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تمييد:
تم إنشاء الكمية في إطار السياسة العامة لمدولة و البرامج و السياسات

التي يضعيا المجمس القومي لمتعميم العالي لتحصيل العمم و نشره و خدمة
المجتمع بصورة عامة و المجتمع المحمي بصورة خاصة ووفقاَ لمنظام
األساسي لجامعة ام درمان اإلسبلمية.

وايماناً بدور المرأة الفاعل في النيوض بالمجتمع وتأثيرىا الكبير في تشكيل

األمم جاءت برامج تنمية المرأة سعياً وراء تحقيق مجتمع فاعل ومتكامل
األطراف والبنيات ،وذلك من خبلل تنمية المرأة واكسابيا ميارات في كافة

جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.....إلخ ،وفتح آفاق جديدة ليا

لممشاركة في تنمية مجتمعيا المحمي والعمل عمى تماسك األسرة والمجتمع

بصورة عامة وذلك بإنشاء مراكز تنمية المرأة باألحياء السكنية المختمفة،التي

تمنحيا جرعات تثقيفية ،وميارات عممية كافية في العموم األساسية والشرعية

والعممية.

التنمية والتعميم:

أرجع بعض العمماء إلى أن العنصر الجوىري في عممية التنمية بأشكاليا

المختمفة يرجع إلى التعميم ،ففي دراسة قام بيا وبسون في الواليات المتحدة.
وعوامل التنمية فييا بين أن التعميم في ىذا العدد يوازي إسيام رأس المال،

كما يبين كاريرف في دراسة قام بيا عن االتحاد السوفيتي إن إدخال التعميم
االبتدائي اإلجباري في المراحل األولى لمثورة الروسية قد عاد عمى االقتصاد
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القومي بعائد يبمغ  34ضعفا ما أنفق عميو من تكاليف ،كما بين باحث
سوفيتي آخر أن تعميم العمال األميين لمدة سنة واحدة في دراسة منتظمة

لمكافحة األمية قد زاد من إنتاجية العامل المتوسط بما يقدر بحوالي .%43
إن التعميم عندما يؤدي إلى تحسين قدرة الناس عمى اكتساب

المعمومات واستخداميا ،فإنو يعمق فيميم ألنفسيم والعالم من حوليم ويثري
عقوليم ويوسع خبراتيم ،ويحسن الخيارات التي يعتمدونيا بوصفيم مستيمكين

أو منتجين أو مواطنين ،ويعزز التعميم قدرتيم عمى إشباع احتياجاتيم
واحتياجات أسرىم بزيادة إنتاجيتيم وقدرتيم عمى تحقيق مستوى أعمى من

المعيشة والتعميم عندما يزيد من ثقة الناس بأنفسيم وبقدرتيم عمى اإلبداع

والتجديد ،ويضاعف من الفرصة المتاحة أماميم لئلنجاز الشخصي
االجتماعي.

أوالً:نشأة الكمية وتطورىا:

أنشئئئت كميئئات المجتمئئع بئئأمر تأسئئيس الكميئئات مئئن و ازرة التعمئئيم العئئالي فئئي

العئئام 4333م ووفق ئاَ لق ئرار مجمئئس الجامعئئة واسئئتناداً لقئئانون جامعئئة أم درمئئان

ئاء عمئئى النظئئام األساس ئئي
اإلسئئبلمية لسئئنة9999م المئئادة  )44فق ئرة  )9وبنئ ً
الذي وافق عميو مجمس الجامعة في 4339م.
أىداف الكمية:
تم إنشاء الكمية في إطئار السياسئة العامئة لمدولئة و البئرامج و السياسئات

التئئي يضئئعيا المجمئئس القئئومي لمتعمئئيم العئئالي لتحصئئيل العمئئم و نش ئره و خدمئئة
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المجتمئ ئئع بصئ ئئورة عامئ ئئة و المجتمئ ئئع المحمئ ئئى بصئ ئئورة خاصئ ئئة ووفق ئ ئاَ لمنظئ ئئام

األساسي لجامعة ام درمان اإلسبلمية لتعمل عمى اآتي-:
 .9رفع الوعي المجتمعي و الديني والثقافي.

 .4اكتساب الميارات البلزمة لخدمة التعميم و تطويرىا بالمعرفة.

 .4إيصال رسالة الجامعة إلى جميع قطاعات المجتمع السوداني.

 .3تعزيئئز الق ئئيم الفاض ئئمة ،و محارب ئئة الع ئئادات الض ئئارة والتقالي ئئد والظئ ئواىر
السالبة الميدرة لمقيم والنسيج االجتماعي السوداني.

 .9إتاحة الفرص وفتح آفاق جديئدة لممشئاركة فئي تنميئة المجتمئع المحمئي،
و التركيئئز عمئئى التزكيئئة والخدمئئة المجتمعيئئة وصئوالَ لئئؤلداء الفاعئئل فئئي
التغير و اإلصبلح.

 .6دعم ثقافة السبلم وتعزيزىا.
 .7تأىي ئئل أع ئئداد م ئئن الفاق ئئد الترب ئئوي ف ئئي المج ئئاالت الت ئئي تخ ئئدم المجتم ئئع
عامة ،والمجتمع المحمى بصفة خاصة.

 .8نش ئ ئئر ال ئ ئئوعي ف ئ ئئي المج ئ ئئاالت االجتماعي ئ ئئة ،واالقتص ئ ئئادية ،و الثقافي ئ ئئة
والصحية.

 .9االىتمام بالتدريب والتأىيل في التخصصات المختمفة.
.93إجراء بحوث ودراسات بما يخدم المجتمعات المحمية و المجتمع.

الوسائل:

* المحاضرات األكاديمية.
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* الدورات التدريبية والتأىيمية.
* المحاضرات الثقافيئة والفكرية الشيرية.

* البرامج الترفييية الثقافية واالجتماعيئة.
* التصنيع الغذائي وأعمال الجماليات.

* التدريب العممي.
* المسابقات.

* مشروعات {األسر المنتجة}.
* ومعارض – حفل تخرج.

الدرجات العممية التي تمنحيا الكمية:
 .9تمنح كمية تنميئة المجتمئع شئيادة بإكمئال المسئاقات العمميئة موقعئة مئن
عمي ئئد الكمي ئئة ،وىيئ ئئة التعم ئئيم التقن ئئي ب ئئالو ازرة وذل ئئك بع ئئد إكم ئئال الفتئ ئرة
الدراسية وقدرىا تسعة أشير واجتياز االمتحانات النيائية.

 .4تم ئئنح الكمي ئئة بالتع ئئاون م ئئع الكمي ئئات المختص ئئة شئ ئيادة بإكم ئئال ال ئئدورة
التدريبيئئة المتخصصئئة التئئي ال تتجئئاوز السئئتة أشئئير فئئي التخصصئئات

المختمفة.

مدة الدراسة:

الفترة الدراسية بالكمية تسعة أشير.

لغة التدريس:

تدرس الكمية المناىج بالمغة العربية
5

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسبلمية
كلٌة تنمٌة المجتمع

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

نظام الدراسة:
تقوم الدارسة في الكمية عمى نظام الفصمين

ثانياً :أىمية تطوير المناىج:

مواكبة لمتحويبلت والتغيرات االجتماعية والثقافية واستجابة ألصحاب

المصمحة ،ومن واقع التجربة أتت أىمية تطوير المنيج لآلتي:
 .9أىمية النظر لممنيج يشمل األأسرة والمجتمع.

 .4التغير الذي حدث في المجتمع بسبب التطوير التكنولوجي.
 .4ربط التغير االجتماعي بمراكز الدراسات والبحوث.

 .3أىمية مشاركة األسرة في زيادة اإلنتاج وتحسين الوضع االقتصادي.
 .9التحديات البيئية وضرورة ربط الثقافة البيئية بالقيم الدينية.
 .6ترسيخ منيج الوسطية في ظل الغمو والتطرف.
ثالثاً :أىداف عممية تطوير المناىج:

 .9شمول المنيج لمخاطبة كل فئات المجتمع.
 .4استجابة لرغبة وطموحات الشركاء وأصحاب المصمحة.
 .4مواكبة سوق العمل.

 .3الحفاظ عمى تماسك األسرة والمجتمع.

 .9ربط المنتج وتطويره من خبلل البحث العممي.

رابعاً :المجان التي شكمت لعممية تطوير المناىج
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 .9د .ىاجر محد عمي بخيت.

 .4د .حياة عثمان محمد خير.
 .4أ .عوض الكريم موسى.
 .3أ .سممي السر العراقي.
 .9أ .فاطة عيسى عمي.

 .6أ .شيخ الفاتح مستور معبل.
 .7إيمان صبلح الدين إسحق.

 .8أ.سبلفة إسماعيل أحمد أحمد كورينا.
.9

أ .أسامة ميدي.

 .93أ .سامية محمد عمي محمد خير.
 .99أ .سوسن محجوب خمف اهلل.
 .94أ .مشاعر آدم.

 .94أ .نيى محمد عمي عبيد.
 .93أ .الحارث يحيى إسحق

 .99أ .آمال حمد عثمان حمد.
 .96أ .ندي أحمد عبد اهلل.

خامساً :عدد أعضاء ىيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير.

عددىم عشرون عضواً من أعضاء ىيئة التدريس والخبراء

سادساً :المصادر التي تم من خالليا تطوير المناىج.
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 باالضافة إلى العموم اإلنسانية األخرى.
 موجيات المؤتمر السابق وتوصياتو.
 مرتكزات المواد في الدليل األسبق.
 جمسات الحوار والمناقشة في المجان الرئيسية والفرعية.
 رؤية الخبراء من خارج الجامعة.

سابعاً:الخبراء الذين شاركوا في تحكيم المناىج:

 .9د .جابر إدريس عويشة ئ عميد كمية تنمية المجتمع ئ جامعة القرآن
الكريم والعموم اإلسبلمية.

 .4د.ياسر بابكر السيد.

 .4د.ىاجر محمد عمى بخيت.

ثامناً :القضايا ذات الصمة بالمناىج التي تم استصحابيا وبحثيا أثناء

عممية التطوير.
استصحاب تحديث المحتوى وطرق التدريس
أوالً :إضافة المواد والمفردات التالية لممحتوى:
 -9عمم النفس التربوي.

 -4السبلمة المنزلية تضاف إلى مادة الثقافة البيئية.
4ئ تفعيل مادة اإلنتاج الحيواني.
3ئ تسمى مادة القرآن الكريم القرآن وعمومو).
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ثانياً :إضافة مراجع حديثة لمرشد و ازرة التعميم العالي والبحث العممي حتى
يواكب المحتوى االتجاىات الحديثة لمتغيرات التي تط أر عمى المجتمع.

ثالثاً :إضافة تعريف مفيوم التثقيف الصحي في مادة الصحة العامة
وتضمن لؤلىداف واضافة مفردة تعرف مفيوم الثقافة اإلسبلمية.

رابعاً :عمل دورات قصيرة متخصصة تستمد من محتوى المنيج حسب حوجو
الدارسة.

خامساً :توصيف الخطة التفصيمية لتدريس محتوى المجتمع التحضير).
سادساً :التركيز عمى التدريب العممي في مادة الثقافة البيئية.

سابعاً :زيادة عدد الساعات التدريبية لمادة القران الكريم وعمومو من )44

ساعة إلى  33ساعة

تاسعاً :ما تم تطويره في مناىج الكمية.
مقترح تطوير المنيج وتحديثو.

مواكبة لمتحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية واستجابة

ألصحاب المصمحة من واقع التجربة البد لمناىج الكمية أن تستجيب لرغبتيم

وتمبية طموحاتيم في ظل الشراكات الموقعة والمتوقعة مسقببل.
/9تحديث مناىج مراكز تنمية المرأة وتطويرىا.
 /4وضع منيج لمحو األمية بشقييا).
* منيج محو األمية األبجدية:

المغة العربية ،و التربية الدينية ،والرياضيات).
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* منيج محو األمية التقنية:

تقنية المعمومات والحاسوب:

 دورات استخدام أجيزة الحاسوب. -دورات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.

 -دورات المغة األجنبية إنجميزي – فرنسي) مع استخدام الحاسوب في

التعمم.

 /3وضع منيج لبناء القدرات و التدريب الميني والفني.

 استعمال أنابيب الغاز و البوتجازات. -الخياطة ،والحياكة ،و التطريز ،والطباعة ،والتصميم ،واألعمال اليدوية

األخرى.

 -صيانة اجيزة الحاسب اآلي.

 إعداد وتنفيذ مشروعات األسر المنتجة وادارتيا. فنون الطيي والخبائز والحمويات والفطائر. -منيج في تربية الحيوان والنبات والطيور.

 /8التوصيات:

/9تحديث مناىج مراكز تنمية المرأة وتطويرىا.
 /2وضع منيج لمحو األمية بشقييا).
 /4وضع منيج لبناء القدرات و التدريب الميني والفني.
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تحديث مناىج مراكز تنمية المرأة وتطويرىا.
المادة

التوصٌات السابقة
-1
-2
-3

القرآن
الكرٌم

الثقافة
اإلسالمٌة

الصحة
العامة

الباب األول:
إضافة تعرٌف الصالة وحكمها
وحكمتها وفضلها وعقوبة تاركها
باإلضافة إلى تقسٌم الصالة إلى
فرض وسنة ونفل.
الباب الثانً:
واالجتماعٌة
الشرعٌة
اآلداب
واآلداب مع النفس.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-1
-2
-3
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التحدٌثات المقترحة للمنهج الجدٌد
إضافة سورة النور.
منهج التجوٌد لم ٌتناول أحكام التجوٌد األساسٌة.
زٌادة زمن المحاضرة لٌصبح ( )3ساعات بدالً
منساعتٌن ؛ ألن معظم الدارسات ٌحتجن للتلقٌن
وتطبٌق األحكام التجوٌدٌة.
إضافة أحكام سجود السهو ،وأحكام المساجد وصالة
الجماعة وأهمٌتها.
أحكام الحٌض والنفاس واالستحاضة بالتفصٌل؛ ألن
المنهج اكتفى بمواقع الحٌض والنفاس فقط.
خصال الفطرة ،وأحكام اللباس وزٌنة المرأة.
أحكام الصوم والحج والزكاة.
تزكٌة النفوس من منظور إسالمً.
السٌرة النبوٌة (صور من حٌاة الصحابٌات)
أحكام العدة فً الطالق والوفاة.
تناول المنهج المعتقدات باختصار شدٌد ،باإلضافة إلى
عدم تخرٌج بعض األحادٌث الواردة فً المنهج
عدم كفاٌة الزمن إلكمال المقرر (الفصل األول).
حذف باب علوم القرآن.
أمراض سوء التغذٌة الدرس مختصر ٌجب استكماله
بذكر أسباب المرض ،وأعراضه وكٌفٌة عالجه
وأمثلة له.
التهاب الجهاز التنفسً ٌحتاج إلى ملحق ٌحتوي على
رسم توضٌحً للجهاز التنفسً مع شرحه
التطبٌق العملً فً فصل اإلسعافات األولٌة ؛ ألن
أغلب الدروس فً هذا الفصل مثل التنفس الصناعً،
ومعالجة الكسور ،وكٌفٌة إعطاء األدوٌة عن طرق
العضل والورٌد) تحتاج إلى ممارسة عملٌة.
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المادة

التوصٌات
السابقة

الغذاء والتغذٌة

التحدٌثات المقترحة للمنهج الجدٌد
-1
-2

الدراسات
البٌئٌة

الجمالٌات

تغذٌة الحامل والمرضع وفوائد الرضاعة الطبٌعٌة
ومضار الرضاعة الصناعٌة.
التوسع فً أغذٌة المجموعات الخاصة مثل مرض
السكري أعراضه – مضاعفات المرض – متطلبات
العالج والهدف من العالج.
مشاكل وأمراض نقص وزٌادة الوزن.
تلوث التربة  +التلوث الضوضائً.
العولمة وآثارها اإلٌجابٌة والسلبٌة على البٌئة
والمجتمع.

-3
-1
الفصل األول:
إضافة المحافظة -2
على البٌئة من
منظور إسالمً
الفصل الخامس:
إضافة موضوع
الجائر
القطع
لألشجار
 -1زٌادة زمن المحاضرة خاصة الجانب التطبٌقً أو
العملً لوجود فروق فردٌة بٌن الدارسات
 -2التركٌز على الجوانب التً تفرضها الحاجة االقتصادٌة
لسوق العمل.

وضع منيج لمحو األمية (بشقييا).
* منيج محو األمية وتعميم الكبار:

 -المغة العربية ،و التربية الدينية ،والرياضيات).

* منيج محو األمية التقنية:

 تقنية المعمومات والحاسوب. -دورات استخدام أجيزة الحاسوب.

 دورات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة.12
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 -دورات المغة األجنبية إنجميزي – فرنسي) مع استخدام الحاسوب في

التعمم.

وضع منيج لبناء القدرات و التدريب الميني والفني:
 -استعمال أنابيب الغاز و البوتجازات.

 -الخياطة ،والحياكة ،و التطريز ،والطباعة ،والتصميم ،واألعمال اليدوية

األخرى.

 -صيانة أجيزة الحاسب اآلي.

 إعداد وتنفيذ مشروعات األسر المنتجة و إدارتيا. فنون الطيي والخبائز والحمويات والفطائر. -منيج في تربية الحيوان والنبات والطيور

 :/1مادة القرآن الكريم والتوصيات المتعمقة بيا:
التحديثات و التوصيات:
 -3إضافة سورة النور.

 -9منيج التجويد لم يتناول أحكام التجويد األساسية.
زيادة زمن المحاضرة ليصبح  )4ساعات بدالً من ساعتين؛ ألن معظم
الدارسات يحتجن لمتمقين وتطبيق األحكام التجويدية.

 /4مادة الثقافة اإلسبلمية والتوصيات المتعمقة بيا:
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المادة

الثقافة
اإلسالمٌة

تحدٌثات الورشة
السابقة
الباب األول:
إضافة تعرٌف
الصالة وحكمها
وحكمتها وفضلها
وعقوبة تاركها
باإلضافة إلى تقسٌم
الصالة إلى فرض
وسنة ونفل.
الباب الثانً:
اآلداب الشرعٌة
واالجتماعٌة واآلداب
مع النفس.

تحدٌثات الورشة األخٌرة
 -11إضافة أحكام سجود السهو وأحكام المساجد وصالة الجماعة
وأهمٌتها.
 -12أحكام الحٌض ،والنفاس ،واالستحاضة بالتفصٌل ؛ألن
المنهج اكتفى بمواقع الحٌض والنفاس فقط.
 -13خصال الفطرة وأحكام اللباس وزٌنة المرأة.
 -14أحكام الصوم والحج والزكاة.
 -15تزكٌة النفوس من منظور إسالمً.
 -16السٌرة النبوٌة (صور من حٌاة الصحابٌات)
 -17أحكام العدة فً الطالق والوفاة.
 -18تناول المنهج المعتقدات باختصار شدٌد باإلضافة إلى عدم
تخرٌج بعض األحادٌث الواردة فً المنهج.
 -19عدم كفاٌة الزمن إلكمال المقرر (الفصل األول).
 -21حذف باب علوم القرآن.

/3مادة التربية الجمالية والتوصيات المتعمقة بيا:
التحديثات و التوصيات:
 -9زيادة زمن المحاضرة خاصة الجانب التطبيقي أو العممي لوجود فروق
فردية بين الدارسات

التركيز عمى الجوانب التي تفرضيا الحاجة االقتصادية لسوق العمل
رابعاً :مادة الثقافة البيئية والتوصيات المتعمقة بيا:
المادة

تحدٌثات الورشة السابقة

تحدٌثات الورشة األخٌرة

14

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد

جامعة أم درمان اإلسبلمية
كلٌة تنمٌة المجتمع

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

الدراسات
البٌئٌة

الفصل األول:
إضافة المحافظة على
البٌئة من منظور
إسالمً
الفصل الخامس:
إضافة موضوع القطع
الجائر لألشجار

تلوث التربة  +التلوث الضوضائً.
العولمة وآثارها اإلٌجابٌة والسلبٌة على البٌئة والمجتمع.

 /4مادة الغذاء و التغذية والتوصيات المتعمقة بيا:

التحديثات و التوصيات:

 -9تغذية الحامل والمرضع وفوائد الرضاعة الطبيعية ومضار الرضاعة
الصناعية.

 -4التوسع في أغذية المجموعات الخاصة مثل مرض السكري أعراضو –
مضاعفات المرض – متطمبات العبلج واليدف من العبلج.

مشاكل نقص الوزن وزيادتو ،وأمراضو.

 /5مادة الصحة العامة والتوصيات المتعمقة بيا-:

 .9أمراض سوء التغذية ،الدرس مختصر يجب استكمالو بذكر أسباب
المرض ،وأعراضو وكيفية عبلجو وأمثمة لو.

 .4التياب الجياز التنفسي يحتاج إلى ممحق يحتوي عمى رسم توضيحي
لمجياز التنفسي مع شرحو.

 .3التطبيق العممي في فصل اإلسعافات األولية؛ ألن أغمب الدروس في ىذا
الفصل مثل التنفس الصناعي ،ومعالجة الكسور وكيفية إعطاء األدوية

عن طرق العضل والوريد) تحتاج إلى ممارسة عممية.
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