
	 أسس تقويم عضو هيئة التدريس.
المؤّصل  العلمي  البحث   : الثالث  المحور 

ودوره في تطوير المنهج:
ل. 	 مواصفات البحث العلمي المؤصَّ

تطوير  في  ل  المؤصَّ العلمي  البحث  	 دور 
المنهج.

العلمي  البحث  في  المسلمين  علماء  	 جهود 
ل. المؤصَّ

ل  المؤصَّ الجامعي  الكتاب   : الرابع  المحور 
ومواصفاته

	 أسس ومواصفات الكتاب الجامعي .
	 محتوى الكتاب الجامعي.

	 التقنية الحديثة ودورها في الكتاب 
الجامعي.

في  الجامعات  تجارب   : الخامس  المحور 
تأصيل المناهج

شروط قبول األوراق العلمية :

االلتزام بقواعد البحث العلمي. 1 .

( صفحة  أن ال تقل الورقة العلمية عن )20. 2
وال تزيد عن )30(. 

 ) تكتب على ورق )A4(بحجم خط )14. 3
.)Simplified Arabic( ونوع الخط

بملخص  مزودة  كاملة  الورقة  ترسل  4 .

الذاتية  السيرة  مع   ، واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
على الورق وعلى CD أو اإليميل

manahgconf 2015@gmail.com. 

تخضع المشاركات للتحكيم. 5 .

في حالة قبول الورقة للمشاركات من خارج  6 .
السودان يدفع للمشارك اآلتي :

أ- السكن.

ب- اإلعاشة.

ج- الترحيل الداخلي.

د- يعفى من رسوم المشاركة.

/ 7 .15 العلمية  األوراق  إلستالم  آخرموعد 
شوال/1436هـ - 2015/7/31م.

/ذي  8 .16 في  األوراق  قبول  على  الرد  سيتم 
القعدة/1436هـ - 2015/8/31م.

للتواصل : 00249111921593

بسم اهلل الرحمن الرحيم
العلوم وتأصيل  الكريم  القرآن  جامعة 

العلوم تأصيل  مركز 

ن  بعنوا
الجامعية المناهج  تأصيل 

)أنموذجًا( العلوم  وتأصيل  الكريم  القرآن  جامعة  مناهج 
تعالى: قوله  شعار  تحت 

1437هـ  محرم   23 حتى   21 من  الفترة  في 
فق  لموا ا

2015م نوفمبر   5 حتى   3
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)2( الجمعة  سورة 



مقدمة:
الحمد هلل، والصالة والسالم على معلم البشرية 
المبعوث رحمًة للعالمين سيدنا محمد،  وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

 قال اهلل تعالى:

  چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  
ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           

وئ    چ التوبة: ١٠٥
وبعد :

من منطلق إعادة بناء المناهج والعلوم والمعارف 
باعتبار  اإلسالمي  المنهج  أصول  مع  يتوافق  بما 
والعلوم  المناهج  لهذه  أصيل  مصدر  الوحي  أن 
والمعارف، وموجه رئيس الكتسابها، أخذت جامعة 
)مركز  في  ممثلة  العلوم  وتأصيل  الكريم  القرآن 
تأصيل  مسؤولية  عاتقها  على  العلوم(  تأصيل 
العالمي  العلمي  مؤتمرها  بإقامة  وذلك  المناهج، 
الثالث بعنوان : تأصيل المناهج الجامعية- مناهج 
)أنموذجًا(   العلوم  وتأصيل  الكريم  القرآن  جامعة 
للمهتمين  ملتقى  يكون  أن  الجامعة  تأمل  الذي 
والتجارب،  للخبرات  تباداًل  يكون  حتى  بالمناهج 
وتكاماًل للجهود وتوحيدًا للرؤى حتى يصبح تأصيل 
المناهج  الجذع المشترك بين الجامعات، و يمكن 
الحقيقية  المخرجات  تكّون  أن  المؤتمر  من خالل 
المترعة  واألخالقيَّة  األدبيَّة  بالقيَّم  المتشبِّع  للجيل 
األصول  من  المستمدة  النبيلة  والمعاني  بالفضيلة 
اإلسالمية والتي يتسلح بها أبناء المستقبل لمواجهة 

الغزو الفكري والمادي الماثل للعيان.

وفي العام 1434هـ الموافق2013م  أصدر األخ 
مدير الجامعة القرار رقم 98)1434هـ - 2013م(
العليا  اللجنة  القاضي بتشكيل  بتاريخ 2013/4/15م 
العلمية،  واألقسام  للكليات  الفرعية  والّلجان  للمناهج 
الجامعة  بكليات  المختلفة  العمل  أنطلقت ورش  حيث 
واألقسام العلمية وحلقات النقاش التي أعدتها، مستفيدة 
من خبرات وتجارب الكليات النظرية في الجامعات 
السودانية المختلفة ، ثم أرسلت المناهج للتحكيم داخل 
السودان وخارجه توطئة لعرضه في مؤتمر المناهج 

الجامعية وهو الشق الثاني لعنوان المؤتمر.

من  المستمدة  ثقافتنا  مع  يتواءم  المناهج  وتأصيل 
ديننا الحنيف، والتي تلتقي مع الفطرة السليمة، وهذا 
ما نريده أن يتجسد في المناهج ليتزود به أبناء الجيل 
من  لكل  الراقية  والقيم  النافعة  العلوم  في  المعاصر 
تمسك وعمل بها فصارت منهجًا وسلوكًا في حياته، 
المناهج  في  والخبراء  العلماء  جهود  بفضل  وذلك 
األجيال  يعيد  قويم  أخالقي  منهج  وفق  وحديثًا  قديمًا 
لما شرفت به األمة اإلسالمية قديمًا وما تشُرف به في 

مستقبل األيام. 

أهداف المؤتمر :
بناء المناهج الجامعية ارتكازًا على مصادرها  1 .
وتطويرها  المنظور(  الكون   – المقروء  )الوحي 

على أسس علمية ومنهجيَّة سليمة وحديثة .

االستفادة من آراء الخبراء وتجارب الجامعات  2 .
في بناء المناهج الجامعية وتطويرها.

بناء  العلمي في  البحث  توظيف مخرجات  3 .
المناهج وتطويرها.

تأصيل  في  الريادي  الجامعة  دور  إبراز  4 .
النظريات  من  وتنقيتها  الجامعية  المناهج 

والفلسفات المنحرفة واإللحادية.

بالقيم  ن  محصَّ جيل  بناء  في  المساهمة  5 .
اإلسالمية.

محاور المؤتمر :
المحور األول: أسس وموجهات بناء المنهج 

ل : الجامعي المؤصََّ
	 مفهوم المنهج الجامعي.

	 أهداف المنهج.
	 موجهات بناء المنهج.

	 محتوى المنهج.
	 معايير تطوير المنهج.

	 طرق تدريس القرآن الكريم
	 طرق تدريس المنهج.
	 معايير تقويم المنهج.

الثاني : األستاذ الجامعي المؤّصل  المحور 
ومواصفاته

	 مواصفات عضو هيئة التدريس .
	 التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس.
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