحتاج إلى المزيد مف العناية.

 -02توجيو المدرسيف إلى ما ينبغي أف يالحظوه في تدريسيـ.
ثالثاً :أهمية تطوير المناهج:

 .0بعد بناء المناىج و تنفيذىا كاف البد مف متابعتيا بعمميات تقويـ
مستمرة ،وبمجموعة مف التقارير والبحوث والدراسات يقوـ بيا الخبراء

والمختصوف ،وذلؾ لموقوؼ عمى مدى تحقيؽ المناىج ألىدافيا ومعرفة
المشكالت التي تحدث عند التطبيؽ حتى يمكف مواجيتيا والتغمب

عمييا ،وحصر األخطاء ونقاط الضعؼ حتى يمكف تصحيحيا أو

تالفييا.

 .3وقد يساؿ بعضيـ قائميف :إف بناء المناىج عمى أسس عممية يتطمب
تجريبيا قبؿ تعميميا في المدارس فالكتب الدراسية وطرؽ التدريس

والوسائؿ التعميمية ،واألنشطة وأساليب التقويـ … كميا تمر بمرحمة
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تجريب وال تدخؿ إلى حيز التنفيذ إالّ بعد نجاح التجريب فمف أيف تأتي

األخطاء والثغرات ونقاط الضعؼ.

 .2و لإلجابة عف ىذا السؤاؿ نقوؿ :إف لمتجريب أىمية بالغة وفوائد كثيرة ال

يمكف بناء أي منيج عمى أساس عممي وميما كاف التجريب دقيقاً

ومحكماً ،إالّ أنو يتـ عمى عينة محددة ميما زاد حجميا ،ولذلؾ البد مف
حدوث بعض األخطاء و الثغرات البسيطة عند تنفيذ المنيج وتطبيقو في

كافة المدارس ،ومف الضروري التصدي ليا ألف تركيا يكوف لو عواقب

سيئة ،لذلؾ تصبح المناىج في حاجة إلى تصحيح وتغيير وىو ما نطمؽ
عميو بعممية (تطوير المناىج).

 .2وعممية التطوير ىذه في حد ذاتيا ال تقؿ أىمية عف بناء المناىج
لحتميتيا وضرورتيا ،إذ ال يمكف أف نبني منيجاً ونتركو مدة طويمة بدوف

تطوير فمو أننا قمنا ببناء منيج بأحدث الطرؽ ،وأحسف األساليب ،ووفقاً

ألفضؿ االتجاىات والنظريات التربوية وسخرنا لو كؿ اإلمكانات
والطاقات ثـ تركنا ىذا المنيج لفترة طويمة مف الزمف دوف أف ندخؿ عميو

أي تعديؿ أو تغيير فماذا تكوف النتيجة!!

 .5سوؼ يأتي أفراد آخروف ويحكموف عمى المنيج بالجمود والرجعية
والتخمؼ ،مف ىنا تصبح عممية التطوير عممية حتمية ال غنى عنيا
ومتممة لعممية بناء المنيج ،فعممية بناء المنيج تبدأ مف الصفر ،أما
عممية تطوير المناىج فيي تبدأ مف درجة معينة ومف واقع ما.
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دور األقسام العممية في تطوير المناهج:
 .6ترد المالحظات مف أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ استمارة تـ إعدادىا
مف قبؿ رؤساء األقساـ.

 .7تعرض المالحظات عمى مجمس القسـ إلجازتيا.

 .8يتـ إجازة المالحظات مف قبؿ مجمس الكمية ومجمس األقساـ.

 .9تحفظ المالحظات إلى حيف انعقاد مؤتمر المناىج ،ومجمس األساتذة
إلجازتيا.

رابعاً :المجان التي شكمت لعممية تطوير المناهج

المجنة العميا لتشكيؿ المناىج – كمية التربية

 .0أ .د .عصاـ الديف برير آدـ ( -العميد األسبؽ)
 .3أ.د .أنور أحمد عيسى راشد

(العميد السابؽ)

 .2د .ياسر بابكر السيد ( -العميد الحالي)

 .2أ.د .حيدر خوجمي محمد ( -رئيس المجنة)

 .5د .الرشيد محمد صغير( -نائب العميد طالب)
 .6نايمو عبدا﵀ محمد ( -نائب العميد طالبات)
 .7د .معاوية إبراىيـ

( -رئيس المكتب األكاديمي)

 .8أ.د .مييد محمد المتوكؿ ( -األقساـ التربوية)
 .9د .خالد حامد بالؿ( -األقساـ العممية)

 01أ .محمد سعد عمر( -األقساـ األدبية).
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خامساً :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير:

مشاركة عدد ( )020عضواً مف ىيئة التدريس في العممية التطوير

والتحديث بالكمية.

سادساً :الخبراء الذين شاركوا في تحكيم المناهج المطورة

أ.د محمد البشير محمد عبداليادي :أستاذ اإلدارة التربوية بجامعة القرآف

الكريـ والعموـ اإلسالمية.

د/ .أحمد سعد مسعود (العميد السابؽ لكمية التربية جامعة السوداف).

أ.د عصاـ الديف برير آدـ :عميد كمية الدراسات العميا – جامعة أـ درماف

اإلسالمية.

أ.د حسف عبدالرحمف الحسف :جامعة أـ درماف اإلسالمية – كمية التربية:
أ.د عبدالباقي عبدالغني بابكر :كمية التربية  -جامعة الخرطوـ

أ.د  /أحمد بابكر الطاىر:أستاذ المغة اإلنجميزية بالجامعات السودانية،

وبعض جامعات الدوؿ العربية

د /غيداء منصور عبدالوىاب :جامعة الخرطوـ – كمية التربية – قسـ التعميـ

قبؿ المدرسي

سابعاً :المصادر التي تم من خاللها تطوير المناهج.
الجامعات السودانية:

جامعة الخرطوـ – كمية التربية.

 .0جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا – كمية التربية.
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الجامعات العربية:

جامعة الممؾ فيصؿ – كمية التربية.

 .0جامعة القاىرة – كمية التربية.

 .3الجامعة األردنية الياشمية – كمية التربية.
 .2جامعة عيف شمس – كمية التربية.

الجامعات الغربية:

University of Oxford – Faculty of Education.

ثامناً :ما تـ تطويره في المنيج /بحذؼ أو إضافة
 .0الرحالت العممية داخمياً وخارجياً.

 .3تنظيـ دورات وندوات وسمنارات وورش عمؿ مع المجتمع
الخارجي وال سيما في مجاؿ التعميـ.

 .2عمؿ دورات تدريبية متخصصة في الخدمات المتعددة ألعضاء
ىيئة التدريس والطالب.

 .2تصاغ مطموبات الجامعة بصورة ترتبط بتخصص الطالب.
 .5تقسـ المواد التربوية لتدرس في الفصميف الدراسييف لطالب القسـ
العممي في الفصؿ األوؿ مثالً وطالب القسـ األوؿ في الفصؿ
الدراسي الثاني وكؿ تخصص أو قسـ يكوف في مجموعة قائمة

بذاتيا.

 .6قبوؿ أعداد تتناسب مع عدد األساتذة وامكانات الكمية .وطبيعة
دراسة المغات األجنبية ،و حصر الطالب وتوفير قوائـ لمحضور
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والغياب والحرماف وذلؾ لتسييؿ إجراء عمميات التقييـ المستمر
وعقد االمتحانات الشفيية والسمنارات ...الخ.

 .7تنفيذ ق اررات لجنة المعاينة الفنية وذلؾ لطبيعة الكمية ككمية

تطبيقية ليا متطمباتيا الخاصة وكذا اعتماد اختبارات االستعداد

المغوي التي تشير بدرجة كبيرة إلى مدى نجاح المرشح وتفوقو في

دراستو مستقبالً.

 .8مراعاة عدد ساعات االتصاؿ لكؿ مقرر حسب ما ىو محدد في
المنيج المعتمد (وذلؾ اعتماداً عمى كثافة المقرر ومفرداتو) إلغاء
النظاـ المعتمد اآلف وىو الوحيد زمف المحاضرات.

 .9تنظيـ أسابيع لمتوجيو واإلرشاد السنوي لطالب السنة األولى
لمتوعية بالموائح والضوابط اإلدارية والدراسة الجامعية.

 .01إضافة مادة جديدة.

 .00نقؿ مواد مف سنة إلى سنة ،أو فصؿ إلى فصؿ.
 .03دمج بعض المواد مع بعضيا.

 .02العمؿ بالتخصص الواحد كيمياء أو أحياء.

 .02االىتماـ بالبنية التحتية لممعامؿ ودعميا بالكوادر البشرية
وفنييف.
 .05إضافة بعض الكورسات مثؿ الغير متجانسة الفرقة الرابعة
والوراثية في الفرقة الثالثة وأمراض البستاف الفرقة الرابعة.
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 .06زيادة موازنة كمية التربية.

 .07توسيع البنية التحتية مف قاعات ومعامؿ خاصة بالقسميف.
 .08إنشاء معيد أو دور ورياض متخصصة تابعة لمكمية أسوة
بمدارس التدريب التابعة لمكمية.

 .09إعادة النظر في عدد المواد التي يدرسيا الطالب خاصة
مطموبات الجامعة.

 .31زيادة عدد المواد الجغرافية حيث ىنالؾ عدد مف المواد الجغرافية
غير موجودة بالمقرر.

 .30توفير معمؿ مزود بكؿ األجيزة والمعدات المطموبة ليذا العمؿ.
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