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مركز حبوث القرآن الكرم االن ا ال يوما
أسست جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية مركز حبوث القرآن الكريم والسنة
النبوية مبوجب نص املادة (/52ج) من قانون اجلامعة لسنة 5992م ومو افقة جملس

اسسساة ة

بالقرار رقسم ( )5002/5/51فس جلسس ب ب ساري 5252/55/2هسس املوافسل لسب 5002/5/52م
ليكون مركز إشعاع علمي ل بليغ رسالة اهلل ةعاىل اخلامتة اخلالدة ونشر املعرفة اإلسسالمية
وفل منهج معريف رشيد وخطاب علمي سديد ف إطار حتقيل رسالة اجلامعة وأهدافها .

املركز هيئة علميسة م صصصسة ة بسمل املنه يسة املعرفيسة للقسرآن الكسريم وحتس كم إىل
ك اب اهلل وسنة رسول اهلل صل اهلل عليب وسسلم فس العلسم وايدايسة وةس مسسو بسالو ي مسن
ك اب وسنة مصدراً للمعرفة ومرجعية عليا لفهم قائل الوجود والكون واحلياة ثم االج هاد
ف فقب الدين وةس فيد من علوم العصر وجتاربب وةقنياةب ف اجلهود البحثية وبسرامج ال علسيم
واملناشط الثقافية .

 /5بيسسان احل سسة الباللسسة عل س

قيقسسة أن القسسرآن الع سسيم هسسو رسسسالة اهلل اخلامتسسة ا فو سسة

واخلالسسدة إىل النسساف كافسسة وأن القسسرآن الكسسريم الك سساب املهس يمن علس كسسر الرسسساال
واملعارف .
 /5بالغ القرآن الع يم ونشر سسنة السنا الكسريم وفسل مسنهج معسريف قسويم يهسدف إىل هدايسة
العاملني خبطاب علمي كيم يكشف ما ي سم بب ك اب اهلل وسنة رسول اهلل من إع از
بياني وكوني وإبداع علمي .
 /1ةنزير أ كام الك اب والسنة عل واقمل ياة ال ناف وبيئ هم وإشاعة فقب الدين ومكارم
االخالق ف اجمل ممل .
 /2ةأصسسير املعرفسسة مبسسا ةش س مر عليسسب مسسن علسسوم إنسسسانية وطبيعيسسة ومهنيسسة بشسسقيها الن سسر
وال طبيقي ف ال صصصا امل عددة مبنه ية معرفية ة كامر فيها احلقائل املس مدة من
الو ي واحلقائل املك سبة من مراقبة سنن اهلل ف الكون والطبيعة واحلياة واإلنسان .
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 /2ةرقية ن م ةعليم القرآن الكريم و ف ب  ،وةوثيل السنة النبوية وحتديث وةطوير وسائر
ال عليم واحلفظ .
 /6العناية بطباعة املصحف وةس يلب الصوةي وفل القراءا املشهورة ومراقبة ما يصسدر مسن
طباعة وةس ير ومراجعة ما يصدر من ةرمجا م عاني القرآن الكريم بالللا غري العربية
 /2ةأهير با ثني قادرين عل اك ساب املعرفة من الك اب والسنة .

 /5إقامة املناشط العلمية من مدارسا وندوا و لقا عمر وحماضرا ومؤمترا ومعارض
وةن يم الدورا الدراسية القرآنية ف جمال ال صصصا العلمية امل عددة .
 /5ختطيط وةن يم برامج وخمططا البحث العلمي والدراسة وال أليف والرتمجة فس هسد
القرآن الكريم والسنة النبوية .
 /1مجمل الرتاث العلمي والعناية باملصطوطا وحتقيقها وااله مام باملصطوطا السودانية ف
علوم القرآن الكريم والسنة .
 /2اإلسهام ف ةرمجة معان ي القرآن الكريم والسنة النبوية والرتاث املعريف القرآنسي والعلسوم
اإلسالمية .
 /2ةوفري وسائر البحث العلمي ومقوماةب من وسائر ةقانة املعلوما وةيسري سبر النشر املقروءة
واملسموعة واملرئية .
 /6إصدار جملة علمية فصلية حمكمة لنشر اإلن اج العلمي باملركز .
 /2متوير حب وث ما بعسد الدراسسا العليسا وةشس يمل البسا ثني وةقسديم اجلسوائز للم ميسزين فس
البحث العلمي .
 /8إنشاء موقمل عل الشبكة الع املية للمعلوما لل عبري عن مناشط املركز وبث رسال ب عل
النطاق العاملي .
 /9رصد ما ينشر عن اإلسالم بلرض دراس ب وحتليلب وةقوميب وال عامر معب مبا حيقل أهداف
املركز .
 /50إرساء عالقا لل عاون وال نسيل ممل املؤسسا واملن ما امله مة بعلوم القسرآن الكسريم
والسنة النبوية .
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ي كون املركز من اإلدارا ال ن يمية والو دا اآلةية :
أ -

اجملل

العلمي .

ب  -اإلدارة ال نفي ية
ج  -الدوائر العلمية
د  -اإلدارا املساعدة

يصدر مدير اجلامعة قرار ةكوين اجملل
خي ص اجملل

العلمي وفل الن ام اسساف لل امعة

العلمي باملهام اآلةية :

 /5اإلشراف العلمي وختطيط املشروعا وإجازة الربامج وإصدار اللوائح املن مة للعمر
وم ابعة جودة اسداء العلمي .
 /5إنشاء الدوائر العلمية واسقسام والو دا الفنية ال
 /1اع ماد اإلجازا العلمية والشهادا والوثائل ال

حتقل أهداف املركز .

مينحها املركز للمشاركني ف

النشاط العلمي .

 /5مدير اجلامعة رئيساً
 /5نائب املدير
 /1وكير اجلامعة
 /2أمني الشؤون العلمية
 /2مدير املركز مقرراً
 /6عميد كلية الدراسا العليا
 /2عميد شؤون املك با
 55/8مخسة أعضاء من أعضاء هيئة ال دري ف اجلامعة .
 50/51مثانية من املص صني واخلرباء البا ثني من خارج اجلامعة .
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 /5خي ص بإدارة النشاط العلمي واملسئولية اإلدارية العامة .
 /5يُعني وفل ن م ةعسيني عمسداء الكليسا ومسدير املراكسز ويشسرتط ان يكسون فس
املرةبة اسس اذية .
 /1جيوز ال عاقد ممل مدير املركز بعقد عمر شصصي وفل ن م ال عاقد ممل اخلرباء ف
مؤسسا الدولة العامة .
 /5ي ولي املسئولية ال نفي ية العلمية والفنية واإلدارية واملالية ف املركز .
 /5يعني بقرار من مدير اجلامعسة فس درجسة و يفيس ة ال ةقسر عسن مرةبسة ا اضسر وفسل
شروط اخلدمة ف مؤسسا ال عليم العالي .
يعني العاملون وفل شروط اخلدمة ف مؤسسا

ال عليم العالي ف

دود ا ياج العمر

والو ائف املع مدة والدرجا املصصصة ف اجلامعة .

5
خت ص بدراسة ن م ةعليم القرآن الكريم ف العامل اإلسالمي وةقوميها وإعداد املناهج
وةدريب املعلمني وحتديث مؤسسا ةعلسيم القسرآن الكسريم وةطسوير وسسائر ال علسيم واحلفسظ
وأساليبب وةو يف ةقانة املعلوما املعاصرة ووسائر االةصال احلديثة .
5
خت س ص بدراسسسة علسسوم القسسرآن الكسسريم والقسسراءا وال فسسسري والبحسسث ف س للسسة القسسرآن
الكريم اسلفا واسساليب واملعاني والبيان ورد شبها املس شسرقني وةرمجسة معساني القسرآن
الكريم والسنة النبوية إىل الللا غري العربية والكشف عن إع از القرآن الكريم ف العلوم
الكونية ال طبيقية والن رية .
1
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خت ص بدراسة ةوثيل مصادر السنة ودراسة النصوص وااله داء بسنة رسسول اهلل صسل
اهلل عليب وسلم ف ة نزير اس كام عل الوقائمل وفقب معاجلة القضايا ودراسة السرية النبوية
والشمائر .
2
خت ص بالن ر وال دبر وال فكر ف هد القرآن الكريم والسنة النبوية وةأصير العلوم
اإلنسانية واإلج ماعية والطبيعية واملهنية وةوثيل عالقة العلم واإلميان ف الدراسا ال طبيقية
وال ارب العلمية .
2
أ  -م ابعة ال أليف .
ب  -م ابعة الرتمجة ف املركز .
ج  -م ابعة النشر ف املركز .
د  -ال نسيل ممل الدوائر ف عمليا ال أليف والرتمجة والنشر .

 /5إدارة املك بة واملعلوما .
 /5إدارة العالقا الثقافية وال وثيل واإلعالم .
 /1إدارة ال نسيل وم ابعة الربامج العلمية .

 /5ختصص اجلامعة ميزانية مع مدة ملشروع املركز .
 /5جيوز للمركز احلصول عل موارد خاصة من اسوقاف وايبا وال ربعا واالس ثمار
 /1ةدار أموال املركز وفل الن م املالية وا اسبية واملراجعة القانونية
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