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القراآن الكرمي

املحور الرابع :اإعداد مدر�ص رواية الإمام الدوري .

كفايات مدر�ص القراآن الكرمي برواية الإمام الدوري .

4اأ�ساليب وطرق حديثة للتدري�ص برواية الإمام الدوري. 	

4توظيف التقنيات احلديثة لتح�سني الأداء واحلفظ برواية  	
الإمام الدوري .

املحور اخل�م�س:طرق قيا�ص اأداء القراآن الكرمي برواية الإمام 

الدوري

4قيا�ص اجتاهات طالب جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم  	
نحو التحول لرواية الإمام الدوري .

4قيا�ص اجتاهات طالب املدار�ص القراآنية نحو رواية الإ مام  	
الدوري .

4قيا�ص اجتاهات طالب املدار�ص القراآنية نحو رواية الإ مام  	
الدوري .

4اأ�ساليب لتطوير المتحانات ال�سفوية برواية الإمام الدوري . 	

4ابتكار طرق حديثة لقيا�ص وتقومي حت�سيل الطالب برواية  	
الإمام الدوري .
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مقدمة:-

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني 

�سيدنا حممد �سلى اهلل علية و�سلم وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

واأما بعد

الن�ص�أة والتطور :

والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة  من  طيبة  ببذرة  اجلامعة  بداأت 

الإ�سالمية ممثلة يف معهد القراآن الكرمي منذ العام 1412هـ املوافق 

له 1991م, ومببادرة طيبة من حلقات القراآن الكرمي بولية اجلزيرة, 

كلية  لإن�ساء  دارها  الكرمي عن  القراآن  تنازل حلقات  تقرر مبوجبها 

تتبع جلامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية ومقرها باأم درمان 

 . الولية  مدن  وبع�ص  مدين  ود  يف  بكلياتها  انت�سرت  ثم   ,

كلية  ال�سريعة,  كلية  يف  متمثلة  كليات  اإىل  الكلية  هذه  تطورت 

 , باملناقل  الرتبية  ومركز  بالكاملني,  الكرمي  القراآن  كلية  الرتبية, 

كلية ال�سريعة ق�سم الطالبات برفاعة وكلية ال�سريعة ق�سم الطالب 

تطورت  ثم  مدين,  بود  الأ�سا�ص  مرحلة  الرتبية  بالهاللية,وكلية 

التحتية.  وبنيتها  ومنا�سطها  التعليمية  براجمها  يف  كذلك 

موؤ�س�سة  اإيل  تطويرها  يف  الأثر   اكرب  لها  كان  العوامل  هذه 

2007م  يوليو   19 له  املوافق  1428هـ  رجب   5 ففي  كربى,  تعليمية 

عن  الب�سري  اأحمد  ح�سن  عمر  امل�سري  اجلمهورية  رئي�ص  اأعلن 

حا�سد  احتفاٍل  يف  العلوم,  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  قيام 

اجلامعات  واأ�ساتذة  الدولة  واأجهزة  القيادات  من  كبري  عدد   �سّم 

. اجلامعة  من�ساآت  من  كبري  عدد  افتتاح  ومت  والطالب, 

ويف 11 �سفر 1429هـ  املوافق له 18 فرباير 2008م, وّقع ال�سيِّد رئي�ص 

بعد  العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  قانون  على  اجلمهورية 

النعقاد  دورة  من   )26( رقم  جل�سته  يف  الوطني  املجل�ص  اأجازه  اأن 

اخلام�سة بتاريخ 6 حمرم 1429هـ املوافق له 15 يناير 2008م, واأ�سبحت 

مبقت�سى هذا القانون  هيئة علمية ذات �سخ�سية اعتبارية . وفتحت 

العربية  اللغة  كلية  اأعاله  للكليات  اإ�سافة  اإن�سائها  بعد  باجلامعة 
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باملناقل , وكلية القت�ساد والعلوم الإدارية باحل�ساحي�سا وكلية املجتمع 

العلوم. تاأ�سيل  ومركز  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات  وكلية 

املوؤمتر :

�سوء  على  الدوري  الإمام  راوية  توطني  موؤمتر  خطة  تاأتي 

مما  ؛  اجلامعة  بها  ت�سطلع  التي  الأ�سا�سية  والهموم  املوجهات 

يت�سمنها  التي  املحاور  ل�ستكمال  م�ساعف  بجهد  الإعداد  يقت�سي 

. بال�سودان  الرواية  توطني  وهو  العام  للهدف  حتقيقاً  املوؤمتر 

اأهمية املوؤمتر:

تكمن اأهمية هذا املوؤمتر يف كونه جممعاً لعلماء امل�سلمني , تتالقح فيه 

الكرمي  القراآن  تعليم  اإحدى ركائز  لتثمر يف   , اآراوؤهم  اأفكارهم وجتتمع 

-  جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم - اإحياء لرواية الإمام الدوري 

التي هي من الروايات امل�سهورة عند اأهل ال�سودان .

وحتى تكون نتائج هذا املوؤمتر منهجاً ونربا�ساً ُيحتدى للمتعلمني يف هذا 

املجال,يف احللقات واملدار�ص واخلالوى..........

اأهداف املوؤمتر

يهدف قيام هذا املوؤمتر اإىل توطني رواية الإمام الدوري يف العامل العربي 

والإ�سالمي ويتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:

بني  ومكانتة  الرواية  هذه  واإمام  الدوري  رواية  تاريخ  على  التعرف   /1

القراء.

من  الدوري  الإمام  رواية  على  للمحافظة  الكفيلة  ال�سبل  اإتباع   /2

الإندثار.

3/ الوقوف على خ�سائ�ص رواية الإمام الدوري والإختالف بينها وبني 

الروايات الأخرى. 

4/ الوقوف علي ما متيزت به رواية الإمام الدوري من الوجوه اللغوية.

الإمام  رواية  باإحياء  اهتمت  التي  ال�سابقة  التجارب  على  الوقوف   /5

الدوري.
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برواية  التدري�ص  حتديث  يف  احلديثة  التقنيات  من  الإ�ستفادة   /6

الإمام الدوري.

7/ اإعداد املعلم املوؤهل واملبتكر لتدري�ص ون�سر رواية الإمام الدوري.

 حم�ور املوؤمتر:

املحورالأول :تاريخ رواية الإمام الدوري 

. 4 التعريف بالإمام الدوري ومكانته بني القراء 	

4تاريخ الرواية . 	

4تاريخ دخول الرواية ال�سودان . 	

املحور الث�ين: دواعي املحافظة على رواية الإمام الدوري . 

4اأ�سباب  انح�سار رواية الإمام الدوري  	

4مميزات وخ�سائ�ص رواية الإمام الدوري . 	

4اأثر رواية الإمام الدوري يف الأحكام . 	

 – 4 التوجيهات اللغوية )نحوية – �سرفية  - بالغية 	

�سوتية – دللية ............(

املحور الث�لث: التجارب ال�سابقة والروؤى امل�ستقبلية لن�سر 

رواية  الإمام الدوري 

حلقات حتفيظ  4 التعليم غري النظامي )اخلالوي – 	

القراآن الكرمي اجلمعيات اخلريية ...........(

مدار�ص  4 التعليم النظامي )املدار�ص القراآنية – 	

التحفيظ – موؤ�س�سات التعليم العايل ....(

حلقات حتفيظ  4 اجلامعات – املدار�ص – اخلالوي – 	
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