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ا�ستهالل

َّذِي يََتَخبَُّطهُ الشَّيَْطانُ  َّذِينَ يَْأُكُلونَ الرِّبَا اَل يَُقومُونَ إاِلَّ َكمَا يَُقومُ ال {ال
َّمَا الْبَيْعُ مِْثُل الرِّبَا وََأحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  َّهُمْ َقاُلواْ إِن مِنَ الْمَسِّ َذلِكَ بَِأن

الرِّبَا َفمَن جَاءهُ مَوْعَِظٌة مِّن رَّبِّهِ َفانَتهَىَ َفَلهُ مَا سََلفَ وََأمْرُهُ إِلَى اللّهِ 

وَمَنْ عَادَ َفُأوْلَـئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

]البقرة: 275[
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مقدمة
احلمد لله الذي اأكمل لنا الدين ، واأمت علينا النعمة ، ور�سي لنا الإ�سالم دينا   

،وحممد نبيا ور�سول ،واأنزل القراآن تبيانا لكل �سي .
قال تعاىل : {ما فرطنا يف الكتاب من شئ}، وجعل العمل �سكرا وعبادة ،   
ودعا اإىل التكافل الجتماعي ،وحرم الف�سل الزائد عن احلاجة وقت ال�سدة والأزمة 
و�سرع   ، الجتماعية  وظيفته  وتعطيل  التداول  من  ومنعه  الأموال  كنز  حرم  ،كما 
الزكاة وتوزيع املرياث واأعتربهما و�سيلة لتنمية املال وتوزيعه ،حتى ل يكون دولة 
الفقراء ،وتطهري املجتمع من الأمرا�ض القت�سادية والجتماعية  بني الأغنياء دون 
والنف�سية ،وجعل الإن�سان م�ستخلفا يف املال ،وحدد له وجوه الك�سب وطرق الإنفاق 
،واعترب املال و�سيلة ل غاية ،كما اعترب التعامل على الوجه امل�سروع ك�سبا واإنفاقا 
جزءا من عقيدة امل�سلم ، واأن ال�سرب فى الأر�ض والبتغاء من ف�سل الله عبادة من 

العبادات .
فاإّن كلية القت�ساد والعلوم الإدارية  بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم   
باحل�ساحي�سا من الكليات التي ت�ساهم يف ن�سر هذه الر�سالة ومن �سمن اأهدافها 
التي قامت عليها الكلية هي متكني املتعلم من الكفايات التخ�س�سية واملهنية والثقافية 

العامة الالزمة ل�سوق العمل، حيث تهدف مناهج اأق�سامها املختلفة اإىل:
 ... وال�سيا�سية  والإدارية  املالية  العلوم  جمالت  يف  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد   -1
ومع�سالته  الواقع  لفهم  ال�سرورية  التحليلية  املعارف  اكت�ساب  من  ومتكينهم 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية واإمكانية امل�ساهمة يف حلها.
ال�ستيعاب الناقد يف جمال العلوم املالية والإدارية وال�سيا�سية الغربية.  -2

تطوير املناهج التعليمية مبا يلبي حاجة التغيري يف البنية القت�سادية والجتماعية   -3
وال�سيا�سية للمجتمع ومواكبة امل�ستجدات العلمية.
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والجتماعية  القت�سادية  املجالت  يف  العلمية  والدرا�سات  بالبحوث  الهتمام   -4
القت�سادية  التنمية  وخطط  املجتمع  احتياجات   خلدمة  وتوجيها  وال�سيا�سية 

والجتماعية وال�سيا�سية.
العام  القطاعني  يف  الدولة  واأجهزة  موؤ�س�سات  يف  العاملني  اأداء  كفاءة  رفع   -5

واخلا�ض من خالل برامج  التدريب والتاأهيل امل�ستمر اأثناء اخلدمة.
اإملام دار�سي العلوم ال�سيا�سية باأ�سولواأ�س�ض ومبادئ العلوم ال�سيا�سية وقواعد   -6
العمل ال�سيا�سي مبنظور اإ�سالمي على ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي وتخريج 
متخ�س�سني ميتلكون املعرفة ال�سيا�سية الإ�سالمية والقدرة على اأدارة �سوؤون 

الدولة على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.
تقدمي ال�ست�سارات والدرا�سات القت�سادية ملختلف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها   -7

العامة اخلا�سة .
توثيق العالقات والروابط العلمية والثقافية مع الكليات واجلهات املتخ�س�سة   -8
بالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية يف كل من اجلامعات ومراكز البحوث والهيئات 

واملوؤ�س�سات العربية والإقليمية والدولية.
الن�ساأة والتطور:

يد  على  اإفتتاحها  ،كان  2009م  املوافق  �سنة1430هـ  يف  الكلية  اأن�سئت   
وايل ولية اجلزيرة اآنذاك الأ�ستاذ الدكتور الزبري ب�سري طه يف عهد اإدارة الأ�ستاذ 
الدكتور علي العو�ض عبدالله واأول من اأ�سند اإليه عمادة الكلية، د. الهادي عبد الله 
احل�سن عميدُا مكلفًا ملدة عام ،  ثم  خلفه د. عمر تاج ال�سر حممد عميدُا منتدبًا من 
�سعدالدين  برير  الدكتور  ثم  �سنتني.  ملدة  الإ�سالمية  والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة 
ال�سماين اأكمل فيها دورة كاملة اأربعة �سنوات خلفه الدكتور عبد املجيد الهادي عبد 
العزيز. والكلية كان ا�سمها كلية القت�ساد والعلوم الإدارية وكانت ت�سم ثالثة اأق�سام 
هي: )1( ق�سم القت�ساد، )2( ق�سم الإدارة، )3( ق�سم املحا�سبة. ثم يف العام 9999م 
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اأحلق بها ق�سم العلوم ال�سيا�سية، ثم اأ�سبحت كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية وهي 
ت�سم ق�سم القت�ساد وق�سم العلوم ال�سيا�سية، وذلك بالقرار رقم )2018/1/6م( 

بتاريخ الأربعاء 8 جمادى الثاين 1439هـ املوافق له 2018/2/21م.
مت قبول اأول دفعة يف العام 1431/1430ه املوافق 2009م/2010م  الدفعة   
)18( والآن الدفعة )25(، وقد خرجت خم�ض دفعات اأولد واأربع دفعات بنات يف 
جمال القت�ساد، ودفعة واحدة اأولد ودفعة واحدة بنات يف جمال العلوم ال�سيا�سية. 
ت�سري الدرا�سة بالكلية على النظام الف�سلي الذي يحتوي على ثماين ف�سول درا�سية 
درا�سيني  ف�سلني  كل  بني  وجترى  اأ�سبوعًا،  ع�سر  اثني  درا�سي  ف�سل  كل  مدة 
المتحانات الف�سلية وبعدها عطلة ق�سرية، ويتم خالل ال�سنة اإجراء العمل امليداين 

واإعداد البحوث العملية املطلوبة والتدريب العملي، اإ�سافة اإىل بحث التخرج.
اأع�ساء هيئة التدري�س:

ال�سفةاال�ســــــــــمم
عميد الكليةد. عبد املجيد الهادي عبد العزيز 1
رئي�ض ق�سم املجتمعد. حممد ب�سري حممد اخلليفة2
درا�سات اإ�سالميةد. حبيب الله عبدالله عو�ض الله3
رئي�ض ق�سم القت�سادد: زبيدة نورالدين عبدالله4
م�سرف الطالباتد. و�سال عبدالله حممد5
رئي�ض ق�سم العلوم ال�سيا�سيةد.ال�سفتي علي اأحمد عثمان6
د. اإبراهيم علي جماع البا�سا7
د. عفراء اأحمد حممد خال8
د.الباقر اإبراهيم مو�سى عبداجلليل9

اأ . دفع الله م�سطفىاأحمد حممد10
د . هدى حممد الأمني عبد الله11
د. حنان عبدالله ح�سب الر�سول12
د. �سذى عثمان ح�سني �سالح13
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د. رمزي عو�ض اجليد �سعيد14
اأ. بلقي�ض طلحة نور الدائم15
د. ال�سادق مو�سى16
د. هنيدي مريغني حممد عمر17
اأ . عبدالله عبد البا�سط18
من�سق ق�سم القراآن الكرمياأ. حممد �سعيد عثمان حممد19
طالباتالهام �سيد اأحمد20
اأحمد الأمني مناها21
اأجمد حممد عثمان علي22
مزاهر الأمني بابكر التلب23
عبد العزيز ح�سني العو�ض24
من�سق ق�سم القراآن الكرميهاجر قريب الله نورالله25
حامت عبدالوهاب يو�سف عبا�ض26

اأواًل: مطلوبات الكلية:
اخلطة التدري�سية ملطالب كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

الف�سول                                     املطلوبات
مطلوبات الكلية

ال�ساعاتاملقررات
36الف�سل الدرا�سي الأول
36الف�سل الدرا�سي الثاين
24الف�سل الدرا�سي الثالث
12الف�سل الدرا�سي الرابع

12الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
24الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض

--الف�سل الدرا�سي ال�سابع
--الف�سل الدرا�سي الثامن

1224املجموع
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ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي االأولالرمزالرقم
2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك - �ض 1101
2مدخل القت�ساد )1(مك - �ض  2102
2مدخل الإدارة )1(مك - �ض 3103

6جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الثاينالرمزالرقم
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض 1204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 2205
2مدخل الإدارة )2(مك – �ض 3206

6جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الثالثالرمزالرقم
2فقه املعامالت )1(مك - �ض1307
2الإح�ساء الو�سفيمك - �ض2308

4جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي الرابعالرمزالرقم
2فقه املعامالت )2(مك - �ض 1409

جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي اخلام�سالرمزالرقم
2تف�سري اآيات الأحكاممك - �ض  1510

2جمموع ال�ساعات
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ال�ساعاتالف�سل الدرا�سي ال�ساد�سالرمزالرقم
2اأحاديث الأحكاممك – �ض 1611
2مناهج البحث العلميمك – �ض 2612

4جمموع ال�ساعات
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
علوم 

احلا�سوب 
)1(

مك – االأول
�س 101

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
الت�سغيل  نظم  مع  والتعامل  احلا�سوب  ا�ستخدام  كيفية  املقرر  هذا  يتناول   

والتطبيقات املختلفة.
اأهداف املقرر:

رفع قدرة الطالب ل�ستخدام احلا�سوب باأ�سلوب جيد وبكيفية التعامل مع نظام   .1
الت�سغيل  والتطبيقات املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مدخل اإىل تكنولوجيا املعلوماتالأول
الإدخال-الثاين املادية- وحدات  الآيل  مكونات احلا�سوب 

الإخراج-املعاجلة
2

2مكونات احلا�سوب الآيل املادية - وحدات التخزين الثالث
2مكونات احلا�سوب الآيل الربجميةالرابع

نظام الت�سغيل ويندوز windows xp، –التعامل مع اخلام�ض
النوافذ

2

2التعامل مع قائمة اأبداأ وت�سغيل الربامجال�ساد�ض
2خ�سائ�ض �سطح املكتب  والتعامل معهاال�سابع
2العمل مع الربامج وامللفاتالثامن

2برنامج الدفرت و احلا�سبةالتا�سع
2امل�ستك�سف – نقل امللفات واملجلدات والتعامل معهاالعا�سر
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2مقدمة  عن �سبكات املعلومات احلادي ع�سر
2تطبيقات عامةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت د:عبد الله بن عبد العزيز املو�سى.
2. الكمبيوتر والنرتنت يف التعليم خطوة خطوة – الغريب زاهر.
3. معجم م�سطلحات النرتنت واحلا�سوب – اأ�سد الدين التميمي.
4. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت- عبدالله بن عبدالعزيز املو�سى.

5. اأ�ساليب الربجمة- حممد اأحمد اأفندي.
6. املدخل العلمي لنظام الت�سغيل – خالد اأبو الفتوح.

7. جمموعة احرتاف الأوف�ض 2007 ، مايكل نبيل ونرمني فهيم.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االقت�ساد 

)1(

مك – االأول
�س 102

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف الـمقرر:
تتناول املادة طبيعة علم القت�ساد واأق�سامه املختلفة وعالقته بالعلوم الأخرى   

ومهامه.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبفهوم القت�ساد .
2. متكني الطالب من بع�ض املعارف القت�سادية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفاهيم اأ�سا�سية يف القت�سادالأول
2تعريف القت�ساد يف الإ�سالمالثاين
2امل�سكلة القت�ساديةالثالث
ال�سرتاكي- الرابع القت�سادية)الرا�سمايل-  النظمة 

الإ�سالمي(
2

2النتاجاخلام�ض
2عنا�سر النتاجال�ساد�ض

2عوائدعنا�سر النتاجال�سابع
2العالقه بني ايرادات النتاج ونفقات النتاجالثامن

2النتاج يف الإ�سالمالتا�سع
2عوائد النتاج يف الإ�سالمالعا�سر

2تكاليف النتاجاحلادي ع�سر
2نظريةالطلبالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع:
1. اأ�سول علم القت�ساد الإ�سالمي: د. اأحمد �سفي الدين عو�ض.

2. املدخل اإيل القت�ساد الإ�سالمي :د.عبد العزيز هيكل.
3. مبادئ القت�ساد :د. حممد زكى امل�سري.

4. القت�ساد الإ�سالمي :د. عبد الواحد عثمان.
5. مقدمة يف القت�ساد: د. عبد الرحمن ي�سري.

6. مبادئ القت�ساد التحليل اجلزئي: د. حربي حممد عريقات.
7. اأ�س�ض علم القت�ساد: نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االإدارة )1(

مك – االأول
�س 103

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر : 
يتناول هذا املقرر التق�سيمات الأ�سا�سية للم�سروعات والأعمال الإدارية التي   
يقوم  التنظيمية، كما  الأق�سام داخل وحداتهم  الإدارات وروؤ�ساء  ميار�سها مديري 

بتو�سيف طبيعة الأعمال داخل الأق�سام املختلفة بامل�سروعات.
اأهداف املقرر : 

1. تزويد الطالب باملبادئ و املفاهيم الأ�سا�سّية لالإدارة.
2. تزويد الطالب باأهم نظريات ومدار�ض الإدارة.

3. تزويد الطالب باملفهوم الإ�سالمّي لالإدارة.           
4. تعريف الطالب بوظائف الإدارة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الإدارة والإدارة العامة مفاهيم وتعريفات .الأول
الفرق بني الإدارة العامة واإدارة الأعمال وهل الإدارة الثاين

علم اأم فن اأم مهنة .
2

2العالقة بني علم الإدارة العامة والعلوم الأخرى .الثالث
2مدار�ض ونظريات الإدارة ) التقليدية (الرابع

2مدار�ض ونظريات الإدارة  ) احلديثة (اخلام�ض
2املنظور الإ�سالمي لالإدارة .ال�ساد�ض

2وظائف الإدارة من منظور اإ�سالمي .ال�سابع
2وظائف الإدارة – التخطيط .الثامن

2وظائف الإدارة – التنظيم .التا�سع
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ال�سوؤون العلمية

2وظائف الإدارة ) التن�سيق (العا�سر
2وظائف الإدارة – التوجيه )القيادة – الت�سال ( .احلادي ع�سر

2وظائف الإدارة – الرقابة .الثاين ع�سر
2وظائف الإدارة – اتخاذ القرارات الإدارّية .الثالث ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. اأ�سول الإدارة – �سوقي ح�سني عبد الله .
2. اإدارة الأعمال – حممد �سعيد عبد الفتاح .

3. اأ�سول الإدارة – د. حممود ع�ساف .
4. اإدارة الأعمال مدخل وظيفي – د. جميل احمد توفيق .
5. التنظيمات الإدارية فيالإ�سالم – حممد حممد جاهني .

6. الإدارة العامة  ) مدخل بيئي مقارن (  احمد �سقر عا�سور .
7. مدخل اإىل علم الإدارة– د. يون�ض عبد العزيز املقدادي .

8. الإدارة يف الإ�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن .
9. الإدارة العامة – حممد رفعت عبد الوهاب .

10. نظرية الإدارة – احمد ر�سيد.
11. اأ�سا�سيات يف درا�سة الإدارة العامة – �سعيد حممد امل�سري.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل علوم 
احلا�سوب 

)2(

مك – الثاين
�س 204

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
با�ستخدام احلا�سوب ومعاجلة  الكتابة  برنامج  تطبيقات  املقرر  يتناول هذا   

الن�سو�ض واعددات عملية الطباعة.
اأهداف املقرر :

رفع قدرة الطالب ل�ستخدام احلا�سوب با�سلوب جيد ومعرفة التعامل مع نظام   .1
الت�سغيل والتطبيقات املختلفة

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2مقدمة عن تطبيقات Microsoft Officeالأول
Microsoft الثاين الن�سو�ض  معالج  برنامج  يف  مقدمة 

word
2

التعريف وال�ستخدام لالأ�سرطة والقوائم يف برنامج الثالث
معالج الن�سو�ض

2

برنامج الرابع يف  امللف  مع  والتعامل  الن�سو�ض  اإدخال 
معالج الن�سو�ض

2

معالج اخلام�ض برنامج  يف  الن�سو�ض  وتن�سيق  حترير 
الن�سو�ض

2

يف ال�ساد�ض الن�سو�ض  وتن�سيق  حترير  يف  متقدمة  عمليات 
برنامج معالج الن�سو�ض

2
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ال�سوؤون العلمية

معالج ال�سابع برنامج  يف  عنها  والبحث  امللفات  حفظ 
الن�سو�ض

2

معالج الثامن برنامج  التلقائية  والأ�سكال  ال�سور  اإدراج 
الن�سو�ض

2

يف التا�سع والفقرات  ال�سفحات  وترقيم  الإمالئي  التدقيق 
برنامج معالج الن�سو�ض

2

معالج العا�سر برنامج  يف  معها  والتعامل  اجلداول  ت�سميم 
الن�سو�ض

2

2الطباعة واإعداداتها  يف برنامج معالج الن�سو�ضاحلادي ع�سر
2تطبيقات عامة يف برنامج معالج الن�سو�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. مقدمة يف احلا�سب والنرتنت - د. عبدالله بن عبد العزيز.
2. املدخل العلمي لنظام الت�سغيل - خالد اأبو الفتوح.

3. احرتاف الأوف�ض 2007 - مايكل نبيل.
4. اأ�ساليب الربجمة - حممد احمد الفندي.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل علم 
االقت�ساد 

)2(

مك – الثاين
�س 205

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
والبطالة وبع�ض  والت�سخم  امل�ستهلك  العر�ض و�سلوك  نظرية  املادة  تتناول   

املفاهيم القت�سادية.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باأق�سام القت�ساد .
2. تعريف الطالب باملذاهب القت�سادية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2نظرية العر�ضالأول
2التوازن يف ال�سوقالثاين
2ال�سواقالثالث
2�سلوك امل�ستهلكالرابع

2�سلوك امل�ستهلك-منحنيات ال�سواءاخلام�ض
2الدخلال�ساد�ض

2البطالة والت�سخمال�سابع
2النقود والبنوكالثامن

2النقود يف الإ�سالمالتا�سع
2التجاره اخلارجيهالعا�سر

2التخطيط القت�سادياحلادي ع�سر
2التنمية القت�سادية يف الإ�سالمالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. اأ�سول علم القت�ساد الإ�سالمي:د. احمد �سفي الدين عو�ض.

2. املدخل اإيل القت�ساد الإ�سالمي:د.عبد العزيز هيكل.
3. مبادئ القت�ساد:د. حممد زكى امل�سري.

4. القت�ساد الإ�سالمي:د. عبد الواحد عثمان.
5. مقدمة يف القت�ساد: د. عبد الرحمن ي�سري.

6. مبادئ القت�ساد التحليل اجلزئي: د. حربي حممد عريقات.
7. اأ�س�ض علم القت�ساد: نعمة الله بخيت اإبراهيم.

8. املدخل اإيل القت�ساد، د. حممد كامل ريحان واآخرون.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
االإدارة )2(

مك – الثاين
�س 206

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر:  
يتناول هذا املقرر التق�سيمات الأ�سا�سية للم�سروعات والأعمال الإدارية التي   
يقوم  التنظيمية، كما  الأق�سام داخل وحداتهم  الإدارات وروؤ�ساء  ميار�سها مديري 

بتو�سيف طبيعة الأعمال داخل الأق�سام املختلفة بامل�سروعات.
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب بوظائف امل�سروع وتعريفه واأنواعه . 
2. تزويد الطالب باأ�سكال امل�سروع القانونية.

3. تزويد الطالب بوظائف امل�سروع ال�ستة .   
4. تعريف الطالب مبو�سوعات ثقافية فى الإدارة .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2وظائف امل�سروع – تعريفه  واأنواعهالأول
2اأ�سكال امل�سروع القانونيةالثاين
2وظيفة التمويلالثالث
2وظيفة الإنتاجالرابع

2وظيفة الت�سويقاخلام�ض
2وظيفة اإدارة الأفرادال�ساد�ض

2وظيفة امل�سرتيات واملخازن )ال�سراء + التخزين(ال�سابع
2وظيفة العالقات العامةالثامن

2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) اإدارة الوقت (التا�سع
2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) اإدارة الجتماعات (العا�سر
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ال�سوؤون العلمية

2ق�سايا اإدارية معا�سرة ) كتابة التقارير(احلادي ع�سر
2مراجعة عامةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. اأ�سول الإدارة – �سوقي ح�سني عبد الله.
2. اإدارة الأعمال مدخل وظيفي – د. جميل توفيق.

3. اإدارة الأعمال – د. حممد �سعيد عبد الفتاح.
4. مبادئ الت�سويق – د. ن�سيم حنا.

5. وظائف الإدارة – د. حنفى حممود �سليمان.
6. الإدارة العلمية– د. زكى حممود ها�سم.

7. اإدارة الأفراد – بكرى الطيب مو�سى. 
8. املدخل اىل اإدارة الأعمال – اجتاه �سرطي – �سمري احمد ع�سكر.

9. الإدارة فى الإ�سالم – احمد اإبراهيم اأبو �سن.
10. التنظيمات الإدارية فى الإ�سالم – حممد حممد جاهني.

11. اإدارة الت�سويق – د. حممود �سادقة بازرعة.
12. تخطيط وتنفيذ امل�سروعات – د.عثمان اإبراهيم ال�سيد.

13.الوجيز فى مبادئ واأ�سول الإدارة – عمر و�سفى عقيلى.
14. اأ�س�ض الإدارة احلديثة -  د. ب�سري العالق.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

فقه 
املعامالت 

)1(

مك – الثالث
�س 307

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

تو�سيف املقرر:
فهمها  و  عنها  املنهي  والبيوع  البيع  و�سروط  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   
بال�سورة  املعا�سرة  املالية  املعامالت  مع  واملقارنة  العملي  الواقع  يف  وتنزيلها 

ال�سحيحة.
اأهداف املقرر:

تهدف املادة اإىل بيان اأحكام املعامالت املالية ومتكني املتلقي من فهمها وتنزيلها   .1
يف الواقع العملي بال�سورة ال�سحيحة. 

مفردات املقرر: 
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف عام بفقه املعامالت الأول 
2تعريف امللك وبيان اأ�سبابه واأنواعه الثاين 
2تعريف املال وبيان اأق�سامه الثالث 
2تعريف العقد وبيان اأركانه و�سروطه الرابع 

2تق�سيمات العقود باعتباراتها املختلفة اخلام�ض 
2تعريف البيع وبيان م�سروعيته واأركانه ال�ساد�ض 

2�سروط البيع واأحكامه ال�سابع 
2اخليار يف البيع الثامن 

2تعريف ربا البيع وبيان اأنواعه واأحكامه التا�سع 
2اأ�سباب النهي يف البيوع املنهي عنهاالعا�سر 

2البيوع املنهي عنها ب�سبب الغرر احلادي ع�سر 
2البيوع املنهي عنها لأ�سباب اأخرى غري الغررالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1- بدائع ال�سنائع للكا�ساين.

2- ال�سرح ال�سغري على اأقرب امل�سالك للدردير.
3- بداية املجتهد لبن ر�سد احلفيد.

4- حا�سيتا قليوبي وعمرية.
5- نظرية العقد لبن تيمية.

6- الغرر واأثره يف العقود لالأ�ستاذ الدكتور �سديق ال�سرير.
7- اأحكام املعامالت لعلي اخلفيف.

8- حا�سية ابن عابدين.
9- القوانني الفقهية لبن اجلزري.

10-  مغني املحتاج للخطيب ال�سربيني.
11- املغني مع ال�سرح الكبري لأبي قدامة.

12- الفقه الإ�سالمّي واأدلته د. وهبة الزحيلي.
13- امللكية ونظرية العقد لأبي زهرة.

14 - املدخل الفقهي العام للزرقا.
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24جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإح�ساء 
الو�سفي

مك – الثالث
�س 308

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
تتناول املادة تعريف واق�سام الح�ساء ومقايي�ض النزعة املركزية ومقايي�ض   
العالقات بني  البيانات ولقيا�ض  الرتباط لرتتيب وجمع  الت�ستت ومقايي�ض ونظرية 

املتغريات القت�سادية واملعامالت املالية والإدارية وال�سيا�سية.
اأهداف املقرر :  

1. رفع قدرة الطالب التحليلية والتقديرية للبيانات واملعلومات
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
ـ الأول مفاهيم  الإح�ساء  علم  تعريف  القرَان  الإح�ساءيف 

اأ�سا�سية
2

2اأق�سام ووظائف علم الإح�ساءالثاين
2اأ�ساليب وطرق جمع البياناتالثالث
2العر�ض اجلدويل للبيانات )التوزيع التكراري(الرابع

2العر�ض البياين للبيانات )الر�سومات البيانية(اخلام�ض
2مقايي�ض النزعة املركزية ـ الو�سط احل�سابيال�ساد�ض

2الو�سيط ـ املنوال – الو�سط الهند�سي ال�سابع
2مقايي�ض الت�ستت ـ النحراف املتو�سط  الثامن

2النحراف املعيارى ـ التباينالتا�سع
2معامل الختالف ـ ومعامل اللتواءالعا�سر

2نظرية الرتباط ـ تعريف الرتباط احلادي ع�سر
2معامل ارتباط بري�سون و�سبري مانالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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25جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

املراجع : 
1. �سل�سلة �سوم الإح�ساء والقت�ساد القيا�سي دومنيك �سلفاتوري .

2. مبادئ الإح�ساء ، حممد �سرحان .
3. الإح�ساء ، د . �سعد الدين ال�سال .

4. الإح�ساء ، د . عز الدين مالك .
5. مبادئ الإح�ساء ، د. حممد �سرحان ، 

6. مقدمة يف الإح�ساء: د. م�سطفى اخلواجة.
7. الطرق الإح�سائية يف العلوم الجتماعية : د. فتحي عبد العزيز اأبو را�سي.

8. مقدمة يف الإح�ساء الجتماعي: د. اعتماد حممد عالم
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26جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

فقه 
املعامالت 

)2(

مك – الرابع
�س 409

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
فهمها  و  عنها  املنهي  والبيوع  البيع  و�سروط  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   
بال�سورة  املعا�سرة  املالية  املعامالت  مع  واملقارنة  العملي  الواقع  يف  وتنزيلها 

ال�سحيحة.
اأهداف املقرر :

الواقع  يف  وتنزيلها  فهمها  من  املتلقي  ومتكني  املالية  املعامالت  اأحكام  بيان   .1
العملي ب�سورة �سحيحة.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2القر�ض: تعريفه ، اأركانه ، اأحكامه. الأول
2العارية: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثاين
2الوكالة: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.الثالث
2اأحكام الوكالة بالبيع وال�سراء واخل�سومة.الرابع

، اخلام�ض الكفالة  �سروط   ، الكفالت  اأنواع   ، الكفالة  تعريف 
اأحكام الكفالة ، اإنهاء عقد الكفالة

2

2ال�سركة: تعريفها وم�سروعيتها.ال�ساد�ض
2اأنواع ال�سركات و�سروطها.ال�سابع
والتطبيقات الثامن �سرطها  اأركانها   ، تعريفها  امل�ساربة: 

العملية والتكليف ال�سرعي لها.
2

2ال�سلم: تعريفه ، اأركانها ، �سروطها.التا�سع
2املرابحة: تعريفها ، اأركانها ، �سروطها.العا�سر
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27جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

2اأنواع املرابحات وتكييف التطبيق العملي �سرعًا.احلادي ع�سر
2الرهن: تعريفه ، اأركانه ، �سروطه.الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع : 

1. امللكية ونظرية العقد لأبي زهرة.
2. الفقه الإ�سالمي واأدلته – د.وهبة الزحيلي.

3. ال�سرح ال�سغري علي اأقرب امل�سالك.
4. بدائع ال�سنائع – للك�سائي.

5. بداية املجتهد – لإبن ر�سد احلفيد.
6. مغني املحتاج – للخطيب ال�سربيني.

7. املغني – لبن قدامة.
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28جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تف�سري اآيات 
االأحكام

مك – اخلام�س
�س 510

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
املوارد  ندرة  و  القران  يف  امللكية  لآيات  وتف�سريا  �سرحا  املادة  تتناول   
القراآن  يف  العمل  و  وبالغيب  والإميان  الكرمي  القراآن  يف  واأ�سبابها  القت�سادية 
الكرمي - الأمانة والإخال�ض و ربط العبادة والأخالق بالإنتاج ال�ستهالك يف القراآن 

الكرمي التدرج يف حترمي الربا.
اأهداف املقرر :

1. تدريب الطالب على ا�ستخراج وفهم الآيات القت�سادية من الن�سو�ض القراآنية .
2. تدريب الطالب على فهم التف�سري التحليلي واملو�سوعي التطبيقي .

3. تعليم الطالب على تاأ�سيل الن�ساط القت�سادي .
4. العمل بالقيم الإ�سالمية واأتباع العلم بالعمل .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2اآيات امللكية يف القرانالأول
2املالك هو الله والب�سر م�ستخلفني – نكران الذاتالثاين
ندرة املوارد القت�سادية واأ�سبابها يف القراآن الكرمي الثالث

بالغيب – الإميان 
2

2العمل يف القراآن الكرمي - الأمانة والإخال�ض الرابع
2العدل وامليزان – العدالةاخلام�ض
ال�سجاعة ال�ساد�ض و  ال�سدق   – الكرمي  القراآن  يف  الإنتاج 

والكرم
2

2الإنتاج – ا�ستغالل املوارد القت�ساديةال�سابع
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29جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

2الإنتاج - حجم الإنتاج وحدوده - الرزق ف�سل من اللهالثامن
2ربط العبادة والأخالق بالإنتاجالتا�سع
2ال�ستهالك يف القراآن الكرميالعا�سر

2التدرج يف حترمي الربااحلادي ع�سر
2ندوةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

1. تف�سري القرطبى.
2. خمت�سر تف�سري ابن كثري.

3. مفاحت فهم القران: اأ.د.  اأحمد على الإمام.
4. الأحكام ال�سلطانية: املاوردي.

5. �سيا�سة الإنفاق يف الإ�سالم: د. عوف حممود الكفراوي.
6. اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي- القت�ساد الفردي:  اأحمد �سفي الدين عو�ض.

7. عوامل النتاج يف القت�ساد الإ�سالمي: حمزة اجلميعي الدموهي.
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30جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اأحاديث 
االأحكام

مك – ال�ساد�س
�س 611

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
املوارد  ندرة  و  القران  يف  امللكية  لآيات  وتف�سريا  �سرحا  املادة  تتناول   
القراآن  يف  العمل  و  وبالغيب  والإميان  الكرمي  القراآن  يف  واأ�سبابها  القت�سادية 
الكرمي - الأمانة والإخال�ض و ربط العبادة والأخالق بالإنتاج ال�ستهالك يف القراآن 

الكرمي التدرج يف حترمي الربا.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باجلوانب القت�سادية يف اأحاديث الر�سول �سلى الله عليه و�سلم.
2. تدريب الطالب على ا�ستنباط الأحكام من كتب ال�سنة املعروفة .

3. تدريب الطالب على تاأ�سيل القت�ساد بالرجوع اإىل كتب ال�سنة .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع
2املال و�سيلة للخريالأول
2العمل يف الزراعةالثاين
2العمل يف ال�سناعةالثالث
2العمل يف التجارةالرابع

2حترمي الربااخلام�ض
2توزيع الرثوة ال�ساد�ض

2احلرية القت�ساديةال�سابع
2تدخل الدولةالثامن

2البيوع املحرمةالتا�سع
2البيوع املحرمة الآثار القت�ساديةالعا�سر
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31جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

2البيوع املحرمة الآثار الجتماعيةاحلادي ع�سر
2�سوابط ال�سراع الجتماعي وعالجهالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. فتح الباري �سرح �سحيح البخاري – لبن حجر الع�سقالنى.
2. �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام – لبن حجر الع�سقالنى.

3. كتب احلديث ال�ستة امل�سهورة . 
4. املغني مع ال�سرح الكبري: ابن قدامة.

5. الغرر: اأ.د. ال�سديق ال�سرير.   
6. بداية املجتهد : لبن ر�سد.

7. الفقه الإ�سالمي واأدلته : د. وهبة الزحيلي.
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32جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مناهج 
البحث 
العلمي

مك – ال�ساد�س
�س 612

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
ومعايري  العلمي  البحث  اأهمية  و  تعريفات  و  مفاهيم  املادة  تتناول   
البحث)املنهجية العلمية- الأمانة العلمية- الإ�سافة الإيجابية و جهود العلماء امل�سلمني 
يف البحث العلمي واأنواع  مناهج البحث العلمي وم�سادر جمع املعلومات و اأ�سلوب 

العر�ض و الكتابة.
اأهداف املقرر :

1.اأن يتعرف الطالب  على اأ�سا�سيات البحث العلمي.
2. يتعرف على جهود العلماء امل�سلمني يف جمال البحث العلمي 

3. اأن ي�سمم الإطار النظري يف جمال املعرفة خا�سة يف جمال تخ�س�سه
4. اأن ي�سمم الإطار الإجرائي خا�سة يف جمال تخ�س�سه 

5. اأن ي�ستخدم طرق البحث العلمي عن املعلومات  و التعامل مع املراجع و امل�سادر
6. اأن يجري عمليات القيا�ض

7. اأن يكت�سب مهارة  القتبا�ض
: مفردات املقرٍرٍ

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
البحث العلمي مفاهيم و تعريفات )املفهوم-الأهداف- الأول

اأهمية البحث العلمي(
2

2الإطار النظري للبحثالثاين
2جهود العلماء امل�سلمني يف البحث العلميالثالث
2اأنواع  مناهج البحث العلميالرابع
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33جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

املراحل التمهيدية للبحث العلمي) اختيار املو�سوع- اخلام�ض
عنوان البحث- الفرو�ض(

2

2اإعداد خطة البحث العلمي ال�ساد�ض
2م�سادر جمع املعلوماتال�سابع
2اأدوات البحثالثامن

2حتديد العينة و �سروطها و جمتمع البحثالتا�سع
2التوثيق و التدوينالعا�سر

2اأ�سلوب العر�ض و الكتابةاحلادي ع�سر
العلمية- الثاين ع�سر الأمانة  العلمية-  البحث)املنهجية  معايري 

الإ�سافة الإيجابية
2

24جملة ال�ساعات
اأهم املراجع :

1. اأحمد بدر- اأ�سول البحث العلمي ومناهجه.  
2. حممد خليفة بركات-مناهج البحث العلمي يف الرتبية و علم النف�ض    

3. احمد حممد عثمان- البحث العلمي-    
4. كتابة البحث العلمي وم�سادر الدرا�سات الإ�سالمية - د. عبد الوهاب اإبراهيم.

5. حلمي حممد و د. عبد الرحمن �سالح - املر�سد يف كتابة الأبحاث 
6. مناهج البحث العلمي -  عبدالرحمن حممد عثمان.

7. املخت�سر يف اأ�س�ض ومناهج البحث يف العلوم الجتماعية - حممد الغايل
8. الأ�س�ض العلمية ملناهج البحث الجتماعي - اإح�سان حممد احل�سن 

9. املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم الجتماعية - اإبراهيم اأبرا�ض 
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34جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية
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61436121022الف�سل الدرا�سي االأول
71436121124الف�سل الدرا�سي الثاين
51224361022الف�سل الدرا�سي الثالث
410125101022الف�سل الدرا�سي الرابع

14128161022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

714818--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
714818--14الف�سل الدرا�سي الثامن

26681224397877170املجموع

الف�سل الدرا�سي االأول
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ 1101
2التجويد)1(مج تاأ  2102
2مدخل اأ�سول الفقه مج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2اللغة العربية )املهارات( )1(مج تاأ 5105
2اللغة الجنليزية )1(مج تاأ 6106
2مدخل علوم احلا�سوب )1(مك- �ض101 7
2مدخل القت�ساد )1(مك-�ض 8102
2مدخل الإدارة )1(مك- �ض 9103

2املحا�سبة املالية )1(مت- �ض �ض 10101
22جمموع ال�ساعات
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الف�سل الدرا�سي الثاين
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ1207
2التجويد )2(مج تاأ 2
2مدخل علوم القراآن مج تاأ3208
2مدخل التف�سريمج تاأ4209
2فقه العبادات)2(مج تاأ5210
2اللغة العربية )املهارات( )2(مج تاأ 6211
2اللغة الإجنليزية)2(مج تاأ7212
2مدخل علوم احلا�سوب )2(مك – �ض 8204
2مدخل القت�ساد )2(مك – �ض 9205

2مدخل الإدارة )2(مك – �ض 10206
2املحا�سبة املالية )2(مت– �ض �ض 11202

24جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي الثالث
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ1313
2العقيدة و املذاهب الفكريةمج تاأ2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدين مج تاأ3315
2مناهج تاأ�سيل العلوم مج تاأ4316
2الدرا�سات ال�سودانية مج تاأ5317
2فقه املعامالت )1(مك- �ض 6307
2الإح�ساء الو�سفيمك- �ض 7308
2الريا�سيات الأ�سا�سيةمت– �ض �ض 8303
2القانون التجاريمت– �ض �ض 9304

2القت�ساد اجلزئي )1(مت– �ض �ض 10305
22جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي الرابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ2419
2مدخل احلديث و علومه مج تاأ3420
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ4421
2فقه املعامالت )2(مك -�ض 5409
2الإح�ساء التطبيقيمت -�ض �ض 6406
2احل�سبان مت -�ض �ض 7407
2اقت�ساديات الزكاة مت -�ض �ض 8408
2القت�ساد اجلزئي )2(مت -�ض �ض 9409

2القت�ساد الإ�سالمي )1(مت -�ض �ض 10410
22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي اخلام�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ 1522
2تف�سري اآيات الأحكام مك– �ض 2510
2اقت�ساد اإ�سالمي )2(مت – �ض �ض 3511
2القت�ساد الكلى )1(مت – �ض �ض 4512
2القت�ساد الريا�سي )1( مت – �ض �ض 5513
2تاريخ الفكر القت�ساديمت – �ض �ض 6514
2اقت�ساد �سوداين )1(مت – �ض �ض 7515
2اجلرب اخلطيمت – �ض �ض 8516
2اأ�سواق الأوراق املاليةمت – �ض �ض 9517

2النقود وامل�سارفمت – �ض �ض 10518
22جمموع ال�ساعات
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الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ 1623
2اأحاديث الأحكاممك – �ض 2611
2مناهج البحث العلميمك – �ض 3612
2القت�ساد الكلى )2(مت – �ض �ض 4619
2املالية العامةمت – �ض �ض 5620
2اقت�ساد �سوداين  )2(مت – �ض �ض 6621
2م�سطلحات اقت�سادية )1(مت – �ض �ض 7622
2القت�ساد الريا�سي )2(مت – �ض �ض 8623
2اإح�ساء اقت�ساديمت - �ض �ض 9624

2اقت�ساديات املوارد والبيئةمت – �ض �ض 10625
22جمموع ال�ساعات

الف�سل الدرا�سي ال�سابع
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ 1724
2املوؤ�س�سات املاليةمت – �ض �ض 2726
2القت�ساد القيا�سي )1(مت – �ض �ض 3727
2التنمية القت�سادية مت – �ض �ض 4728
2التخطيط القت�سادي مت – �ض �ض 5729
2ق�سايا اقت�سادية معا�سرةمت – �ض �ض 6730
2امل�سطلحات القت�سادية  )2(مت – �ض �ض 7731
2التجارة الإلكرتونيةمت – �ض �ض 8732

18جمموع ال�ساعات
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الف�سل الدرا�سي الثامن
ال�ساعاتاملقرراتالرمزالرقم

4القراآن الكرميمج تاأ 1825
2القت�ساد القيا�سي )2(مت – �ض �ض 2833
2درا�سة جدوى امل�سروعاتمت – �ض �ض 3834
2اقت�ساد دويلمت – �ض �ض 4835
2التحليل الإح�سائي باحلا�سوبمت – �ض �ض  5836
2النظرية النقديةمت- �ض �ض 6837
2م�سطلحات اقت�سادية )3(مت – �ض �ض 7838
2بحث التخرجمت – �ض �ض 8839

18جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )1(

مت- �س االأول
�س 101

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بالعلوم  عالقته  املالية  للمحا�سبة  النظري  الطار  املقرر  هذا  يتناول   

الأخرىبالإ�سافة اإىل�سرح الدورة املحا�سبية و كيفية اإم�ساك الدفاتر املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

بعلم  املتعلقة  الأ�سا�سية  واملفاهيم  باملبادئ  الطالب  تزويد  اإىل  املادة  تهدف   .1
املحا�سبة املالية .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ن�ساأة املحا�سبة ومراحل تطورها وتعريفها واأهدافهاالأول
الجتماعية الثاين بالعلوم  املحا�سبة  عالقة  املحا�سبة  اأنواع 

الأخرى
2

2الفرو�ض واملبادئ واملفاهيم والأ�س�ض املحا�سبيةالثالث
والدفاتر الرابع املحا�سبية  والدورة  املزدوج  القيد  نظرية 

املحا�سبية
2

الطرق املحا�سبية )الإيطالية ، الفرن�سية ، الإجنليزية، اخلام�ض
الأمريكية(

2

املعاجلات املحا�سبية للعمليات والأحداث املالية بدفرت ال�ساد�ض
اليومية

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات راأ�ض املالال�سابع
2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الب�ساعةالثامن
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ال�سوؤون العلمية

وامل�سروفات التا�سع النقدية  للعمليات  املحا�سبية  املعاجلة 
والإيرادات و�سراء وبيع الأ�سول الثابتة

2

وعمليات العا�سر اخل�سم  لعمليات  املحا�سبية  املعاجلة 
امل�سحوبات

2

2املعاجلة املحا�سبية لعمليات الأوراق التجاريةاحلادي ع�سر
الأ�ستاذ الثاين ع�سر دفرت  اإيل  اليومية  دفرت  من  القيود  ترحيل 

واإعداد ميزان املراجعة
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

املدخل يف املحا�سبة املالية د. حلمي منر م.  .1
املحا�سبة املالية فالرت ميج�ض وروبريت ، ترجمة وتعريب د. و�سفي عبد الفتاح   .2

اأبو املكارم ود. �سلطان بن حممد ال�سلطان ود. حممد ها�سم البدوي.
اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية د. عبد ال�سميع الد�سوقي.  .3

املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية د. حازم اأحمد ي�ض.  .4
مبادئ املحا�سبة املالية د. عبد املاجد عبد الله ح�سن .  .5

مبادئ املحا�سبة املالية ، اأ. د. يحي قللي   .  .6
يف مبادئ املحا�سبة املالية ، د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان.  .7

املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(، د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون، اجلزء   .8
الأول.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املحا�سبة 
املالية )2(

مت- �س الثاين
�س 202

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
املحا�سبية  القيود  اجراءات  الت�سويات اجلردية وجميع  املقرر   يتناول هذا   

وكيفية اعداد احل�سابات اخلتامية والقوائم املالية ومعرفة بقية الطرق املحا�سبية.
اأهداف املقرر:

جميع  فهم  على  قادرًا  اأ�سبح  قد  يكون  املادة  هذه  درا�سة  الطالب  اإكمال  عند   .1
ومعرفة  اخلتامية  احل�سابات  اإعداد  يف  مهارته  وزيادة  املحا�سبية  الإجراءات 

بقية الطرق املحا�سبية . 
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
املايّل الأول املركز  قائمة  واإعداد  اخلتامّية  احل�سابات 

والت�سويات اجلردية
2

املايل الثاين املركز  قائمة  واإعداد  اخلتامّية  احل�سابات 
والت�سويات اجلردية

2

املايل الثالث املركز  قائمة  واإعداد  اخلتامّية  احل�سابات 
والت�سويات اجلردية

2

2الأخطاء املحا�سبية الرابع
2طرق معاجلة الأخطاء املحا�سبّيةاخلام�ض
2طرق معاجلة الأخطاء املحا�سبّيةال�ساد�ض

2الطريقة الفرن�سيةال�سابع
2اليوميات امل�ساعدة واخلا�سةالثامن

2ترحيل اليوميات امل�ساعدة اإيل دفرت الأ�ستاذالتا�سع
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ال�سوؤون العلمية

2اليومية العامةالعا�سر
2الطريقة الأمريكية والإجنليزيةاحلادي ع�سر 

2ور�سة عمل )1(الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع:
د.حلمي منر ، املدخل يف املحا�سبة املالية ، )القاهرة: مكتبة النه�سة العربية ،   .1

1980م(.
فالرت ميج�ض وروبريت ، املحا�سبة املالية ، ترجمة وتعريب د.و�سفي واآخرون )   .2
عبد الفتاح اأبو املكارم ود.�سلطان بن حممد ال�سلطان ود.حممد ها�سم البدوي ، 

الريا�ض: دار املريخ للن�سر ، 1988م( .
د.عبد ال�سميع الد�سوقي ، اأ�سا�سيات املحا�سبة املالية ، )القاهرة: دار النه�سة   .3

العربية ، 1990م (.
د.حازم اأحمد ي�ض ، املحا�سبة املالية يف املن�ساآت الفردية ، )غري معروف مكان   .4

الن�سر والنا�سر ، 1986م( .
د.عبد املاجد عبد الله ح�سن ، مبادئ املحا�سبة املالية ، )اأم درمان: دار جامعة   .5

اأم درمان الإ�سالمّية ، 1998م (.
اأ. د. يحي قللي ،  مبادئ املحا�سبة املالية  ، دار ايرتاك ، 2004 .  .6 

د. اأحمد حممد نور  ود. الأمرية اإبراهيم عثمان ، يف مبادئ املحا�سبة املالية  ،   .7
الدار اجلامعية ، 2000 .

د. عبدال�ستار الكبي�سى واآخرون ، املحا�سبة املالية )املبادئ والإجراءات(،اجلزء   .8
الأول، عمان : دار احلامد ، 1999 .

حممد عثمان البطمة ،  مبادئ املحا�سبة  ، ال�سعودية : معهد الإدارة العامة ،   .9
. 1961
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الريا�سيات 
االأ�سا�سية

مت- �س الثالث
�س 303

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بينهما  الريا�سية  والعالقات  واملجموعات  الفئات  درا�سة  املقرر   يتناول   
بني  العالقات  قيا�ض  يف  ل�ستخدامها  احلدين  ذي  ونظرية  والتوافيق  والتباديل 

املتغريات القت�سادية واملالية والإدارية.
اأهداف املقرر :

1. اإعانة الطالب على فهم بع�ض مواد التخ�س�ض التي تعتمد على الريا�سيات .
2. رفع قدرات الطالب العلمية والتحليلية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الفئات والفئات اجلزئيةالأول 
2عمليات الفئات الأ�سا�سيةالثاين 
2فئات الأعداد –ال�سرب الكارتيزي والتمثيل البياينالثالث
2الدوالالرابع

2العالقاتاخلام�ض
2الأعداد الرئي�سية والفئات املرتبة جزئيًا وكليًاال�ساد�ض

2جرب الفرتا�ساتال�سابع
2جرب بولالثامن

2املقايي�ض وال�سبا ب املنطقيةالتا�سع
2التباديلالعا�سر

2التوافيقاحلادي ع�سر
2نظرية ذو احلدينالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. �سل�سلة �سوم - امل�سفوفات.

2. �سل�سلة �سوم - الطرق الريا�سية لالقت�ساديني.
3. �سل�سلة �سوم – اجلرب اخلطي.

4. الطرق الريا�سية - ادوارد دولينج.
5. الريا�سيات ال�سا�سية.

6. مقدمة يف الريا�سيات اجلامعية - د.اأحمد بن نا�سر.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

القانون 
التجاري

مت- �س الثالث
�س 304

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقر ر:
يتناول هذا املقرر مو�سوعات القانون التجاري وتنظيمه يف الفقه والقانون   

بال�سافة اليدرا�سة الأوراق التجارية كو�سيلة للتعامل.
اأهداف املقرر :

بيان مو�سوعات القانون التجاري والقواعد التي تنظمه يف الفقه والقانون.  .1

درا�سة الأوراق التجارية كاأهم و�سيلة للتعامل الئتماين يف الفقه والقانون.  .2
ذلك  ومقارنة  وانق�سائها  وجودها  و�سروط  واأنواعها  ال�سركات  على  التعرف   .3

بال�سريعة الإ�سالمية.
معرفة نظام الإفال�ض التجاري يف الفقه والقانون.  .4

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

التجاري-الأول  القانون  التجاري-ذاتية  القانون  تعريف 
طبيعة القانون التجاري-نطاق القانون التجاري 

2

2م�سادر القانون التجاري يف الفقه والقانون الثاين 
والقانون الثالث الفقه  يف  التجارية  الأعمال  نظرية 

والتجارية،- املدنية  الأعمال  بني  وت�سمل)التفرقة 
معيار التفرقة الأعمال املدنية والتجارية

2

2الأعمال التجارية الأ�سليةالرابع
2الأعمال التجارية بالتبعية-الأعمال التجارية املختلطةاخلام�ض
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ال�سوؤون العلمية

نظرية التاجر يف الفقه والقانون وت�سمل:)تعريف التاجر-ال�ساد�ض
�سروط اكت�ساب �سفة التاجر-التزامات التاجر

2

2موا�سلة نظرية التاجرال�سابع
الإفال�ض-الثامن –تعريف  والقانون  الفقه  يف  الإفال�ض 

الأ�س�ض التي يقوم عليها الإفال�ض-الفرق بني الإفال�ض 
والإع�سار-اأنواع الإفال�ض

2

فعل الإفال�ض يف الت�سريع ال�سوداين-�سروط اإعالن التا�سع
الإفال�ض –اإجراءات طلب �سهر الإفال�ض-اأمر اإ�سهار 

الإفال�ض-اأيلولةمال املفل�ض-اآثار الإفال�ض

2

والقانون-وت�سمل:-العا�سر الفقه  يف  التجارية  الأوراق 
الكمبيالة -ال�سيك

2

2ال�سند الذيناحلادي ع�سر
2حلقة نقا�ضالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. القانون التجاري ، د.م�سطفي كمال طه.
2. القانون �سرح القانون التجاري ، د.�سمري ال�سرقاوي .

3. الأوراق التجارية ، د. علي ح�سن يون�ض. 
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47جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
اجلزئي )1(

مت- �س الثالث
�س 305

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقر ر:
تتناول املادة حتليل الوحدات القت�سادية اجلزئية با�ستخدام اأدوات التحليل   

الريا�سي والبياين لبيان العالقة الدالية بينهما.
اأهداف املقرر :

تهدف املادة اإىل اإبراز الأدوات التحليلية يف القت�ساد على م�ستوى الوحدة.  .1
تهدف املادة اإىل متكني الطالب من القوانني التي حتكم حركة الإنتاج والتوزيع   .2

وال�ستهالك يف م�ستوى اقت�ساديات الوحدة
الظواهر  حتليل  ثم  ومن  القت�سادية  القوانني  فهم  على  الطالب  قدرات  رفع   .3

القت�سادية .
وبني  در�سها  التي  القت�سادية  القوانني  بني  الربط  على  الطالب  قدرات  رفع   .4

التحليل يف القت�ساد الإ�سالمي.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2�سلوك امل�ستهلك - دالة ال�ستهالكالأول
2قانون املنفعة واأثرها يف درا�سة �سلوك امل�ستهلكالثاين
توازن الثالث درا�سة  يف  واأثرها  ال�سواء  منحنيات  قانون 

امل�ستهلك
2

2�سلوك امل�ستهلك يف الإ�سالم الرابع
دالة ال�ستهالك يف الإ�سالم – احلالل واحلرام يف اخلام�ض

ال�ستهالك
2
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ال�سوؤون العلمية

2دالة الإنتاجال�ساد�ض
والتوكل ال�سابع بالغيب  )الإميان  الإ�سالم  يف  الإنتاج  دالة 

على الله واخل�سية من الله واأثرها على الإنتاج(
2

2دالة التكاليفالثامن
2دالة الإيراداتالتا�سع

2توازن امل�سروعالعا�سر 
2توازن املنتج وحالت الحتكاراحلادي ع�سر

2منع الإ�سالم لالحتكارالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. يف القت�ساد الإ�سالمي )القت�ساد اجلزئي( .د.عبد املنعم عفر.

2. القت�ساد الإ�سالمي )الإطار اجلزئي( .د. عبد الواحد عثمان.
3. القت�ساد اجلزئي .اأ.د.كامل بكرى.

4. اقت�ساديات الوحدة . �سل�سلة �سوم ترجمة اأ.د. �سعد الدين ال�سيال
5. حتليل القت�ساد اجلزئي : د. طارق احلاج.

6. النظرية القت�سادية اجلزئية: د. حممد علي الليثي واآخرون.
7. القت�ساد اجلزئي املفاهيم والتطبيقات: جي. هولنت ول�سون.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإح�ساء 
التطبيقي

مت- �س الرابع
�س 406

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
بوا�سن  وتوزيع  احلدين  ذي  وتوزيع  الحتمالت  اأ�سا�ض  املادة  تتناول   

والتوزيع الطبيعي وال�ستدلل الح�سائي . 
اأهداف املقرر :

1. تزويد الطالب ببع�ض الأدوات التحليلية الإح�سائية املهمة .
2. بناء اأ�سا�ض نظري و حتليلي لبع�ض مواد القت�ساد التي تتطلب جوانب اإح�سائية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2اأ�سا�ض الحتمالت - التجربة الع�سوائية - ف�ساء العينةالأول
2م�سلمات نظرية الحتمال – العمليات اجلربيةالثاين
2املتغريات الع�سوائية والتوقع الريا�سي الثالث
2دالة التوزيع الحتمايل الرابع

2توزيع ذي احلدين اخلام�ض
2توزيع بوا�سون ال�ساد�ض

2التوزيع الطبيعي ال�سابع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير الثامن

2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير التا�سع
2ال�ستدلل الإح�سائي – التقدير العا�سر

2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض احلادي ع�سر
2ال�ستدلل الإح�سائي – اختبارات الفرو�ض الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. الإح�ساء والقت�ساد القيا�سي – �سل�سلة �سوم موراى �سبيجل.

2. الإح�ساء الريا�سي . يوحنا هرمز.
3. الإح�ساء و الحتمالت . جالل ال�سياد.

4. �سل�سلة �سوم ، الإح�ساء والقت�ساد الريا�سي – دومنيك �سلفاتوري.
5. اأ�س�ض الإح�ساء التطبيقي : د. عبد املر�سي حامد عزام واآخرون.

6. الإح�ساء والأ�ساليب الكمية يف العلوم الإن�سانية: د. حممد خمي�ض الزوكة واآخرون.
7. الإح�ساء الحتمايل – كمال �سلطان حممد.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مت- �س الرابعاحل�سبان
�س 407

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
التفا�سل  على  وتطبيقات  والنهايات  واأنواعها  الدوال  املادة  تتناول   

والتكامل.
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من الأدوات الريا�سية التي تعينه على حتليل القوانني القت�سادية.
2. رفع قدرات الطالب يف فهم القت�ساد الريا�سي و القت�ساد القيا�سي .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الدوال )تعريفها – العالقات الدالية وغري الدالية(الأول
2اأنواع الدوال )ثابتة – خطيه –اأ�سية - لوغريتمية( الثاين
2النهاياتالثالث
2التفا�سل – الأ�سا�سياتالرابع

2التفا�سل )اجلمع – ال�سرب - الق�سمة(اخلام�ض
2تفا�سل دالة الدالة – الدالة ال�سمنيةال�ساد�ض

2تفا�سل الدالة الأ�سية و الدالة اللوغريتميةال�سابع
2التفا�سل اجلزئي متعدد املتغرياتالثامن

2التفا�سل الكلىالتا�سع
العظمى العا�سر "النهايات   - التفا�سل  على  تطبيقات 

وال�سغرى"
2

2التكاملاحلادي ع�سر 
2التكامل الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم .

2. ح�ساب التفا�سل والتكامل ، �سل�سلة �سوم.
3. التفا�سل والتكامل املتقدم – موراي �سبيجل.

4. التفا�سل والتكامل - قي�ض الوهابي.
5. مقدمة يف القت�ساد الريا�سي – نعمة الله جنيب اإبراهيم.

6. التفا�سل والتكامل – خالد ح�سنني.
7. اأ�سول القت�ساد الريا�سي – حممد علي الليثي.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اقت�ساديات 
الزكاة

مت- �س الرابع
�س 408

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
الجتماعي والقت�سادي   واأثرها  ال�سودان  الزكاة يف  تطبيق  املادة  تتناول   

وم�ساهمتها يف حتقيق التنمية القت�سادية يف الدول الإ�سالمية.
اأهداف املقرر :

1. التعرف على اجلانب القت�سادي للزكاة .
2. درا�سة الآثار القت�سادية للزكاة .

3. التعرف على الأثر القت�سادي للزكاة على النمو وحركة الن�ساط القت�سادي .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2تطبيق الزكاة يف ال�سودانالأول
2الأثر القت�سادي لتطبيق الزكاة يف ال�سودانالثاين
ديوان الزكاة يف ال�سودان – مقارنة مع بع�ض الدول الثالث

العربية و الإ�سالمية
2

2اأن�سبة الزكاةالرابع
تقدير حجم الزكاة – طريقة النموذج القت�سادي و اخلام�ض

الطريقة  املتبعة 
2

2اثر الزكاة على الإنتاجال�ساد�ض
2اثر الزكاة على اإعادة توزيع الدخلال�سابع
2اثر الزكاة على ال�ستثمار والدخارالثامن 
2درا�سة حتليلية لآثار الزكاة على املالالتا�سع
2الآثار الجتماعية للزكاة – حماربة الفقرالعا�سر
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ال�سوؤون العلمية

2اثر الزكاة على متويل ال�سناعات ال�سغريةاحلادي ع�سر
اآثار الزكاة على – املوازنة العامة – الدين العام – الثاين ع�سر

الإنفاق العام
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. الزكاة يف ال�سودان  - حممد الب�سري عبد القادر.
2. الرباهني يف ت�ساعدية الزكاة  - د. احمد �سفي الدين عو�ض.

3. التطبيقات املعا�سرة للزكاة  - د. �سوقي �سحاته.
4. اقت�ساديات الزكاة  - د. عبد احلميد حممود البعلي  .

5. فقه الزكاة - د. يو�سف القر�ساوى.
6. حما�سبة الزكاة وال�سرائب: د. ع�سام الدين حممد.

7. اأثر الزكاة يف عالج م�سكلة الفقر: د. يو�سف القر�ساوي.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقرر
املعني بالدرا�سة

متطلب �سابق

االقت�ساد 
اجلزئي 

)2(

مت- �س الرابع
�س 409

مدخل اقت�ساد )1-2( اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
االقت�ساد اجلزئي )1(

و�سف املقرر:
تتناول املادة تو�سيح  تف�سيلي لنظريات الأ�سواق والتوزيع والقيمة ، درا�سة   

مقارنة وتوازن املنتج وامل�ستهلك يف الإ�سالم . 
اأهداف املقرر :

تعريف الطالب بالأ�سواق واأهميتها القت�سادية .  .1
تعريف الطالب وتدريبهم على الدوال القت�سادية املهمة يف القت�ساد اجلزئي.  .2

املذاهب  تناولتها  التي  املختلفة  القت�سادية  النظريات  ببع�ض  الطالب  تعريف   .3
القت�سادية .

تعريف الطالب باملفاهيم الإ�سالمية حول بع�ض النظريات الغربية .  .4
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2نظرية الأ�سواق – مفاهيم اأ�سا�ضالأول
2الهيكل القت�سادي لالأ�سواقالثاين
2توازن ال�سوق – �سوق املناف�سة الكاملةالثالث
2توازن ال�سوق – �سوق الحتكار الكاملالرابع

توازن الأ�سواق الأخرى – �سوق املناف�سة الحتكارية اخلام�ض
الأ�سا�ض بني هذه  – الفروق  القلة  – �سوق احتكار 

الأ�سواق

3

�سوق املناف�سة الكاملة يف الإ�سالم – راأى الإ�سالم ال�ساد�ض
يف الحتكار

2
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ال�سوؤون العلمية

2توازن املنتج يف الإ�سالم ال�سابع
2توازن امل�ستهلك يف الإ�سالمالثامن

2نظرية القيمة يف النظامني الراأ�سمايل و ال�سرتاكيالتا�سع
2نظرية القيمة يف الإ�سالم – درا�سة مقارنهالعا�سر

املذاهب احلادي ع�سر راأى   – القت�ساد  يف  التوزيع  نظرية 
الأخرى

2

املذاهب الثاين ع�سر  مع  مقارنه   – الإ�سالم  يف  التوزيع  نظرية 
الأخرى

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. يف القت�ساد الإ�سالمي )القت�ساد اجلزئي( . د.عبد املنعم عفر.
2. القت�ساد الإ�سالمي )الإطار اجلزئي( . د. عبد الواحد عثمان.

3. القت�ساد اجلزئي . اأ.د.كامل بكرى.
4. اقت�ساديات الوحدة . �سل�سلة �سوم ترجمة اأ.د. �سعد الدين ال�سيال.

5. حتليل القت�ساد اجلزئي : د. طارق احلاج.
6. النظرية القت�سادية اجلزئية: د. حممد علي الليثي واآخرون.
7. القت�ساد اجلزئي املفاهيم والتطبيقات: جي. هولنت ول�سون.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
االإ�سالمي 

)1(

مت- �س الرابع
�س 410

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
واركانه  وا�س�سه  ومنهجيته  الإ�سالمي  بالقت�ساد  التعريف  املادة  تتناول   
وامل�سكلة  الو�سعية  والقت�ساديات  الإ�سالمي  القت�ساد  بني  الفكرية  والعالقة 

القت�سادية يف الإ�سالم.
اأهداف املقرر :

1. اإبراز مفهوم الفقه املايل والقت�سادي يف الإ�سالم .
2. تو�سيح الفروقات بني الفقه املايل والقت�سادي والقت�ساد الإ�سالمي.

3. تدريب طالب القت�ساد على تاأ�سيل املعارف القت�سادية احلديثة .
4. معرفة العالقة الفكرية بني القت�ساد الإ�سالمي والقت�ساديات الأخرى.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

–غايته-الأول الإ�سالمي)وجوده  القت�ساد  تعريف 
وم�سادره(

2

2مفهوم الفقه املايل والقت�سادي يف الإ�سالمالثاين
2التمييز بني علم الفقه وعلم القت�ساد الإ�سالميالثالث
2خ�سائ�ض واأركان القت�ساد الإ�سالميالرابع

2خ�سائ�ض واأركان القت�ساد الإ�سالمياخلام�ض
العالقه الفكريه بني القت�ساد الإ�سالمي والقت�ساديات ال�ساد�ض

الخري
2

2امل�سكلة القت�سادية يف القت�سادالإ�سالميال�سابع
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ال�سوؤون العلمية

2مناهج البحث يف القت�ساد الإ�سالميالثامن
2نظرية ال�ستهالك يف القت�ساد الإ�سالميالتا�سع
2نظريه ال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالميالعا�سر

2النتاج يف القت�ساد الإ�سالمياحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. د.احمد عبد العزيز ،املدخل ايل النظرية القت�سادية الإ�سالمية-القاهره-1979.
2. د.حممد عبد املنعم عفر،النظام القت�سادي يف الإ�سالم-م�سر-1987.

3. احمد عبد عبد الكرمي،النظام القت�سادي يف الإ�سالم-القاهره -1981.

4. د.عبد الرحمن ي�سري،درا�سات يف القت�ساد الإ�سالمي-م�سر-1992.
5. اإ�سالح املال: اأبي بكر اأبي الدنيا.

6. اقت�سادنا: حممد بافر ال�سدر.
7. النظام القت�سادي يف الإ�سالم: د. فتحي اأحمد عبد الكرمي واآخرون.



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

59جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
االإ�سالمي 

)2(

مت- �س اخلام�س
�س 511

االقت�ساد اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
االإ�سالمي 

)1(

تو�سيف املقرر:
تتناول املادة النفقات والإيرادات العامة والتحليل القت�سادي الكلي يف الإ�سالم.  

اأهداف املقرر :
1. تعريف الطالب باأهمية القت�ساد الإ�سالمي .   

2. تعريف الطالب بخ�سائ�ض اقت�ساديات العامل الإ�سالمي.
3. تدريب الطالب على التخطيط القت�سادي يف الإ�سالم.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2التوزيع و اإعادة التوزيعالأول
2اأ�س�ض اإعادة التوزيعالثاين
2املالية العامة يف الإ�سالمالثالث
2الأنفاق يف الإ�سالمالرابع

الإ�سالم)اخلراج-الع�سور-اخلام�ض يف  القت�سادية  املوارد 
كراء الأر�ض....(

2

2التخطيط القت�سادي واملايل يف الإ�سالمال�ساد�ض
2التكامل القت�ساديال�سابع
2اقت�ساديات العامل الإ�سالميالثامن

2خ�سائ�ض اقت�ساديات العامل الإ�سالميالتا�سع
2موارد اقت�ساديات العامل الإ�سالميالعا�سر

2معوقات اقت�ساديات العامل الإ�سالماحلادي ع�سر 
2�سمنار الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. احمد عبد العزيز النجار، املدخل اإىل النظرية القت�سادية يف الإ�سالم.

2. حممد عبد املنعم عفر،النظام القت�سادي يف الإ�سالم.
3. احمد عبد الكرمي وفتحي ع�سال-النظام القت�سادي يف الإ�سالم.

4. عبد الرحمن ي�سري، درا�سات يف القت�ساد الإ�سالمي.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
الكلي )1(

مت- �س اخلام�س
�س 512

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر 
تتناول املادة النماذج القت�سادية وح�سابات الدخل القومي و نظريات ال�ستهالك 

وال�ستثمار الكلية.
اأهداف املقرر: 

متكني الطالب من درا�سة الن�ساط القت�سادي على امل�ستوى القومي.  .1
رفع قدرات الطالب على ا�ستيعاب البعد والفرق بني امل�ستويني اجلزئي والكلى   .2

للمتغريات القت�سادية.
تدريب الطالب على ا�ستخدام املتغريات القت�سادية يف التحليل القت�سادي يف   .3

امل�ستوى الكلى.
حركة  لقيا�ض  القت�سادية  واملعايري  املوؤ�سرات  ا�ستخراج  على  الطالب  تدريب   .4

الن�ساط القت�سادي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2املفاهيم الأ�سا�سية+الأول
2النماذج القت�ساديةالثاين
2ح�سابات الدخل القومي وطرق قيا�سهالثالث
2نظرية حتديد الدخلالرابع

2قطاع احلكومي ونظرية حتديد الدخلاخلام�ض
2مفهوم امل�ساعفال�ساد�ض

2التحليل ال�ساكن والتحليل احلركيال�سابع
2دالة ال�ستهالكالثامن
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ال�سوؤون العلمية

2نظرية ال�ستهالك يف الإ�سالمالتا�سع
2دالة ال�ستثمارالعا�سر

2نظرية الطلب علي النقود-كينزاحلادي ع�سر
2دالة العر�ض الكلي والطلب الكليالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. د. عبد املنعم عفر ، القت�ساد الإ�سالمي الكلى .
2. جورتينى و �سرتوب ، القت�ساد الكلى – الختيار العام واخلا�ض .

3. مايكل ابيدجمان ، القت�ساد الكلى – النظرية وال�سيا�سة .
4. القت�ساد الكلي الختيار العام واخلا�ض: جيم�ض لوار – ريجار  �سرتوب.

5. مقدمة القت�ساد الكلي: د. حممد فوزي اأبو ال�سعود.
6. مبادئ القت�ساد الكلي ببني النظرية والتطبيق:  د. خالد وا�سف الوزين واآخرون.

7. مبادئ القت�ساد الكلي: د. اأحمد حممد مندور واآخرون



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

63جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
الريا�سي 

)1(

مت- �س اخلام�س
�س 513

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
تتناول املادة �سياغة النظريات الإقت�سادية اجلزئية �سياغة ريا�سية وحتليلها   

ريا�سيًا.
اأهداف املقرر:

1. متكني الطالب من مواكبة التطور العلمي ال�سريع يف جمال القت�ساد.
2. تدريب الطالب على التعبري عن النماذج القت�سادية باأ�سلوب ريا�سي. 

3. متكني الطالب من بناء النماذج القت�سادية وحتليلها.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2طبيعة ونطاق القت�ساد الريا�سيالأول
2النموذج القت�ساديالثاين
2منوذج التوازن اجلزئي الثالث
2التوازن يف القت�ساد الكليالربع

2ا�سا�ض الطلب والعر�ض -املروناتاخلام�ض
2اثر ال�سرائب على التوازن اجلزئيال�ساد�ض

2توازن املن�ساأة - حالة املناف�سة الكاملةال�سابع
2توازن املن�ساأة – حالة الحتكارالثامن

2توازن املن�ساأة – الحتكار و التمييز ال�سعرى التا�سع
2توازن املن�ساأة – احتكار القلةالعا�سر

2ا�ستخدام امل�سفوفات واملحددات يف حل النماذج الريا�سيةاحلادي ع�سر 
2مناذج امل�ستخدم –املنتجالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع:
1. مبادئ القت�ساد الريا�سي  - د. حامت مهران.

2. اقت�ساديات الوحدة – باأ�سلوب ريا�سي -هند ر�سون و كوندات.

3. النظرية القت�سادية – مدخل ريا�سي  - د. خمتار حممد متويل.
4. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم . 
5. اأ�سول القت�ساد الريا�سي – حممد علي الليثي.

6. الطرق الريا�سية لالإدارة والقت�ساد- اإدوارد دولينج.
7. مقدمة يف القت�ساد الريا�سي – نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تاريخ الفكر 
االقت�سادي

مت- �س اخلام�س
�س 514

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
ت�ستعر�ض املادة مالمح الفكر القت�سادي يف الع�سور القدمية والو�سطى،   
روؤية  حتليل  خالل  من  القت�سادية  الأنظمة  عرب  القت�ساد  علم  تطوير  وتف�سل 

و�سيا�سات كل من :
1/ مدار�ض القت�ساد الإ�سالمي.

2/ املدر�سة ال�سرتاكية.
3/ املدار�ض الراأ�سمالية املختلفة.

اأهداف املقرر :
1. الإملام ببداية علم القت�ساد وتطوره .

2. التعرف على الكيفية التي �ساغ بها الأولني النظريات والقوانني القت�سادية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2الفكر القت�سادي يف الع�سور القدمية و الو�سطيالأول
2الفكر القت�سادي الإ�سالمي-ابن خلدونالثاين
2مدر�سة التجاريني الثالث
2املبادئ العامة يف التحليل القت�سادي عند التجاريني الرابع

2ال�سيا�سات القت�سادية للتجارة الداخلية واخلارجيةاخلام�ض
2مدر�سة الطبيعينيال�ساد�ض

2ال�سيا�سات القت�ساديةال�سابع
2تقييم مدر�سة الطبيعينيالثامن

2املدر�سة الكال�سيكية  التا�سع
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ال�سوؤون العلمية

2موؤ�س�سو املدر�سة الكال�سيكيةالعا�سر
2املدار�ض الفكرية يف ع�سر ما بعد الكال�سيك احلادي ع�سر

2املدر�سة الكنزيةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع : 
1. فا�سل عبا�ض – الفكر القت�سادي الإ�سالمي.

2. ح�سني عمر - تطور الفكر القت�سادي.
3. احمد عبدالله اإبراهيم – تاريخ الفكر القت�سادي.

4. �سعيد النجار – الفكر القت�سادي )التجاريني اإىل التقليدين(.
5. لبيب �سقم – تاريخ الفكر القت�سادي.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
ال�سوداين 

)1(

مت- �س اخلام�س
�س 515

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
والقطاعات  ال�سوداين  القت�ساد  وبنيات  مقومات  و  مالمح  املادة   تتناول   

الإنتاجية فيه والأ�سلمة القت�سادية يف ال�سودان.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب مبقومات التنمية القت�سادية يف ال�سودان.
2. رفع قدرة الطالب على مناق�سة اأ�سباب ف�سل التنمية يف الدول النامية .

3. التعريف مبكونات القت�ساد ال�سوداين.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مقومات التنمية القت�سادية يف ال�سودانالأول
2املوارد القت�سادية يف ال�سودانالثاين
2البنيات الأ�سا�سية لالقت�ساد ال�سوداين الثالث
2الزراعة يف ال�سودانالرابع

2ال�سناعة يف ال�سودان اخلام�ض
2قطاع اخلدمات يف ال�سودان ال�ساد�ض

2�سوق العمل يف ال�سودانال�سابع
2قوي العمل –خ�سائ�سها وم�ساكلها يف ال�سودانالثامن

2ال�سيا�سات القت�سادية يف ال�سودانالتا�سع
2ال�سيا�سة النقدية يف الإ�سالمالعا�سر

2الأ�سلمة القت�سادية يف ال�سوداناحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

68جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. عبد الوهاب عثمان ، منهجية القت�ساد ال�سوداين.

2. الفاحت الأبواب عبد الوهاب، اقت�ساد ال�سودان و مواجهة العوملة القت�سادية.
3. عمران عبا�ض يو�سف، العوملة واقت�ساد ال�سودان.

4. اإبراهيم عثمان ال�سيد، القت�ساد ال�سوداين.
5. احمد املجذوب، اقت�ساد ال�سودان.

6. يو�سف خمي�ض، القت�ساد ال�سوداين بني �سرورة التاأ�سيل واملعلومات.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اجلرب 
اخلطي

مت- �س اخلام�س
�س 516

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
ا�ستخدامها يف  يتم  كو�سائل  واملحددات  امل�سفوفات  درا�سة  املادة  تتناول   

التحليل القت�سادي الكلي واجلزئي 
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب باملفاهيم الريا�سية التي ت�ساعد يف التحليل القت�سادي.
2. رفع قدرات الطالب يف فهم القت�ساد الريا�سي و القت�ساد القيا�سي.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2امل�سفوفات – تعريفها – اأنواعهاالأول
والطرح الثاين )اجلمع  اجلربية  العمليات   – امل�سفوفات 

والت�ساوى(
2

2امل�سفوفات – العمليات اجلربية )ال�سرب وقواعد ال�سرب(الثالث
2العمليات ال�سفية الولية للم�سفوفة و�سيغة الختزالالرابع

2رتبة امل�سفوفة وامل�سفوفة ال�سفريةاخلام�ض
2معكو�ض امل�سفوفةال�ساد�ض

2املحددات – كيفية ح�ساب املحدده Z xZ ال�سابع
2كيفية ح�ساب املحددة الثامن

2فك املحددهالتا�سع
2خوا�ض املحدداتالعا�سر

2طريقة جاو�ض وطريقه كراميراحلادي ع�سر
2املعادلت اخلطيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. �سل�سلة �سوم ، امل�سفوفات.

2. �سل�سلة �سوم ، الطرق الريا�سية لالقت�ساديني.
3. �سل�سلة �سوم اجلرب اخلطي.

4. اأ�سول القت�ساد الريا�سي – حممد علي الليثي.
5. الطرق الريا�سية لالإدارة والقت�ساد- اإدوارد دولينج.

6. مقدمة يف القت�ساد الريا�سي – نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

�سوق 
االأوراق 

املالية

مت- �س اخلام�س
�س 517

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تتناول املادة مفهوم اأ�سواق املال وادواته وحمدداته وا�ستثماراته ودرا�سة   

بع�ض النمازج لال�سواق )و�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية(.
اأهداف املقرر:

1. تو�سيح الأهمية القت�سادية ل�سواق الأوراق املالية.
2. معرفة الطالب الهمية ال�ستثمار يف الأوراق املالية.

3. التعريف ب�سوق اخلرطوم لالأوراق املالية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع
2مفهوم اأ�سواق املال- ال�سوق الوىل وال�سوق الثانويالأول
2بور�سة اأ�سواق راأ�ض املالالثاين
2ادوات ال�ستثمار املتداولة يف اأ�سواق راأ�ض املالالثالث
2قواعد واإجراءات التعامل يف اأ�سواق راأ�ض املالالرابع

2حمددات القيمة ال�سوقية لالأوراق املاليةاخلام�ض
2حتليل املركز املايل للمن�ساأة وتقدير ربحيتها امل�ستقبليةال�ساد�ض

2املحفظة املالية ال�ستثماريةال�سابع
2مناذج ت�سعري ال�سول الرا�سماليةالثامن

2ا�سرتاجتية ال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سنداتالتا�سع
2ال�ستثمارالجنبي يف الأوراق املاليةالعا�سر

2مفهوم اأ�سواق راأ�ض املال من منظور اإ�سالمياحلادي ع�سر
2�سوق اخلرطوم لالأوراق املاليةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. د.منري اإبراهيم هنيدي. ا�سا�سيات ال�ستثمار وحتليل الأوراق املالية.

2. وليد حممد علي. احكام حمافظ الأوراق املالية ال�ستثمارية.
3. ا�سواق بن قدور. تطور النظام املايل والنمو القت�سادي.

4. د.منري اإبراهيم هنيدي. الأوراق املالية وا�سواق راأ�ض املال.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النقود 
وامل�سارف

مت- �س اخلام�س
�س 518

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
واأهميتها  واأنواعها  ووظائفها  وامل�سارف  النقود  مفهوم  املادة  تتناول   

وتطورها واأثر امل�سارف علي التمويل وخلق الودائع .
اأهداف املقرر :

1. اإعطاء فكرة للطالب عن النقود، اأهميتها ،اأ�سكالها ، تطورها .
2. اإعطاء فكرة للطالب عن امل�سارف واأثرها يف التمويل وخلق النقود .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ن�ساأة وتطور النقودالأول
2النقود – "وظائفها وخ�سائ�سها" الثاين
2النقود "قيمتها واأثارها القت�سادية"الثالث
2اأحكام النقود يف الإ�سالمالرابع

2ن�ساأة وتطور امل�سارف – الربوية والإ�سالميةاخلام�ض
2الئتمان امل�سريف " مفهومه واإطرافه وخماطره "ال�ساد�ض

2التكييف ال�سرعي لأعمال امل�سارف    )1( ال�سابع
2التكييف ال�سرعي لأعمال امل�سارف   )2(الثامن

2توفيق اأو�ساع امل�سارف ح�سب مقررات موؤمتر بازل 1، 2 التا�سع
2خطاب العتماد امل�ستندي ال�سرعي – وتكييفهالعا�سر 

2التجارة اللكرتونية وتطبيقاته يف امل�سارف الإ�سالميةاحلادي ع�سر
2خطاب ال�سمان وتكييفه ال�سرعيالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. اقت�ساديات النقود . د. عبدالرحمن ي�سرى.

2. النقود والبنوك . د. عبد املنعم مبارك و د. احمد الناقة.
3. النقود والبنوك . د. عرفات التهامى.

4. بنوك بال فوائد . د. احمد النجار.
5. نحو نظام نقدى عادل . د. حممد عمر �سابرا.

6. ال�سيا�سة املالية والنقدية يف ظل القت�ساد الإ�سالمي: عوف حممود الكفراوي.
7. النقود والبنوك: د. حممد فرح عبد احلليم.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
الكلي )2(

مت- �س ال�ساد�س
�س 619

االقت�ساد اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
الكلي )1(

و�سف املقرر :
باإ�ستخدام  النقد  و�سوق  واخلدمات  ال�سلع  �سوقي  توازن  املادة  تتناول   
القت�سادي  والتحليل  العام  التوازن  حتديد  يف  والإح�سائية  الريا�سية  ال�ساليب 

املتقدم يف الظواهر القت�سادية على امل�ستوى الكلي وفاعلية ال�سيا�سة املالية.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب بالتوازن القت�سادي معناه ومفهومه واآثاره القت�سادية .
2. رفع مقدرة الطالب اتخاذ القرارات القت�سادية .

3. تو�سيح و�سرح بع�ض امل�ساكل القت�سادية املعروفة للطالب .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
التوازن الكلى – النموذج الكال�سيكي – �سوق ال�سلع الأول

واخلدمات
2

التوازن الكلى – النموذج الكال�سيكي – �سوق العمل الثاين
و�سوق النقود

2

2التوازن الكلى عند كينز الثالث
2التوازن الكلى عند املدر�سة النقدية – درا�سة مقارنةالرابع

2التوازن الكلى يف الإ�سالم – درا�سة مقارنةاخلام�ض
2ال�سيا�سة املالية وال�ستقرار القت�ساديال�ساد�ض

الدولة والتوازن القت�سادي الكلى – حجم ال�ستخدام ال�سابع
لالأ�سعار  العام  – امل�ستوى 

2

2دالة ال�سترياد - اآثارها القت�سادية على التوازن الكلىالثامن
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ال�سوؤون العلمية

الت�سخم التا�سع  – الكلى  القت�ساد  يف  امل�ساكل  بع�ض 
– التوظف -  الك�سادي وعدم ال�ستقرار  والت�سخم 

التوقعات وحدود ال�سيا�سة الكلية 

2

2النمو القت�سادي – منوذج هارود و دومارالعا�سر
لالآراء احلادي ع�سر وانتقاداتهم  النمو  يف  اجلدد  الكال�سيك  اآراء 

ال�سابقة  
2

2مفهوم النمو القت�سادي يف الإ�سالمالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

 املراجع :
1. د. عبد املنعم عفر ، القت�ساد الإ�سالمي الكلى .

2. جورتينى و �سرتوب ، القت�ساد الكلى – الختيار العام واخلا�ض .
3. مايكل ابيدجمان ، القت�ساد الكلى – النظرية وال�سيا�سة .

4. القت�ساد الكلي الختيار العام واخلا�ض: جيم�ض لوار – ريجار  �سرتوب.
5. مقدمة القت�ساد الكلي: د. حممد فوزي اأبو ال�سعود.

6. مبادئ القت�ساد الكلي ببني النظرية والتطبيق:  د. خالد وا�سف الوزين واآخرون.
7. مبادئ القت�ساد الكلي: د. اأحمد حممد مندور واآخرون.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املالية 
العامة

مت- �س ال�ساد�س
�س 620

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
العامة  واملوازنة  ونفقات  ايرادات  من  الدولة  مالية  مفاهيم  املادة  تتناول   

ودرا�سة التمويل بالعجز واثرة الق�سادي والجتماعي.
اأهداف املقرر : 

1. التعرف على دور الدولة يف القت�ساد .
2. التعرف على اإيرادات و نفقات و املوازنة بينهما يف الدولة .

مفردات املقرر : 
ال�ساعاتمفردات  املادةاالأ�سبوع

2مالية الدولة – مفاهيم عامهالأول
2موازنة الدولة – امليزانية العامةالثاين
2نظرية الإنفاق العامالثالث
2ظاهرة تزايد النفقات العامةالرابع

2الآثار القت�سادية لتزايد النفقات العامة اخلام�ض
2الدين العامال�ساد�ض

2نظرية  الإيرادات العامةال�سابع
2م�سادر الإيرادات العامةالثامن

2ال�سرائبالتا�سع
2ال�سرائب  واآثاره القت�سادية والجتماعيةالعا�سر

2التمويل بالعجز واآثاره القت�سادية والجتماعيةاحلادي ع�سر 
2القرو�ض الداخلية واخلارجيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. د. ح�سن عوا�سه : املالية العامة – درا�سة مقارنة.

2. مو�سجريف ، املالية العامة – بني النظرية والتطبيق.
3. د. اإبراهيم قطب :النظم املالية يف الإ�سالم.

4. القت�ساد الإ�سالمي بني النظرية والتطبيق: د. اأحمد فريد م�سطفى واآخرون.
5. املالية العامة: د. حامد عبد املجيد  دراز.

6. املالية العامة-  النفقات العامة – امليزانية العامة -: د. �سوزي عديل نا�سد.
7. اأ�سول الفن املايل لالقت�ساد العام: د. عادل اأحمد ح�سي�ض.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
ال�سوداين 

)2(

مت- �س ال�ساد�س
�س 621

االقت�ساد اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
ال�سوداين 

)ِ1(

و�سف املقرر :
تتناول املادة جتربة امل�سارف الإ�سالمية يف ال�سودان و�سيا�سات التحرير   

القت�سادي والبرتول ال�سوداين والروؤية  امل�ستقبلية  لالقت�ساد  ال�سوداين.
اأهداف املقرر:

1. معرفة جتارب امل�سارف الإ�سالمية.
2. التعرف على ال�سيا�سات ال�ستثمارية يف ال�سودان.

3. التعرف على كيفية ح�ساب الناجت املحلي لالقت�ساد ال�سوداين.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2جتربة امل�سارف الإ�سالميةالأول
2الناجت القومي الجمايلالثاين
2التجارة احلارجية الثالث
2املنظمات التجاريةالرابع

2ال�ستثمار والتحديات املعا�سرةاخلام�ض
2ال�سيا�سات ال�ستثماريةال�ساد�ض

2�سيا�سة التحرير القت�ساديال�سابع
2البرتول ال�سوداين و�سعر ال�سرفالثامن

2البطاله والت�سخم والفقر يف ال�سودانالتا�سع
2قطاع ال�سياحة وامكانية التطورالعا�سر

2ال�سوق الإ�سالمية امل�سرتكةاحلادي ع�سر 
2�سمنارالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع:
1/ عبد الوهاب عثمان، منهجية ال�سالح الفت�سادي يف ال�سودان.

2/ احمد املجذوب، القت�سادال�سوداين.
3/ عمران عبا�ض يو�سف، العوملة واقت�ساد ال�سودان.

4/ اإبراهيم عثمان ال�سيد، القت�ساد ال�سوداين.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
االقت�سادية 

باللغة 
االإجنليزية 

)1(

مت- �س ال�ساد�س
�س 622

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

Desciption:
 Studying economics in English Economics Definition 
& Introduction Economic Activity & Production Function & 
Economic Sectors.
Objectives : 
1. This course aims at developing the students vocabulary and 

support them with economy term. 
2. To prepare a student for studying economics in English.                             
3. To increase student’s vocabulary, which help in developing 

arrangement of English.
Contents :

Week Subjects Hours
First Economics Definition & Introduction             2
Second Some Economic Basic Concepts                     2
Third Economic Activity                                           2
Fourth Production Function                                         2
Fifth Factors of Production (Capital & Land)          2
Sixth F of P (Labour)                                                 2
Seventh Economic Sectors                                             2
Eighth Markets                                                            2
Nineth Supply & Demand (Supply)                             2
Tenth S & D (Demand)                                              2
Eleventh The Foundations of Islamic Economic Theory 2
Twelveth The F . I . E . T .                                               2

Total Hours 24
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References:   
1. A dictionary of translator terms. Mohammad  Mahmood.
2. Course for Students of Economics,McArthur , A Rapid.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
الريا�سي 

)2(

مت- �س ال�ساد�س
�س 623

االقت�ساد اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
الريا�سي 

)1(

و�سف املقرر :
تتناول املاده تعميق مفهوم النظرية القت�سادية بالتحليل الريا�سي و�سياغة   
العالقات بني املتغريات القت�سادية بالدوال الريا�سية يف تف�سري الظواهر القت�سادية 

املختلفة .
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من ا�ستخدام الأ�ساليب الريا�سية يف التحليل القت�سادي .
2. تدريب الطالب على ر�سم ال�سيا�سات القت�سادية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الأمثلية غري املقيدةالأول
2تعظيم الربح يف املناف�سة الكاملةالثاين
2تعظيم الربح يف حالة الحتكارالثالث
2الحتكار التمييزيالرابع

2الأمثلية املقيدة – نظرية �سلوك امل�ستهلكاخلام�ض
2دوال الطلب )املار�سالية و الهك�سية(ال�ساد�ض

2دالة كوب -دوقال�ضال�سابع
2الأمثلية املقيدة – الإنتاج الثامن

2الأمثلية املقيدة – االتكاليفالتا�سع
2التكامل و التحليل احلركي وتطبيقاته القت�ساديةالعا�سر

2معادلت الفروق وتطبيقاتها القت�ساديةاحلادي ع�سر
2الربجمة اخلطيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. د. مراد زكى ، اأ�سا�سيات القت�ساد الريا�سي.

2. د. حامت مهران : القت�ساد الريا�سي.
3. هندر�سون وكوندات ، اقت�ساديات الوحدة باأ�سلوب ريا�سي. 

4. الفا �سياجن ، مقدمة يف القت�ساد الريا�سي.
5. اأ�سول القت�ساد الريا�سي – حممد علي الليثي.

6. الطرق الريا�سية لالإدارة والقت�ساد- اإدوارد دولينج.
7. مقدمة يف القت�ساد الريا�سي – نعمة الله بخيت اإبراهيم.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإح�ساء 
االقت�سادي

مت- �س ال�ساد�س
�س 624

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
املعي�سة  لتكاليف  القيا�سية  والأرقام  ال�سكاين  الإح�ساء  املادة  تتناول   

وال�سال�سل الزمنية.
اأهداف املقرر:

1. متكني الطالب من ا�ستخدام الأ�ساليب الريا�سية يف التحليل القت�سادي .
2. تدريب الطالب على ر�سم ال�سيا�سات القت�سادية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم الح�ساء القت�ساديالأول
2الح�ساء ال�سكاين مفاهيم ا�سا�سية الثاين
2تقدير حجم ال�سكان الثالث
)معدل الرابع املهمة  القت�سادية  املوؤ�سرات  بع�ض  قيا�ض 

اخل�سوبة – املواليد والوفيات(
2

خالل اخلام�ض من  اح�سائيا  القت�سادية  البيانات  حتليل 
ال�سكل البياين 

2

2الرتباط وال�سببية ال�ساد�ض
2معدلت النموؤ القت�ساديةال�سابع
2معدلت النمو ال�سكانيةالثامن

2الرقام القيا�سية – من�سوب ال�سعارالتا�سع
2تطور الرقام القيا�سية العا�سر

2حتليل ال�سال�سل الزمنية احلادي ع�سر
2حتليل ال�سال�سل الزمنيةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. القت�ساد القيا�سي - د. �سعد الدين ال�سيال.

2. الإح�ساء والقت�ساد القيا�سي – دومنيك �سلفاتور ، �سل�سلة �سوم.
3. اأ.د. خليل برعي ، اأ�ساليب القيا�ض القت�سادي.

4. مقدمة يف القت�ساد القيا�سي - جمدي ال�سوربجى.
5. املدخل اإىل القت�ساد القيا�سي اجلزء )1(، د. عزالدين مالك .

6. القت�ساد القيا�سي مدخل يف اتخاذ القرار: �سمري حممد عبد العزيز.
7. الطرق الريا�سية لالإدارة والقت�ساد- اإدوارد دولينج.

8. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم . 
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساديات 
املوارد 
البيئية

مت- �س ال�ساد�س
�س 625

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
تتناول املادة  املوارد القت�سادية واأنواعها وعالقتها بالبيئة وق�سايا الطاقة   

والتنمية امل�ستدامة.
اأهداف املقرر :

1. تو�سيح الأهمية القت�سادية لقت�ساديات املوارد والطاقة واأثرها على التنمية.
2. درا�سة اأثر املوارد يف الن�ساط القت�سادي.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

2مفهوم املوارد القت�ساديةالأول
2ندرة املوارد القت�سادية وا�سبابها يف القراآن الكرميالثاين
2م�سادر الطاقةالثالث
2ق�سايا الطاقة وتاأثريها على التنمية القت�ساديةالرابع

2مناذج لتقدم بع�ض الدول يف جمال الطاقةاخلام�ض
2البيئة والتنمية امل�ستدامة ال�ساد�ض

2املوارد البيئية والتنمية ال�سناعيةال�سابع
2التنمية الزراعية والأمن الغذائيالثامن

2اقت�ساديات املوارد الب�سريةالتا�سع
2اقت�ساديات املوارد الب�سريةالعا�سر

2اقت�ساديات املوارد املائيةاحلادي ع�سر 
2املوارد املتجددة وغري املتجددةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. مقدمة يف اقت�ساديات املوارد والبيئة- د. حممد فوزي اأبوال�سعود.

2. اقت�ساديات املوارد والبيئة: د. حممد عبدالكرمي علي عبدربه.
3. املوارد البيئية والتنمية يف ال�سودان: د. الطيب احمد امل�سطفى.

4. املوارد وتنميتها: د. ح�سن عبدالقادر �سالح.
5. التطورات القت�سادية يف العامل عرب التاريخ: د. احمد �سلبي.

6. البيئة والتنمية امل�ستدامة: د. عبد الله رم�سان عبد الله.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املوؤ�س�سات 
املالية

مت- �س ال�سابع
�س 726

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر :
ودور  التوريق  ومفهوم  الوقف  ومفهوم  واأنواعه  التاأمني  املادة  تتناول   

املوؤ�س�سات املالية يف التمويل الأ�سغر.
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب باملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واأثرها على الن�ساط القت�سادي يف الدولة.
2. تعريف الطالب على اأ�سلمة ومعا�سرة املوؤ�س�سات املالية .

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم اخلطر يف الإ�سالم والتاأمنيالأول
2اأنواع التاأمنيالثاين
2التاأمني يف الإ�سالمالثالث
2البديل ال�سرعي للتاأمني على احلياةالرابع

2احل�ساب الكتوارىاخلام�ض
2ا�ستثمار اأموال التاأمنيال�ساد�ض

2مفهوم الوقفال�سابع
2ا�ستثمار اأموال الوقفالثامن

2ال�سور احلديثة ل�ستغالل وا�ستثمار اأموال الوقفالتا�سع
2دور املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف التمويل ال�سغري العا�سر

2�سوق الأوراق املالية احلادي ع�سر
2مفهوم التوريق " الأوراق املالية "الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

90جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

امل�سادر واملراجع : 
1. اخلطر والتاأمني. د. �سيف الإ�سالم.

2. التاأمني يف الإ�سالم. د. �سيف الإ�سالم.
3. اإيرادات الأوقاف يف ال�سودان. د . احمد جمذوب احمد.

4. الأوقاف يف الإ�سالم . د. منذر قحف.
5. �سوق الأوراق املالية والنقدية.

6. مقدمة يف مبادئ التاأمني بني النظرية والتطبيق .خمتار الهان�ض.
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الف�سل م�سمى املقرر
الدرا�سي

التخ�س�س امل�ستويال�ساعاترمز املقرر
املعني بالدرا�سة

متطلب �سابق

االقت�ساد 
القيا�سي )1(

مت- �س ال�سابع
�س 727

االإح�ساء التطبيقياقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
االقت�ساد الريا�سي

و�سف املقرر:
تتناول املادة ماهية القت�ساد القيا�سي و اهدافة ومراحلة ونطاقة وال�ساليب   

ال�سا�سية امل�ستخدمة يف قيا�ض وتقدير النماذج القت�سادية الب�سيطة.
اأهداف املقرر :

1. تدريب الطالب على تو�سيف النماذج القت�سادية.
2. تدريب الطالب على قيا�ض الظواهر القت�سادية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

التطور التاريخي لالقت�ساد القيا�سي )تعريفه وعالقته الأول
بالعلوم الأخرى واأق�سامه واأهدافه(

2

2النموذج القت�ساديالثاين
2منهجية البحث القيا�سيالثالث
وتقدير الرابع )حتديد  الب�سيط  اخلطي  النحدار  منوذج 

منوذج النحدار اخلطي الب�سيط(
2

وتقدير اخلام�ض )حتديد  الب�سيط  اخلطي  النحدار  منوذج 
منوذج النحدار اخلطي الب�سيط(

2

2ح�ساب النحراف املعياري والتباينال�ساد�ض
2ح�ساب الرتباط ومعامل التحديد ومفهومه ال�سابع
2اختبار الفرو�ض للمعامل املقدرالثامن

2اختبار F وحتليل التباين التا�سع
2التقدير والتنبوءالعا�سر

2التنبوءاحلادي ع�سر
2متارين وتطبيقاتالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
1. القت�ساد القيا�سي - د. �سعد الدين ال�سيال.

2. الإح�ساء والقت�ساد القيا�سي – �سل�سلة �سوم- دومنيك �سلفاتور.
3. اأ�ساليب القيا�ض القت�سادي - اأ.د. خليل برعي.

4. مقدمة يف القت�ساد القيا�سي  - جمدي ال�سوربجى.
5. املدخل اإىل القت�ساد القيا�سي ، اجلزء )1( - د. عزالدين مالك .

6. القت�ساد القيا�سي مدخل يف اتخاذ القرار: �سمري حممد عبد العزيز.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التنمية 
االقت�سادية

مت- �س ال�سابع
�س 728

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر: 
تو�سح املادة مفهوم التنمية والنظريات يف جمال التنمية القت�ساديةوموؤ�سرات   

ومقايي�ض التنمية القت�سادية.
اأهداف املقرر :

1. متكني الطالب من فهم التخلف والتنمية القت�سادية.
2. متكني الطالب من معرفة اأ�سباب تخلف الدول النامية وعدم مواكبتها للدول الغنية.
3. متكني الطالب من النظريات التي تف�سر التخلف والنتقادات التي وجهت اليها .

4. متكني الطالب من فهم وجهات النظر املختلفة حول التنمية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2ظاهرة التخلف – ماهيتها – اأ�سبابها –خ�سائ�سهاالأول
2مفهوم النموالقت�سادي والتنميه القت�ساديةالثاين
2موؤ�سرات قيا�ض التنمية القت�ساديةالثالث
التنمية الرابع الناميه-معوقات  للدول  العامة  ال�سمات 

القت�ساديه
2

2نظريات ا لنمو و التنمية القت�ساديةاخلام�ض
2متويل التنمية القت�ساديهال�ساد�ض

2دور القطاعات القت�ساديه يف التنميه القت�ساديةال�سابع
2ا�سرتاتيجيات التنمية –�سيا�سات ال�ستثمارالثامن

-وجهاز التا�سع الدولة  تدخل  خالل  من  التنمية  حتقيق 
ال�سوق

2
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– املفاهيم العا�سر املنهج الإ�سالمي يف التنمية القت�سادية 
ال�سا�ض

2

2اأهداف وخ�سائ�ض التنمية القت�سادية يف الإ�سالماحلادي ع�سر
التنمية الثاين ع�سر  حول  املعلومات  جمع  بعد  الطالب  مناق�سات 

يف ال�سودان
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

عدالة التوزيع والتنمية القت�سادية – روؤية اإ�سالمية مقارنة  - د.احمد اإبراهيم   .1
من�سور.

التنمية والتخطيط ،حممود ح�سني.  .2
فل�سفة التنمية – روؤية اإ�سالمية  - د. اإبراهيم احمد عمر.  .3

نظريات التنمية ال�سيا�سية املعا�سرة – درا�سة نقدية مقارنة يف �سوء املنظور   .4
احل�ساري الإ�سالمي  - د. ن�سر حممد عارف.

احلرية القت�سادية يف الإ�سالم واأثرها يف التنمية: د. �سعيد اأبو الفتوح حممد   .5
ب�سيوين.

البيئة والتنمية امل�ستدامة: د. عبد الله رم�سان عبد الله.  .6
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التخطيط 
االقت�سادي

مت- �س ال�سابع
�س 729

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
وتخطيط  واأ�ساليبه  مقوماته  و  القت�سادي  التخطيط  مفهوم  املادة  تتناول   

القطاعات القت�سادية املختلفة.
اأهداف املقرر:

1. متكني الطالب من ا�ستيعاب مفاهيم التخطيط وو�سائله .
2. متكني الطالب من ا�ستيعاب التخطيط يف ال�سودان .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

– الأول الأنواع   – املفهوم   – القت�سادي  التخطيط 
الأهداف

2

2مقومات ومراحل التخطيط القت�ساديالثاين
2اأ�ساليب التخطيط –  )1( املوازين التخطيطيةالثالث
2اأ�ساليب التخطيط  - )2( النموذج القت�ساديالرابع

– اخلام�ض املدخالت  منوذج   )3(  - التخطيط  اأ�ساليب 
املخرجات

2

اأ�ساليب التخطيط - )4/اأ( الربجمة اخلطية مفهومها ال�ساد�ض
و�سروطها وم�ساكلها                                           

2

– ال�سابع اأ�ساليب التخطيط  -    )4/ب( الربجمة اخلطية 
طريقة ال�سمبلك�ض

2

تخطيط الثامن  )1(  – القت�سادية  القطاعات  تخطيط 
ال�ستهالك

2
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تخطيط التا�سع  )2(  - القت�سادية   القطاعات  تخطيط 
ال�ستثمار 

2

تخطيط القطاعات القت�سادية   - )3( تخطيط التجارة العا�سر
اخلارجية

2

تخطيط القطاعات القت�سادية  - )4( تخطيط القوة احلادي ع�سر
العاملة 

2

2تاريخ التخطيط يف ال�سودان الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
د. �سيد حممد منريى ، التخطيط القت�سادي يف ال�سودان.  .1

اأ.د. عمرو حمي الدين ، التخطيط القت�سادي.  .2
د. الع�سرى ح�سني دروي�ض ، التخطيط القت�سادي.  .3

د. عبد الرحيم مريغنى حممد، التخطيط الإمنائي يف ال�سودان يف ال�ستينات.  .4

جمل�ض الوزراء، ال�سرتاتيجية القومية ال�ساملة 1992-2002، الكتاب الأول.  .5
جمل�ض الوزراء ، ال�سرتاتيجية ربع القرنية.  .6

التخطيط ال�سرتاتيجي يف القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية: د. حممد ح�سني اأبو   .7
�سالح.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ق�سايا 
اقت�سادية 
معا�سرة

مت- �س ال�سابع
�س 730

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
املالية  والأزمة  الغذاء  وم�سكلة  الدولية   القت�سادية  العالقات  املادة  تتناول   

العاملية والديون اخلارجية املعا�سرة.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب بامل�ستجدات يف القت�ساد على ال�سعيدين العاملي واملحلى .
2. رفع قدرات الطالب لتحليل الأو�ساع القت�سادية اجلديدة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2ق�سايا ال�سكان املعا�سرةالأول
2اقت�ساديات املعرفةالثاين
2بني احلرية القت�سادية الكاملة وتدخل الدولةالثالث
2م�سكلة الغذاء وارتفاع الأ�سعار- الرابع

2العالقات القت�سادية الدوليةاخلام�ض
2ق�سايا املواد الأولية ال�ساد�ض

2النفط – املياهال�سابع
2منظمة التجارة الدوليةالثامن

2الأزمة املالية العامليةالتا�سع
2التمويل ال�سغرالعا�سر

2الديون اخلارجيةاحلادي ع�سر 
2ندواتالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
العوملة وفجوة الأمن يف الوطن العربي - د. ثامر كامل اخلزرجي.  .1

2.  ق�سايا اقت�سادية معا�سره  - لالأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن ي�سري احمد.
العوملة والتنمية العربية - د. جالل اأمني.  .3

البلدان  اإىل  الإ�سارة  مع  املقرتحة  وال�سيا�سة  امل�سكالت  القت�سادية  التنمية   .4
العربية - د. عبد الوهاب الأمني.

العوملة يف اإدارة املنظمات العاملية - الأ�ستاذ �سالح عبا�ض.  .5
العالقات القت�سادية الدولية - د. �سالح يا�سر.  .6

العوملة من منظور خمتلف - د. كاظم حبيب.  .7
نذر العوملة - د. عبد احلي زلوم.  .8

م�ستقبل الراأ�سمالية - الأ�ستاذ ل�سرت ثورو - ترجمة: عزيز �سباهي.  .9
العوملة وم�ساوئها  - جوزيف �ستكلتز  )ترجمة: فالح عبد القادر حلمي(.  .10

ال�سيطرة ال�سامتة - د. نوريانا هري�ست )ترجمة: �سدقي حطاب(.  .11
التغري املعومل - التحول القت�ساد العاملي - بيرت درك.  .12



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

99جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني 

بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
االقت�سادية 

باللغة 
االإجنليزية 

)2(

مت- �س ال�سابع
�س 731

امل�سطلحات اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
االقت�سادية 

باللغة 
االإجنليزية 

)1(

Description :
 Studying economics in English Economics Definition 
& Introduction Economic Activity & Production Function & 
Economic Sectors.
Objectives :
1. This course aims at developing the students vocabulary and 

support them with economy term.
2. To help students to acquire an understanding the subject of 

economics.
3. Students will find economic material , exercise, & presentation 

of diagrammatical material, most useful for the purpose                            
Contents :

Week Subjects Hours
First Utility  &  Prices                                        2
Second Money                                                          2
Third Banking  System                                         2
Fourth Some Diagrammatic  Tools of Economic 

Analysis Market Equilibrium , Shortage & 
Surplus Concepts)     

2

Fifth  (Production Possibilities Curve)     2
Sixth (The Law of Diminishing Return)       2
Seventh (The Circular Flow Model)       2
Eighth Az-Zakat Model                                                2
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Nineth How to Estimate The Size of Az-Zakat(by 
diagram) 

2

Tenth Mathematical Model of El-Msharaka                 2

Eleventh Summary & Application                             2
Twelveth Review & Discussion                                 2

Total Hours 24
References:
1. A dictionary of translator terms. Mohammad  Mahmood 
2. Hanson,  A Textbook of Economics.                                               
3. REA. The Economics.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التجارة 
االإلكرتونية

مت- �س ال�سابع
�س 732

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
تو�سيح  مع  اللكرتوين  ال�سوق  واقت�ساد   ا�سا�سيات  املقرر  هذا  يتناول   

مفهوم التجارة اللكرتونية ومعوقاتها.
اأهداف املقرر :

تزويد الطالب باأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق الإلكرتوين.   .1
تو�سيح مفهومات التجارة الإلكرتونية ومعوقاتها.   .2

التي  اخل�سائ�ض   ، الأعمال  تنظيم  يف  التغيري  ا�ستيعاب  على  الطالب  معاونة   .3
يتمتع بها املنتجون ، الإنرتنت والإك�سرتانت .

اإملام الطالب باملنتجات الرقمية ، حماية حقوق الطبع والن�سر للمنتجات الرقمية   .4
ومتيز املنتج والت�سعري وا�ستخدام بيانات الزبائن .

بالتجارة  املرتبطة  الأعمال  وتو�سيح  الإلكرتونية   املتاجر  بالأ�سواق  التعريف   .5
الإلكرتونية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مفاهيم اأ�سا�سية عن التجارة اللكرتونية الأول 
2اأ�سا�سيات واقت�ساديات ال�سوق اللكرتوينالثاين 
التجارة الثالث موؤ�س�سات   - اللكرتوين  ال�سوق  مفهوم 

اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 
التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2

تابع لـ: مفهوم ال�سوق اللكرتوين - موؤ�س�سات التجارة الرابع
اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 

التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2
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ال�سوؤون العلمية

تابع لـ: مفهوم ال�سوق اللكرتوين - موؤ�س�سات التجارة اخلام�ض
اللكرتونية : التغري يف تنظيم الأعمال -  اخل�سائ�ض 

التي يتمتع بها املنتجون - النرتنت ، الك�سرتانت

2

2املنتجات الرقمية ال�ساد�ض
2ت�سعري املنتجات الرقمية ال�سابع
وحماية الثامن البيانات  وا�ستخدام  والت�سعري  املنتج  متيز 

حقوق الطبع للمنتجات الرقمية 
2

2الأ�سواق واملتاجر اللكرتونية التا�سع
اجلودة وال�سمعة والو�سطاء - الإعالن والت�سويق يف العا�سر

التجارة اللكرتونية 
2

امل�سارف اللكرتونية واأنظمة الدفع -  العملة الرقمية احلادي ع�سر
وتاأثرياتها - البنك اللكرتوين

2

2الأمن وال�سالمة والبيئة القانونية الثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. الإدارة الإلكرتونية ، ال�سرتاتيجية والوظائف وامل�سكالت جنم عبود حلم.

2. التجارة الإلكرتونية، مالحظات �سريعة عمار احلداد.
3. مقدمة يف �سبكات احلا�سوب - اأحمد �سالح الدين ، جالل الدين اإ�سماعيل. 

4. املحا�سبة الإلكرتونية - اأ. د. حممد �سريف توفيق.
5. التجارة الإلكرتونية - هند حممد حامد.

6. التحكيم التجاري الإلكرتوين-  �سامي عبدالباقي اأبو �سالح.
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ال�سوؤون العلمية

الف�سل م�سمى املقرر
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب �سابق

االقت�ساد 
القيا�سي )2(

مت- �س الثامن
�س 833

االقت�ساد  التطبيقي اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
قيا�سي )1(

و�سف املقرر:
تتناول املادة الرتباط املتعدد وم�ساكل القيا�ض واملعادلت الآنية  

اأهداف املقرر :
1. تدريب الطالب على حل م�ساكل العالقات بني املتغريات القت�سادية.

2. تدريب الطالب على حل بع�ض م�ساكل القيا�ض للمتغريات القت�سادية .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2منوزج النحدار اخلطي املتعدد )تو�سيفه وتقديرة(الأول
2منوزج النحدار اخلطي املتعدد )تو�سيفه وتقديرة(الثاين
2ح�ساب النحراف املعياري والتباين الثالث
2ح�ساب معامل الرتباط ومعامل التحديد املعدل الرابع

2اختبار الفرو�ض للمعامل املقدرة اخلام�ض
2م�ساكل القيا�ض )م�سكلة تباين حد اخلطاأ(ال�ساد�ض

2م�سكلة الرتباط الزاتي للبواقيال�سابع
2م�سكلة الرتباط اخلطي املتعدددالثامن 
2املعالت الآنية   مفهوم النموذجالتا�سع
2املعادلت الآنية   املعادلت العا�سر

2املعادلت النية   تطبيقات احلادي ع�سر 
2متارين وتطبيقات الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
1. القت�ساد القيا�سي - د. �سعد الدين ال�سيال.

2. والقت�ساد القيا�سي – دومنيك �سلفاتور ، �سل�سلة �سوم.
3. اأ.د. خليل برعي ، اأ�ساليب القيا�ض القت�سادي.

4. مقدمة يف القت�ساد القيا�سي - جمدي ال�سوربجى.
5. املدخل اإىل القت�ساد القيا�سي اجلزء )1(، د. عزالدين مالك. 

6. القت�ساد القيا�سي مدخل يف اتخاذ القرار: �سمري حممد عبد العزيز.
7. الطرق الريا�سية لالإدارة والقت�ساد- اإدوارد دولينج.

8. الطرق الريا�سية لالقت�ساديني – �سل�سلة �سوم . 
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

درا�سة 
جدوى 

امل�سروعات

مت- �س الثامن
�س 834

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

و�سف املقرر:
ومراحل  للم�سروعات  القت�سادية  اجلدوي  درا�سة  مفهوم  املادرة  تتناول   

درا�سة جدوي امل�سروعات وا�ساليب التقومي املايل للم�سروع.
اأهداف املقرر:

1. التو�سيح للطالب بان اإن�ساء امل�ساريع القت�سادية لبد لها من درا�سة اقت�سادية قبلية.  
2. متليك الطالب اأ�سا�سيات ومعايري درا�سة امل�ساريع.

3. متكني الطالب من فهم م�ساكل ال�ستثمار واتخاذ القرار ب�ساأنه .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفهوم درا�سة اجلدوى القت�سادية للم�سروعات الأول
اأ�سا�سيات قرار ال�ستثمار- معنى م�سروع ال�ستثمار الثاين

ال�ستثمار  قرار  – خطورة 
2

مراحل درا�سة جدوى امل�سروعات:الثالث
)1( الدرا�سة املبدئية والنهائية

2

لل�سلعة/ الرابع الطلب  حجم  تقدير   – ال�سوق  )2(درا�سة 
اخلدمة حمل الدرا�سة 

2

النفقات اخلام�ض تقدير   – للم�سروع  الفنية  )3(الدرا�سة 
وتقدير الإيرادات

2
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ال�سوؤون العلمية

اأ�ساليب التقومي املايل للم�سروع – فرتة ال�سرتداد ال�ساد�ض
 – احلالية  القيمة  – جدول  �سعر اخل�سم  – نظرية 

القيمة احلالية 

2

2ح�ساب �سايف القيمة احلالية ومعدل العائد الداخليال�سابع
الربحية الثامن منظور   – للم�سروع  القت�سادي  التقومي 

القومية
2

والقيمة التا�سع املعياري  النحراف   – املخاطرة  منظور 
املتوقعة

2

2العالقة بني قرارات ال�ستثمار وقرارات التمويلالعا�سر
2ال�ستثمار بامل�ساركة يف البنوك الإ�سالميةاحلادي ع�سر 

ربحيتها الثاين ع�سر  وحمددات   – بامل�ساركة  التمويل  خماطر 
واإجراءاتها 

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. د. ي�سرى خ�سر اإ�سماعيل ، درا�سة وتقييم امل�سروعات ال�ستثمارية
2. اأ.د. �سيد الهوارى ، الإدارة املالية – ال�ستثمار والتمويل طويل الأجل

3. اأ.د. �سيد الهوارى ، ال�ستثمار بامل�ساركة يف البنوك الإ�سالمية
4. د. عبد املنعم عفر ، التنمية والتخطيط وتقومي امل�سروعات يف الإ�سالم

5. د. عبد العزيز هيكل ، اأ�ساليب تقييم ال�ستثمارات 
6. درا�سات اجلدوى القت�سادية وتفييم امل�سروعات: د. �سمري حممد عبد العزيز.

7. درا�سات اجلدوى القت�سادية لتخاذ القرارات ال�ستثمارية: د. عبد املطلب عبد احلميد.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقت�ساد 
الدويل

مت- �س الثامن
�س 835

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر :
الدولية  الإقت�سادية  املوؤ�س�سات  و  الدولية  الإقت�سادية  املعامالت  املادة  تتناول   
ودورها يف التنمية وتناولت مو�سوعات يف �سعر ال�سرف واختالل ميزان املدفوعات.

اأهداف املقرر :
1. متكني الطالب من النظريات القت�سادية يف الإطار الدويل .

2. تعريف الطالب باأ�سباب قيام التبادل الدويل .
3. تعريف الطالب مبيزان املدفوعات واأهمية توازنه .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املفاهيم ال�ساي�سة لالقت�ساد الدويل الأول
امليزة الثاين  – املطلقة  )امليزة  اخلارجية  التجارة  نظريات 

الن�سبية – النظرية احلديثة (
2

جانب الثالث  – الدولية  التجارة  يف  البحتة  النظرية  
العر�ض

2

منحنيات الرابع  – الدولية  التجارة  يف  البحتة  النظرية 
ال�سواء

2

2ميزان املدفوعات )اختالله وت�سحيحة(اخلام�ض
2�سعر ال�سرف الجنبيال�ساد�ض

التكامل القت�سادي والتكتالت القليمية والدولية – ال�سابع
موؤ�س�سات التمويل الدويل 

2

2�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل الثامن
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ال�سوؤون العلمية

2موؤ�س�سات التمويل الدولية ال�سالميةالتا�سع
2املوؤ�س�سات املالية الدولية – منظمة التجارة الدولية العا�سر

املوؤ�س�سات املالية والقت�سادية والتفاقيات واملعاهدات احلادي ع�سر
الدولية

2

2�سركات عابرة القاراتالثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
1. اأ.د. كامل بكرى ، القت�ساد الدويل.

2. دومنيك �سالفاتور ، القت�ساد الدويل – �سل�سلة �سوم.
3. اأ.د. حممد ناظم حممد حنفي ، م�ساكل حتديد �سعر ال�سرف و تقييم العمالت.

4. القت�ساد الدويل: د. اأحمد بديع بديح.
5. العالقات القت�سادية الدولية: وجدي حممود ح�سني.

6. املعامالت القت�سادية الدولية: م�سطفى ر�سدي �سيحة.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التحليل 
االإح�سائي 
باحلا�سوب

مت- �س الثامن
�س 836

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
 )SPSS( – تتناول املادة مفهوم الربنامج الإح�سائي للدرا�سات الجتماعية  
وكيفية اإدخال البيانات يف الـSPSS والتعامل مع ملفات البيانات عرب هذا الربنامج 

.)F( و )t( - وا�ستخدام منوذج النحدار و اختبار
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب على التعامل مع الربامج الإح�سائية يف احلا�سوب.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
مفهوم الربنامج الإح�سائي للدرا�سات الجتماعية – الأول 

)SPSS(
2

2برنامج SPSS  الثاين
2كيفية اإدخال البيانات يف الـ-  SPSSالثالث
2اإدخال البيانات – م�ستمرالرابع

2التعامل مع ملفات البياناتاخلام�ض
2التعامل مع امللفات – م�ستمرال�ساد�ض

2حتويل الدوال اخلطية اإىل ل خطيةال�سابع
2اختبار يف معمل احلا�سوبالثامن

2منوذج النحدارالتا�سع
2منوذج النحدار – تطبيق العا�سر

2اختبار -   )t(  و  )F(احلادي ع�سر
2الرتباطالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املرجع :
1. د.طارق الر�سيد ، القت�ساد القيا�سي باحلا�سوب.

2. دليل الربامج الإح�سائية باحلا�سوب.
3. التحليل الإح�سائي للبيانات الـspss  - رجاء حممد اأبو عالم.
4. مبادئ احلا�سب الآيل وتطبيقاته- د. عبد الله حامت عبد الله.

5. طرق تدري�ض احلا�سوب – نائلة جنيب واآخرون.
6. التحليل الإح�سائي با�ستخدام برنامج الـspss اجلزء الأول- اأ�سامة ربيع اأمني.

7. تطبيق احلا�سوب يف نظم املعلومات – د. عمار ال�سباغ.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النظرية 
النقدية

مت- �س الثامن
�س 837

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان

تو�سيف املقرر:
تناولت املادة مفهوم وتوازن وحمددات عر�ض التنقود والطلب علي النقود.  

اأهداف املقرر :
1. تعريف الطالب باآثار عر�ض النقود والطلب عليها.

2. تعريف الطالب مبفهوم ال�سيا�سة النقدية واآثارها القت�سادية.
3. تعريف الطالب بالنظام النقدى الدوىل اجلديد واآثارها القت�سادية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2حمددات عر�ض النقودالأول
2حمددات الطلب على النقود والتوازن يف �سوق النقدالثاين
2نظرية كمية النقود – مدر�سة كمربدج حتى كينزالثالث
2نظرية مدر�سة �سيكاغو – ميلتون فريدمانالرابع

املتغريات اخلام�ض على  واأثره  النقود  "عر�ض  النقود  دالة 
القت�سادية "

2

2مفهوم ال�سا�سة النقدية ال�ساد�ض
2اأدوات ال�سيا�سة النقدية ال�سابع
2اأدوات ال�سيا�سة النقدية يف الإ�سالمالثامن

2التغريات النقدية واأثرها يف الدورات القت�سادية التا�سع
2راأى الإ�سالم يف عالج امل�ساكل النقديةالعا�سر

2اأ�س�ض و�سوابط ال�سيا�سة النقدية يف الإ�سالم احلادي ع�سر
2موؤ�س�سات التمويل العاملية )�سندوق النقد الدويل(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
1. د. حممد عمر �سابرا : نحو نظام نقدي عادل.

2. جمدي عبد الفتاح �سليمان ، عالج الت�سخم والركود القت�سادي.
3. د. حممد عبد املنعم عفر ، �سوق النقود يف القت�ساد الإ�سالمي.

4. د. حازم الببالوي ، النظرية النقدية.
5. د. �سامي عفيفي حامت واآخرون ، القت�ساد النقدي.

6. النقود والبنوك وال�سيا�سة النقدية: عثمان يعقوب حممد.
7. ال�سيا�سة املالية والنقدية يف ظل القت�ساد الإ�سالمي: د. عوف حممود الكفراوي.
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الف�سل م�سمى املقرر
الدرا�سي

التخ�س�س امل�ستويال�ساعاترمز املقرر
املعني بالدرا�سة

متطلب �سابق

امل�سطلحات 
االقت�سادية 

)3(

مت- �س الثامن
�س 838

امل�سطلحات اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
االقت�سادية 

)2-1(
Goals :
1. This course aims at developing the students vocabulary and 

support them with economy term.
2. To help students to acquire an understanding the subject of 

economics.
3. Students will find economic material , exercise, & presentation 

of diagrammatical material, most useful for the purpose
Contents :

Week Contents Hours
First Micro-economics :definition 2
Second Economics :Definition                                              

Macro- 
2

Third The goods of Macro-economic po
licy                                    

2

Fourth Marco-economic Indicators                                                    2
Fifth Income: personal ,disposable,real   

i ncome                           
2

Sixth Marginal Analysis—utility                                                     2
Seventh Indifference curves and  characfe

ristics                                
2

Eighth Perfect competitiom                                                               2
Nineth Aggregate : Economic 

behavior,demand and supply
2    

Tenth Gross Domestic product(GDP)   
-Gross National Product(GNP)                                          

2
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Eleventh Investment 2
Twelveth Economic Growth and

development                                                                         
2

Total Hours 24

املراجع :
1. اأحمد عبد الله، معجم امل�سطلحات القت�سادية .

2-A dictionary of translator terms. Mohammad  Mahmood 
3-Hanson,  A Textbook of Economics.                                               
3-REA. The Economics.                                     
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحث 
التخرج

مت- �س الثامن
�س 839

-اقت�سادالبكالوريو�س�ساعتان
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)ب( ق�سم العلوم ال�سيا�سية:
اخلطة الدرا�سية لق�سم العلوم ال�سيا�سية

مطلوبات الكلية والتخ�س�س:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61436121022الف�سل الدرا�سي االأول
71636121124الف�سل الدرا�سي الثاين
51224361022الف�سل الدرا�سي الثالث
410125101022الف�سل الدرا�سي الرابع

14128161022الف�سل الدرا�سي اخلام�س
47141022 142الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

714818--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
714818--14الف�سل الدرا�سي الثامن

26681224397877170املجموع

الف�سل  االول
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )1(مج تاأ 1101
2التجويد  )1(مج تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج تاأ 3103
2فقه العبادات)1(مج تاأ 4104
2اللغه العربية مهارات)1(مج تاأ 5105
2 اللغه الجنليزية)1( مج تاأ 6106
2مدخل علوم احلا�سوب)1(مك – �ض 7101
2مدخل القت�ساد  )1(مك – �ض 8102
2مدخل الداراة  )1(    مك – �ض 9103

2مدخل علوم �سيا�سية مت- �ض ع10101
22جمموع ال�ساعات
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الف�سل  الثاين
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )2(مج تاأ 1207

2التجويد  )2(مج تاأ 
2مدخل علوم القرانمج تاأ 2208
2التف�سريمج تاأ 3209
2فقة العبادات )2(مج تاأ 4210
2 اللغة العربية ) مهارات 2(مج تاأ 5211
2اللغة الجنليزية )2(مج تاأ 6212
2مدخل علوم احلا�سوب )2( مك - �ض7204
2مدخل القت�ساد )2(مك - �ض8205
2مدخل الإدارة )2(مك - �ض206  9
2مقدمة العالقات الدولية مت- �ض ع10202

24جمموع ال�ساعات

الف�سل  الثالث
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي  )3(مج تاأ 1313
2العقيده واملذاهب الفكريةمج تاأ 2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدينمج تاأ 3315
2مناهج تا�سيل العلوممج تاأ 4316
2درا�سات �سودانيةمج تاأ 5317
2فقة املعامالت )1(        مك-�ض 6307
2الح�ساء الو�سفي مك-�ض 7308
2مدخل علم الجتماع    مت- �ض ع 8303
2تاريخ الفكر ال�سيا�سىمت-�ض ع 9304

2 النظم ال�سيا�سية املقارنةمت-�ض ع 305 10  
22جمموع ال�ساعات
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الف�سل  الرابع
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )4(مج تاأ 1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419
2مدخل احلديث وعلومه مج تاأ 3420
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ 4421
2فقه املعامالت)2(مك - �ض 409    5
2مبادئ القانون الد�ستوري   مت-�ض ع 406    6
2الفكر ال�سيا�سى الإ�سالميمت -�ض ع 7407
2الأمن الإن�ساين مت-�ض ع 8408
2التنمية ال�سيا�سيةمت-�ض ع 9409

2اجلغرافية ال�سيا�سية مت-�ض ع 410 10
22جمموع ال�ساعات

الف�سل  اخلام�س
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )5(مج تاأ 1522
2تف�سري اآيات الحكام    مك - �ض 510   2
2التخطيط ال�سرتاتيجىمت- �ض ع 511    3
2ال�سيا�سة العامة واحلكم املحلىمت- �ض ع 512   4
2 ال�سيا�سة ونظم احلكم فى الإ�سالممت- �ض ع 5513
2ال�سيا�سة واحلكم فى ال�سودانمت- �ض ع 514 6
2التنمية ال�سيا�سية فى العامل الإ�سالمي  مت- �ض ع 7515
2الإعالم  والراأى العام  مت- �ض ع 8516
2 حتليل النزاعات الدولية مت- �ض ع 9517

2اإدارة الأزمات  مت- �ض ع 518 10
22جمموع ال�ساعات
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الف�سل  ال�ساد�س
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )6(مج تاأ 1623
2اأحاديث الأحكام    مك - �ض 611 2
2مناهج البحث العلميمك - �ض  3612
2ال�سيا�سة ال�سرعية مت- �ض ع 4619
2 حتليل ال�سيا�سة اخلارجية          مت- �ض ع 620  5
2 الالمركزية واحلكم الحتاديمت- �ض ع 621       6
2علم الجتماع ال�سيا�سيمت- �ض ع 622     7
2ال�سيا�سة واملجتمع فى ال�سودانمت- �ض ع 623  8
2القانون الدويلمت- �ض ع 624  9

2امل�سطلحات ال�سيا�سية  مت- �ض ع 625   10
22جمموع ال�ساعات

الف�سل  ال�سابع
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )7(مج تاأ 1724
2نظرية العالقات الدولية مت-�ض ع 2726
2ال�سيا�سة فى ال�سرق الأو�سطمت-�ض ع 3727
2 املنظمات الدوليةمت-�ض ع 4728
2 الفكر ال�سيا�سي احلديثمت-�ض ع 729      5
2ال�سيا�سة املقارنةمت-�ض ع 6730
2 الأقليات والتعدد الثقايف    مت-�ض ع 7731
2حقوق الإن�سانمتا- �ض ع 732  8

22جمموع ال�ساعات
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الف�سل  الثامن
ال�ساعات املقرراتالرمزم
4القراآن الكرمي )8(مج تاأ 1825
2ا لق�سية الفل�سطينية فى ال�سيا�سة الدولية  مت-�ض ع 2833
2الدبلوما�سية والتفاو�ض الدويلمت-�ض ع 3834
2 القت�ساد  ال�سيا�سي الدويلمت-�ض ع 4835
2الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�سرمت-�ض ع 5836
2  النزاعات وبناء ال�سالم يف اأفريقيامت-�ض ع 837   6
2النظرية ال�سيا�سية مت-�ض ع 7838
2   بحث التخرجمتا- �ض ع 8839

22جمموع ال�ساعات
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل 
العلوم 

ال�سيا�سية

مت- �س االأول
ع 101

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
واأ�سكال  وجودها  عنا�سر  حيث  من  الدولة  مفهوم  يف  املادة  هذه  تبحث   
احلكومات فيها وما يتفرع عنها من موؤ�س�سات �سيا�سية اأخرى كال�سلطات والقانون 

والأيدلوجيات والأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�سغط...الخ.
اأهداف املقرر:

املام الطالب مببادئ العلوم ال�سيا�سية الأ�سا�سية.  .1
والتعريف  واأهدافها  عمومها  يف  ال�سيا�سية  العلوم  عن  للطالب  فكرة  اعطاء   .2

بتطبيقها.
تو�سيع مدارك الطالب يف النظر واملالحظة للظواهر املختلفة يف مناهج البحث   .3

العلمي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2تعريف ال�سيا�سة وعلم ال�سيا�سةالأول 
2العالقة بني العلو م الجتماعية والعلوم ال�سيا�سيةالثاين 
2مناهج البحث يف العلوم ال�سيا�سيةالثالث
2اأق�سام العلوم ال�سيا�سية الرابع

2القوانني ال�سيا�سيةاخلام�ض
2نظرية ن�ساأت الدولةال�ساد�ض

2الغر�ض من الدولةال�سابع
2وظائف الدولةالثامن
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2مظاهر ال�سيادةالتا�سع
2خ�سائ�ض ال�سيادةالعا�سر

2نظريات ال�سيادةاحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1. د. �سالح الدين الدومة، مدخل العلوم ال�سيا�سية،اخلرطوم املكتبة الوطنية، 2008م.
2. بطر�ض بطر�ض غايل، علم ال�سيا�سية، القاهرة، مكتبة الجنلو امل�سرية، 1998م.

3. ح�سن نافعة مدخل العلوم ال�سيا�سية.
4. حممد ن�سر مهني ، مبادئ العلوم ال�سيا�سية.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مقدمة 
العالقات 

الدولية

مت- �س الثاين
ع 202

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
الدولية ومراحل تطورها ونظرياتها، كما  بالعالقات  بالتعريف  املقرر  يهتم   
يو�سح دور القوة يف العالقات الدولية، وظاهرة ال�سراع الدويل وبع�ض العوامل 

املوؤثرة يف العالقات الدولية.
اأهداف املقرر:

املام طالب  العلوم ال�سيا�سية بامل�سلمات الأ�سا�سية للعالقات الدولية فى املا�سى   .1
واحلا�سر وامل�ستقبل.

ادراك  الطالب  بالفرق بني العالقات الدولية وال�سيا�سة الدولية.  .2
تعني الطالب على تفهم ال�سراعات الدولية وحتليلها.  .3

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

2مفهوم واأهمية  العالقات الدوليةالأول
2 الفروق بني العالقات الدولية وال�سيا�سيةالثاين
الو�سطي الثالث الع�سور  يف  الدولية  العالقات  ن�ساأة 

والقدمية
2

احلديثة الرابع الع�سور  يف  الدولية  العالقات  ن�ساأت 
واملعا�سرة

2

2العالقات الدولية حتي احلرب العاملية الأوىلاخلام�ض
2العالقات الدولية يف عهد التنظيمات الدوليةال�ساد�ض

2العالقات الدولية يف ظل احلرب الباردةال�سابع
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2العالقات الدولية يف ظل الوفاق الدويلالثامن
2البريو�سرتويكا )اإعادة البناء والعالقات(التا�سع
املتغريات الدولية وانعكا�ساتها علي جممل العالقات العا�سر

الدولية
2

العالقات احلادي ع�سر علي  وانعكا�ساتة  اجلديد  العاملي  النظام 
الدولية

2

2�سمنارالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع:
ا�سماعيل �سربى مقلد، العالقات الدولية.  .1

الجنلو  مكتبة  القاهرة،  الدولية،  العالقات  ا�سول  امل�سرى،  �سوليم  احمد   .2
امل�سرية، 1959م.

املعارف،  دار  الإ�سكندرية،  وقومية،  �سيا�سية  درا�سات  بدوى،  طه  حممود   .3
1963م.

الكربى  القوى  بني  الدولية  للعالقات  الدبلوما�سى  التاريخ  ن�سار،  حممود   .4
الإ�سكندرية ، 1991م.

على من�سور ،ال�سريعة الإ�سالمىة والقانون الدوىل.  .5
د0�سعيد حممد احمد، املبادى ال�سا�سية للعالقات الدولية.  .6

علي عودة العقابي، مقدمة يف العالقات الدولية، بغداد، 2010م.  .7
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مدخل علم 
االجتماع

مت- �س الثالث
ع 303

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
يهتم املقرر بعلم الجتماع ون�ساأته وفروعه وتو�سح كيفية درا�سة الظواهر   

الجتماعية كما تبني اأهميتها وخ�سائ�سها 
اأهداف املقرر:

1. املام الطالب باأدبيات علم الجتماع   
2. تعريف الطالب علي عالقة علم الجتماع بالعلوم الأخرى

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2 تعريف علم الجتماعالأول 
2املنهج الجتماعيالثاين 
2املقومات الأ�سا�سية للحياة الجتماعيةالثالث
2الفكر الجتماعي يف ال�سرقالرابع

2الظواهر الجتماعيةاخلام�ض
2ال�سيا�سة والجتماعال�ساد�ض

2الفكر ال�سيا�سي يف اأوروبا )ميكا فيلي(ال�سابع
2الفكر ال�سيا�سي والع�سر احلديث )اوج�ست كونت(الثامن

2التدرج الطبقيالتا�سع
2البناء الجتماعي واهميتة العا�سر

2امل�ساركة ال�سيا�سيةاحلادي ع�سر
2التن�سيئةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
1. حممد م�سطفي، علم الجتماع، الريا�ض،دار املريخ،1989م.

2. كباري حممد،ا�سول علم الجتماع،الإ�سكندرية،الدار اجلامعية،1978م.
3. غريب حممد �سيد،جمتمع القرية،الإ�سكندرية،داراملعرفة اجلامعية،1987م

4. غريب حممد �سيد، تاريخ الفكر الجتماعي ، الإ�سكندرية،داراملعرفة، 1986م.
5. حممد ثابت الفندي، ع الفيل�سوف، الإ�سكندرية، داراملعرفة اجلامعية، 1987م. 
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

تاريخ الفكر 
ال�سيا�سي

مت- �س الثالث
ع 304

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
ال�سيا�سي  والفكر  القدمي  ال�سيا�سي  الفكر  على  بالإطالع   املقرر  هذا  يهتم   
الو�سيط وما يحمالنه من اأفكار عن الدولة والعالقات الدولية التي طرحت من قبل 

املفكرين ال�سيا�سيني املعروفني يف حقل العلوم ال�سيا�سية.
اأهداف املقرر:

اإملام الطالب مبعرفة الفكر ال�سيا�سي خالل املراحل الزمنية املختلفة باعتبارها   -1
احد مداخل العلوم ال�سيا�سية .

معرفة احل�سارات التي قامت يف الع�سور القدمية والو�سطي واحلديثة وارتباط   -2
ذلك مبجالت املعرفة املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2اأ�سول الفل�سفة ال�سيا�سية الغربيةالأول 
م�سادر الفكر ال�سيا�سي اليوناين )ال�سف�سطائيون- الثاين 

الفكر واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية – دولة املدينة( 
2

2�سقراط ) مفهوم املعرفة(الثالث
2اأفالطون )كتاب اجلمهورية(الرابع

2اأر�سطو ) كتاب ال�سيا�سة(اخلام�ض
الكويني ال�ساد�ض )توما�ض  امل�سيحي  ال�سيا�سي  الفكر 

والر�ستالي�سية اجلديدة(
2

الإ�سالمية–والفل�سفة ال�سابع ال�سيا�سية  الفل�سفة  مقدمة 
اليونانية

2
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2الثابت واملتغري يف الفكر ال�سيا�سيالثامن
2تطور الفكر ال�سيا�سي التا�سع
2اأزمة الفكر ال�سيا�سيالعا�سر

2�سمناراحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

عدنان جون جاك رو�سو ،العقد الجتماعي ، ت: عادل زعيرت ، القاهرة ،دار   .1
املعارف ،1994م.

بطر�ض غايل ، املدخل يف علم ال�سيا�سة ، القاهرة ، مكتبة الأجنلو امل�سرية ،   .2
1998م.

اإىل العلوم ال�سيا�سية، اخلرطوم ،  �سالح الدين عبدالرحمن الدومة ، املدخل   .3
مطبعة جي تاون ، 2008م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النظم 
ال�سيا�سية 

املقارنة

مت- �س الثالث
ع 305

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
واأهم  ال�سيا�سية،  النظم  مقارنة  و  لدرا�سة  النظرية  بالأ�س�ض  املقرر  يهتم   
املداخل والجتاهات يف هذا املجال مع التعر�ض لبع�ض املفاهيم والق�سايا الأ�سا�سية، 

وال�ستعانة يف هذا الإطار بالأمثلة والنماذج التطبيقية للتو�سيح وال�ستدلل.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبجال العلوم ال�سيا�سية املقارنة وتطويرها قدميا وحديثًا.
2. معرفة الطار البيئي للنظام ال�سيا�سي من حيث عالقة النظام باملواطن .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

)النظام الأول  ال�سيا�سية  النظم  مب�سطلحات  التعريف 
ال�سيا�سي، تعريفة ،ن�ساأتة ، تطورة ، الفرق بني النظام 

ال�سيا�سي والتنظيم ال�سيا�سي(

2

2وظائف الدولة ) الدولة والأمة ، اأنواع الدول(الثاين 
2املذاهب ال�سيا�سية )الفردي، ال�سرتاكي، الجتماعي(الثالث
احلكومة، اجلمهور، ال�ستبدادية، املطلقة، الفردية، املارك�سية، الرابع

الور�ستوغراطية، الدميقراطية، الدكتاتورية، الفا�سية(  
2

2برملانية ، رئا�سيةاخلام�ض
درا�سة مناذج بع�ض النظم واملقارنة بينها مثل نظام ال�ساد�ض

 ، الهندي  الفرن�سي،   ، الربيطاين   ، املتحدة  الوليات 
نيجرييا، م�سر ، تون�ض

2

2برملانية ، رئا�سيةال�سابع
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درا�سة مناذج بع�ض النظم واملقارنة بينها مثل نظام الثامن
الوليات املتحدة ، بريطانيا ، فرن�سا، الهند ، نيجرييا، 

م�سر ، تون�ض

2

2برملانية ، رئا�سيةالتا�سع
درا�سة مناذج بع�ض النظم واملقارنة بينها مثل نظام العا�سر

الوليات املتحدة ، بريطانيا ، فرن�سا، الهند ، نيجرييا، 
م�سر ، تون�ض

2

2�سمناراحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

 ، الكويت ، وكالة املطبوعات  املقارنة،  النظم احلكومية   ، اأحمد حامد الفندي   .1
1972م.

الهيئة   ، القاهرة   ، املقارنة  ال�سيا�سية  النظم  اأ�سول   ، العمري  �سويلم  اأحمد   .2
امل�سرية العامة للكتاب ،1976م.

الفكر  دار   ، القاهرة   ، الدولة واحلكومة   : ال�سيا�سية  النظم  ليلة،  كامل  حممد   .3
العربي ، 1976م.

ال�سيا�سية،  النظم  درا�سة  يف  املعا�سرة  الجتاهات  غامن،  عبداملطلب  ال�سيد   .4
القاهرة ، دار القاهرة للن�سر والتوزيع ،1987م.

عبداحلميد متويل ، النظمة ال�سيا�سيه واملبادئ الد�ستورية العامة، القاهرة ،   .5
دار املعارف ، 1957م.

من�ساأة  الإ�سكندرية،  ال�سيا�سية،  النظمة  مبادئ  فهمي،  ابوزيد  م�سطفى   .6
املعارف، 1984م.

ح�سني عثمان حممد عثمان ، النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ، بريوت ،   .7
الدار اجلامعية.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مبادئ 
القانون 

الد�ستوري

مت- �س الرابع
ع 406

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
العام  القانون  بني  مكانته  و  الد�ستوري   القانون  ن�ساأة  املقرر  هذا  يو�سح   
للد�ساتري  املو�سوعي   و  ال�سكلي  املعنى  بني  الفرق  يبني  كما   ، اخلا�ض  القانون  و 
وم�سادرها  واأنواعها و العرف الد�ستوري و عنا�سره و اأركانه ، كما يعرف بطرق 

تعديل الد�ساتري و طرق انتهائها .
اأهداف املقرر:

1. معرفة الطالب باهمية  الد�ساتري  باعتبارها اعلى مراتب القانون الدوىل.
2. قدرة الطالب على تو�سيح عالقة القانون الد�ستوري باملنظم ال�سيا�سية.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

ون�ساأته الأول الد�ستورى  القانون  عن  اأ�سا�سية  مفاهيم 
وتطوره وم�سادره

2

2 مبداأ �سمو الد�ستورالثانى
القوانني الثالث بني  الفرق  العامة   الد�ستورية  املبادئ 

الد�ستورية والقوانني العادية  
2

2 اإ�سدار القوانني واملرا�سيم الد�ستورية الرابع
2 مبداأ ف�سل ال�سلطاتاخلام�ض
2 مبداأ �سيادة القانون احلقوق واحلريات العامة ال�ساد�ض

2 النظرية الد�ستوريةال�سابع
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واحلقوق الثامن ،ال�سيادة  الد�ستورية   ال�سيا�سات   
الد�ستورية

2

2التطور الد�ستوري فى ال�سودانالتا�سع
2د�ساتري ال�سودان ال�سابقة 1956 -1964-1985مالعا�سر

2د�ستور ال�سودان 1998ماحلادى ع�سر
2د�ستور ال�سودان 2005مالثانى ع�سر

24جموع ال�ساعات
املراجع:

الدار  الد�ستورى،  والقانون  ال�سيا�سية  عثمان،النظم  حممد  عثمان  ح�سني    .1
اجلامعية للن�سر ،1996م.

الد�ستورى:النظمة  والقانون  الد�ستورية  دوفرجية،املوؤ�سا�سات  موري�ض    .2
للن�سر  اجلامعية  املوؤ�س�سة   ، �سعد  جورج  ترجمة  الكربىن  ال�سيا�سية 

والدرا�سات،2002م.
القانون الد�ستورى:الد�ساتري والدولة ونظم  اإبراهيم ابو خزام، الو�سيط فى    .3

احلكم،طرابل�ض دار الكتاب اجلديد املتحد ، 2002م.
4.  انعام رعد، القانون الد�ستورى العام، املوؤ�س�سة احلديثة للكتاب، 2003م.

ال�سودانية،دار  ال�سيا�سية  والنظم  الد�ستورى  القانون  الب�سري،  ال�سافعى  عبد   .5
الثقافة ، 2001م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الفكر 
ال�سيا�سية 
االإ�سالمي

مت- �س الرابع
ع 407

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
ال�سيا�سي  الفكر  يف  الأ�سا�سية  املفاهيم  على  بالطالع  املادة   هذه  تهتم   

الإ�سالمى ودرا�سة املدار�ض الفكرية املختلفة.
اأهداف املقرر :

تعريف الطالب باأ�سول الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي واإلغاء ال�سوء على موقف   .1
املدار�ض والتيارات املختلفة.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2الو�سع يف اجلزيرة العربية قبل الإ�سالمالأول
2التعريف بالفكر ال�سيا�سي الإ�سالميالثاين
2م�سروع الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي الثالث
2بدايات الدعوة الإ�سالمية ال�سرية واجلهريالرابع

الرا�سدة اخلام�ض اخلالفة   – والغزوات  اجلهاد  م�سروعية 
قراءة �سيا�سية

2

2اأبوبكر ال�سديق – عمر بن اخلطاب ال�ساد�ض
2عثمان بن عفان – علي بن اأبي طالبال�سابع
2دولة امللك ال�سيا�سي ) الموية والعبا�سية(الثامن

2الفرق الإ�سالمية – ال�سيعة – اخلوارج – املعتزلةالتا�سع
2املبادئ الإ�سالمية التي تقوم عليها الدولة الإ�سالميةالعا�سر

2ا�س�ض ومعايري الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمياحلادي ع�سر
2�سمـــــنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
:�سخ�سيات  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سي  الفكر   ، �سرف  الفتوح  اأبو  جالل  حممد   .1

ومذاهب ، الإ�سكندرية ، 
يو�سف اإب�ض ، قراءات يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ، بريوت دار الن�سر ، دار   .2

بي�سان للن�سر والتوزيع ، 2000م.
ر�سوان ال�سيد ، المة واجلماعة وال�سلطة ،درا�سات يف الفكر ال�سيا�سي العربي   .3

الإ�سالمي ، دار مكتبة الهالل ،1986م.
احلداثة  دار   ، حديدي  �سبحي  ،ت:  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفكر   ، منتقمري   .4

للطباعة والن�سر ، 1988م.
خالد بن �سالح احلميدي ، ن�سوؤ الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي ، �سحيفة املدينة ،   .5

دار الفكر اللبناين ، 1994م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االأمن 
االإن�ساين

مت- �س الرابع
ع 408

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
الق�سايا  الإن�سانى هو جوهر كل  الأمن  اأن  املادة على حقيقة مفادها  تركز   

المنيه وتدر�ض الروؤى التي بلورت مفهوم الأمن الإن�سانى
اأهداف املقرر :

1. تعريف الطالب بالأمن واأهميته بالإن�سان.
2. التعريف مبجالت الأمن الإن�ساين.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

2تعريف الأمن واأهميتهالأول 
2تعريف الأمن الإن�ساين ومفهومهالثاين 
2تطور التاريخ ملفهوم الأمن الإن�ساينالثالث
2جمالت الأمن الإن�ساينالرابع

2الأمن الغذائي : تعريفه - اهميتهاخلام�ض
2مهددات الأمن الغزائيال�ساد�ض

2�سبل وو�سائل الأمن الغذائيال�سابع
2المن املائي تعريفه - واهميتهالثامن

2مهددات الأمن املائيالتا�سع
2�سبل و�سائل الأمن املائيالعا�سر

2اأمن املجتمع : تعريفه - اأهميته - مهدداته - �سبل حتقيقهاحلادي ع�سر
- الثاين ع�سر تعريفه  القت�سادي:  والأمن  ال�سيا�سي  الأمن 

مهدداته - �سبل حتقيقه
2

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
لديل هارد ، ال�سرتاتيجية وتاريخها يف العامل ، ت: الهيثم الأيوبي، بريوت   .1

دار الطليعة،1967م.
لديل هارد، التاريخ فكرًا اإ�سرتاتيجيًا ، حازم طالب ، بغداد ، 1988م.  .2

جمال عبد امللك ، ال�سرتاتيجية وال�سيا�سة، بريوت، داراجليل ، 1984م.  .3
عطا حممد �سالح زهرة ، المن القومي العربي، القاهرة ، داراملوقف العربي،   .4

1984م.
حامد ربيع ، نظرية الأمن القومي،القاهرة ، دار املوقف العربي ، 1984م.  .5

ح�سن العبدلله ،الأمن املائي العربي ، بريوت ، مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية،   .6
1992م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التنمية 
ال�سيا�سية

مت- �س الرابع
ع 409

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
�سرح  ويت�سمن  وطبيعتها  ال�سيا�سية  التنمية  مفهوم  املقرر  هذا  يناق�ض   

النظريات املختلفة واخل�سائ�ض الرئي�سية للتنمية ال�سيا�سية 
اأهداف املقرر:

الرئي�سيه  والجتاهات  ال�سا�سية  النظريات  وحتليل  بدرا�سة  املقرر  هذا  يهتم   .1
لدرا�سة التحديث والتنمية والتخلف.

معرفة املدار�ض الفكرية واملنظورات املختلفة لدرا�سة التنمية.  .2
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2امل�سادر الفكرية لنظريات التنميةالأول
2مراحل تاريخية للتنمية ال�سيا�سيةالثانى
2تق�سيم العمل ) اميل دور كاين(الثالث
2الأخالق الربوت�ستانوتية )ماك�ض فيفر(الرابع

2مراحل النموؤ القت�سادي )رو�ستو(اخلام�ض
2زوال املجتمع التقليدي )دانيل لرينر(ال�ساد�ض

2احلداثة والتنمية ال�سيا�سية ) �سامويل هننتجتون(ال�سابع
2التبعية تنمية التخلف ) انديرا جوندر فرانك(الثامن

2التبعية والتنمية ) فرناندو كاردو�سو(التا�سع
2التوجهات امل�ستقبيلية يف درا�سة التنميةالعا�سر

2العوملة والتنميةاحلادى ع�سر
2مدخل الدميوقراطية واحلكم الرا�سدالثانى ع�سر

24جمموع ال�ساعات



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

138جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

املراجع:
التنمية ال�سيا�سية ، مكتبة نه�سة ال�سرق،  ال�سيد عبداملطلب غامن، درا�سة يف   .1

1981م.
�سمويل هنتجتون ، النظام ال�سيا�سي ملجتمعات متغرية، ت : �سمية فلو عبود ،   .2

لندن ، دار ال�ساقي 1993م.
ا�سامة الغزال حرب ، الحزاب ال�سيا�سية يف العامل الثالث.  .3

ن�سر حممد عارف ، نظريات التنمية ال�سيا�سية املعا�سرة ، املعهد العاملي للفر   .4
الإ�سالمي ، 1994م.

�سيد احل�سيني ، التنمية والتخلف.  .5
�سمري امني ، التطور الالمتكافئ يف درا�سة الت�سكيالت الجتماعية الطرفية ،   .6

بريوت ، دار الطليعة. 
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اجلغرافية 
ال�سيا�سية

مت- �س الرابع
ع 410

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر: 
يركز املقرر على  وتو�سيح اأهمية البعد اجليوبوليتكي فيما  يتعلق ب�سيا�سات   

الدولة الداخلية واخلارجية ، كما يو�سح التغريات يف القوة الربية و البحرية.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبو�سوع اجلغرافيا ال�سيا�سية وجمالت البحث فيها.
2. تو�سيح اأهمية البعد اجليوبلوتكي فيما يتعلق ب�سيا�سات الدولة الداخلية واخلارجية. 

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف اجلغرافيا ال�سيا�سيةالأول 
  اجلغرافيا ال�سيا�سية عرب التاريخ وعالقتها بالعلوم الثاين 

الأخرى
2

2مناهج البحث فى العلوم ال�سيا�سيةالثالث
2اهم النظريات اجليواإ�سرتاتيجيةالرابع

2نظرية القوة الربيةاخلام�ض
2نظرية القوة البحريةال�ساد�ض

2م�سكالت احلدود ال�سيا�سيةال�سابع
ال�سراع على ميناء ع�سب الأرتري علي البحر الأحمر الثامن

)اأرتريا واأثيوبيا(
2

ميناء التا�سع حول  العثمانية  والدولة  برطانيا  بني  ال�سراع 
�سواكن علي ال�ساطئ الغربي للبحر الأحمر

2

2ال�سراع على �ساحل ال�سام اأيام احلروب ال�سليبيةالعا�سر
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ال�سوؤون العلمية

2ال�سراع بني فرن�سا واأملانيا )منطقة اللورين(احلادي ع�سر
2�سراع الكتلة الأملانية الرو�سية واأملانياالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

للعامل  وال�سكانية  والقت�سادية  ال�سا�سية  ،اجلغرافية  ح�سن  ال�سيد  عدنان   .1
املعا�سر، بريوت ، املوؤ�س�سة اجلامعية للن�سر ،1994م.

عبداملنعم عبدالوهاب، جغرافية العالقات ال�سيا�سية ، القاهرة ، مكتبية مدبويل،   .2
1998م.

القرن  يف  ال�سرتاتيجي  وال�سراع  اإ�سرائيل   ، احمد  حممد  فاروق  املعز   .3
الفريقي، اخلرطوم ، �سركة مطابع ال�سودان للعملة،1964م.

جيوبلوتوكية  تطبيقات  مع  ال�سيا�سية  اجلغرافيا   ، الهيتي  فار�ض  �سربي   .4
ا�ست�سراقية عن الوطن العربي، دار الكتاب اجلديد ، 2001م.

حممد ريا�ض، ال�سول العامة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية واجليوبلوتيكا، القاهرة   .5
دارالنه�سة،1993م.

 ، املعرفة  ، دار  الكويت   ، ال�سيا�سية والعامل املعا�سر  تايلور ، اجلغرافيا  بيرت   .6
1999م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التخطيط 
االإ�سرتاتيجي

مت- �س اخلام�س
ع 511

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
متطلبات  ويو�سح  ال�سرتاتيجي  للتخطيط  الأ�سا�سية  باملفاهيم  املقرر  يهتم   

تنفيذ الإ�سرتاتيجية مركزا على م�سكالت التخطيط ال�سرتاتيجي يف ال�سودان 
اأهداف املقرر :

1. اإملام الطالب بالإدارةال�سرتاتيجية ومتطلبات تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية .
2. معرفة الطالب بالبيئة اخلارجية وحتليلها وكيفية التعامل معها .

3. ت�ساعد الطالب فى بناء املهارات الإدارية . 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2التعريف واملفاهيم الأ�سا�سية لالإ�سرتاتيجيةالأول 
2 اأهمية واأهداف  الإ�سرتاتيجيةالثاين 
2مقومات  الإ�سرتاتيجيةالثالث
2 الروؤية والر�سالة وكيفية �سياغتها الرابع

2 حتليل البيئة الداخلية اخلام�ض
2 حتليل البيئة اخلارجيةال�ساد�ض

2  البدائل ال�سرتاجتية ال�سابع
2 حلقة نقا�ض الثامن

2  متطلبات تنفيذ   الإ�سرتاتيجيةالتا�سع
2  تقييم اخلطط الإ�سرتاتيجيةالعا�سر

2 م�سكالت  الإ�سرتاتيجية فى الدول النامية احلادي ع�سر
2 م�سكالت الإ�سرتاتيجية فى ال�سودان الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
عبد احلميد عبد البفتاح املغربى، الإدارة ال�سرتاجتية،القاهرة ،1999م .  .1

منري البعلبكى ،ملورد القريب، 1998م.  .2
ال�سيا�سية  العلوم  فى  ال�سرتاتيى  التحطيط  �سالح،  ابو  ح�سني  حممد   .3

والجتماعية،اخلرطوم ،2006م.
بطر�ض بطر�ض غاىل،ال�سرتاجتية وال�سيا�سة الدولية،القاهرة 1967م  .4

ال�سودانى،البعد  لالقت�ساد  ال�سرتاتيجى  ،التخطيط  ابو �سالج  حممد ح�سني   .5
املفقود،اخلرطوم،2002م.

التقرير ال�سرتاتيجى ال�سودانى،1997م.  .6
القرن  فى  ال�سرائيلى  وال�سراع  ،ا�سرائيل  حممداحمد  فاروق  املعز  د0   .7

الفريقى، ال�سودان ، املكتبة الوطنية،  2010م
ليدل هارت،ال�سرتاجتية وتاريخها فى العامل،بريوت ،1967م.  .8
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
العامة واحلكم 

املحلي

مت- �س اخلام�س
ع 512

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
ويو�سح   املحلى،  واحلكم  العامة  ال�سيا�سة  مفهوم  بدرا�سة  املقرر  يهتم   
املناهج واملداخل امل�ستخدمة يف حتليل درا�سة ال�سيا�سة العامة، و املوؤثرات الداخلية 

واخلارجية علي ال�سيا�سة العامة، ويبني جتارب التنمية يف م�ستوى احلكم املحلى.
اأهداف املقرر:

والعوائق  املحلية  امل�ستويات  يف  التنمية  وجتارب  بنظريات  الطالب  تعريف   .1
ال�سيا�سية والإدارية واملجتمعية التي قد تعرت�ض تلك التجارب

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع

– الأول مناهجها   – اأهميتها  العامة-  ال�سيا�سة  مفهوم 
املوؤثرات الداخلية واخلارجية

2

2ال�سيا�سة العامة والأيدلوجية والنظام ال�سيا�سي الثانى
2ال�سيا�سة العامة واملقدرات القوميةالثالث
النموذج الرابع  – ال�سامل  )منوذج  تطبيقية  مناذج 

الإ�سالحي – منوذج امل�سح املختلط(
2

2تقيم ال�سيا�سة العامةاخلام�ض
مفاهيم ونظريات التنمية املحلية – الأطر املوؤ�س�سية ال�ساد�ض

 – التنمية  �سيا�سات   – واحل�سرية  الريفية  للتنمية 
تنمية املجتمع – التخطيط الالمركزي

2

2الالمركزية واحلكومات املحليةال�سابع
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الالمركزية والتنمية والجتاهات العاملية وبناء قدرات الثامن
احلكومات املحلية

2

2امل�ساركة ال�سعبية يف التنمية الريفية واحل�سريةالتا�سع
2دور املنظمات القاعدية يف التنمية املحليةالعا�سر

2اإ�ستدامة برامج التنمية املحليةاحلادى ع�سر
2جتارب وحالت درا�سيةالثانى ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

 ، البنية والتحليل  العامة ، منظور كلي يف  ال�سيا�سة   ، الفهداوي  فهمي خليفة   .1
عمان ، دار امل�سرية ، 2001م.

النظمة  يف  للتخطيط  جديد  مدخل   : ال�سيا�سة  حتليل   ، العواملة  عبداحلافظ   .2
احلكومية ، عمان ، مركز احمد ي�ض ،1999م.

اأحمد م�سطفي احل�سني ، حتليل ال�سيا�سات : مدخل جديد للتخطيط يف النظمة   .3
احلكومية،دبي ، 1994 م.

جيمي�ض اندر�سون �سنع ال�سا�سات العامة ، ترجمة عامر الكبي�سي ، عمان دار   .4
امل�سرية ، 1999

جمموعة موؤلفني ، حتليل ال�سيا�سة العامة ، ق�سايا نظرية ومنهجية ترجمة علي   .5
الدين هالل، القاهرة دار النه�سة، 1988م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
ونظم احلكم 
يف االإ�سالم

مت- �س اخلام�س
ع 513

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
الإ�سالم،  يف  احلكم  لنظام  ال�سيا�سية  والقواعد  الأ�سول  املقرر  يناق�ض   
ويتناول �سخ�سية الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، كقائد �سيا�سي، ثم يو�سح  اأهم 

املعايري التي حتدد ال�سيا�سات الإ�سالمية.
اأهداف املقرر :

تهدف املادة اإىل تعريف الطالب  بفقة الدولة الإ�سالمية وطبيعة  الإ�سالم من انة   .1
دين دولة   ومناهج القالان وال�سنة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف ال�سورى فى العهد النبوى الأول
2 اأحكام ال�سورى وتطبيقاتها .الثاين
ال�سيا�سية-جمال�ض الثالث وال�سورى  الفقهى  الجتهاد    

ال�سورى واملجال�ض النيابية
2

2 اأو�ساع الأقليات املحلية .الرابع
2 عالقة الأجهزة واملوؤ�س�ساتاخلام�ض
2 اجلماعات ال�سيا�سية فى الدولة الإ�سالمية .ال�ساد�ض

2موؤ�س�سات املجتمع املدنى فى ظل الدولة الإ�سالمية  ال�سابع
الجتماعية الثامن العدالة  وحتقيق  العامة  احلريات   

وال�سيا�سية
2

2 مقارنة النظمة الخرى بنظام احلكم فى الإ�سالمالتا�سع
2 تدخل الدولة فى الأن�سطة ال�سيا�سية والقت�سادية .العا�سر
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ال�سوؤون العلمية

2 عزل احلكومة فى نظام الدولة الإ�سالميةاحلادي ع�سر
2 �سمنار  .الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

املاوردى،الأحكام ال�سلطانية .  .1
مقدمة بن خلدون .  .2

الغزاىل ، اإحياء علوم الدين  .            .3
ابن تيمية ،ال�سيا�سية ال�سرعية .    .4

حممد عبدالقادر ابو فار�ض، النظام ال�سيا�سى ونظام احلكم فى الإ�سالم.  .5
د. عبداحلميد متوىل،مبادى نظام احلكم فى الإ�سالم .  .6

جان ماري دنكان ، علم ال�سيا�سة ، ت:حممد عرب، بريوت ، الدار اجلامعية   .7
للن�سر ،1992م.

ن�سر حممد عارف ، ال�سيا�سة املقارنة ، بريوت ، املوؤ�س�سه اجلامعية للن�سر ،   .8
2002م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
واحلكم يف 

ال�سودان

مت- �س اخلام�س
ع 514

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر: 
يناق�ض هذا املقرر تطور النظام ال�سيا�سي يف ال�سودان و املتغريات الهيكلية   
امل�سكالت  وتو�سيح  الوطني  احلكم  لأ�سكال  ال�سيا�سية  والأيدلوجية  التنظيمية 

والتحديات التي تواجه ال�ستقرار ال�سيا�سي فى ال�سودان.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر ايل متكني الطالب من فهم املعارف ال�سا�سية للتطور ال�سيا�سي   .1
يف ال�سودان حتى قيام حركات الوطنية.

معرفة التنظيمات الدراية والقليمية وامل�سكالت ال�سيا�سية اهمها م�سكلة جنوب   .2
ال�سودان.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2اجلغرافيا ال�سيا�سية يف ال�سودانالأول
2احلداثة يف ال�سودانالثاين
2التطوارت التاريخية للدولة يف ال�سودانالثالث
2ال�ستعمارالرابع

2املقاومة الوطنية اخلام�ض
2موؤمتر اخلريجنيال�ساد�ض

2الأحزاب ال�سيا�سية يف ال�سودان والنقاباتال�سابع
2ا�سكال احلكم الوطني الثامن

2التجار الدميوقراطيةالتا�سع
2التجارب الع�سكريةالعا�سر
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2التجارة النتقاليةاحلادي ع�سر
2م�سكالت �سيا�سية )م�سكلة اجلنوب(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

حممد �سعيد القدال ، تاريخ ال�سودان احلديث.  .1
اإبراهيم حممد حاج مو�سي ، الدميوقراطية وتطور نظم احلكم يف ال�سودان.  .2

د. عبداللطيف حممد البوين، جتربة منريي الإ�سالمية – البعد الديني مل�سكلة   .3
اجلنوب – د�ستور ال�سودان ا�سالمي اأم علماين.

حممد اإبراهيم اأبو �سيلم ، الفوجن والر�ض ، اخلرطوم �سعبة ابحاث ال�سودان،   .4
1979م.

حممد اإبراهيم ابو �سيلم ، الأر�ض يف املهدية، 1983م.  .5
دار   ، ، اخلرطوم  يو�سف ف�سل  ، حتقيق  الطبقات   ، الله  النور �سيف  حممد   .6

اجلامعة للن�سر ، 1992م.
بروفي�سري مدثر عبدالرحيم ، الإمربيالية وم�سكلة اجلنوب.  .7
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

التنمية 
ال�سيا�سية 
يف العامل 
االإ�سالمي

مت- �س اخلام�س
ع 515

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
العامل  يف  ال�سيا�سية  بالتنمية  املرتبطة  املفاهيم  من  العديد  املقرر  يناق�ض   
الإ�سالمى ويركز الهتمام على اأثر التحولت العاملية على التنمية ال�سيا�سية يف العلم 

الإ�سالمى.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبفهومى التنمية ال�سيا�سية والتحديث .
2. املام الطالب باخل�سائ�ض املختلفة لظاهرة التخلف وتناول العامل الإ�سالمى كنموذج.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مفهوم العامل الإ�سالمي الأول 
2اخلارطة ال�سيا�سية لدول العامل الإ�سالميالثاين 
العامل الثالث يف  النظمة   منها   تعانى  التى  ال�سكاليات 

الإ�سالمي
2

2 ا�سكالية التبادل ال�سلمى لل�سلطةالرابع
2 م�سكالت اإدارة الدولةاخلام�ض
2 م�سكالت التخلفال�ساد�ض

2 ال�ستعمار والدول االإ�سالميةال�سابع
2 اأثر املوروث ال�ستعماري على العامل الإ�سالميالثامن

2 اإ�سكاليات التنمية العامل الإ�سالميالتا�سع
2 خطط الإ�سالح القت�سادي العا�سر
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2 اأثر التحولت العاملية على العامل الإ�سالمياحلادي ع�سر
2 تطبيقاتالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

1.  ال�سيد عبداملطلب غامن، درا�سة فى التنمية ال�سيا�سية، مكتبة نه�سة ال�سروق 
،1981م.  

للفكر  العاملى  املعا�سرة،املهد  ال�سيا�سية  التنمية  عارف،نظريات  حممد  ن�سر    .2
الإ�سالمى،1994م .

3.    ا�سامة عبدالرحمن ، تنمية التخلف واإدارة التنمية: اإدارة التنمىة فى الوطن 
العربى والنظام العاملى اجلديد، مركز درا�سات الوحدة العربية.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االإعالم 
والراأي العام

مت- �س اخلام�س
ع 516

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يهتم املقرر بتو�سيح مفهوم الإعالم و الراأي  العام. مفهوم  وعالقته بالأطر   
الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية ، واخللفية الثقافية وعوامل التن�سئة الجتماعية 

وتاأثري و�سائل الت�سال اجلماهريي عليه وبع�ض اأ�ساليب قيا�سه.
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب مبفهوم الإعالم والراأي العام ووظيفته واأنواعه.
2. درا�سة املدار�ض ال�سيا�سية املختلفة يف الإعالم والراأي العام.

3. تاريخ الإعالم والراأي العام وخ�سائ�سه ونظرياته وكيفية القيا�ض.
4. تعريف بالت�سال اجلماهريي ونظم الإعالم يف الفكر ال�سيا�سي.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف الإعالم ال�سيا�سي ) الت�سال ال�سيا�سي(الأول
2و�سائل الت�سال اجلماهرييالثانى
2وظائف الإعالمالثالث
2نظريات ال�سحافةالرابع

2ال�سلطويةاخلام�ض
2احلريةال�ساد�ض

2امل�سوؤولية اجلماعيةال�سابع
2عوملة الإعالمالثامن

2دور و�سائل الت�سال يف العملية ال�سيا�سيةالتا�سع
2الإعالم الدويلالعا�سر
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ال�سوؤون العلمية

2الدعاية واحلرب النف�سيةاحلادى ع�سر
2�سمــــــــنارالثانى ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

اإبراهيم اإمام ،الإعالم والت�سال باجلماهري، 1969م.  .1
جهان اأحمد ر�ستي ، الدعاية واإ�ستخدام الراديو يف احلرب النف�سية ، الفكر   .2

العربي ، 1985م.
مبارك ربيع ، ثورة الت�سال وظاهرة العوملة الثقافية ، املنظمة العربية للتنمية   .3

والثقافة، 1994م.
عبداللطيف العويف، زمن امل�ستقبل والعامل العربي ، الريا�ض ، مكتبة امللك فهد،   .4

1998م.
وعلوم  للهند�سة  الدولية  ،الأكادميية  الدويل  ،الإعالم  العبد  عاطف  نهى   .5

الإعالم،الدارالعربيةللن�سر 2009م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حتليل 
النزاعات 

الدولية

مت- �س اخلام�س
ع 517

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يركز املقرر على تو�سيح الروؤى العلمية والقواعد النظرية والعملية التي يرتكز   
عليها حتليل النزاعات، والتزويد باملعرفة ال�سرورية ل�سرتاتيجيات ف�ض النزاعات.

اأهداف املقرر:
ودرا�سة  القوة،  وا�ستخدام  الدولية  ال�سيا�سة  فى  بالنزاعات  الطالب  معرفة   .1

التحولت الع�سكرية ذات ال�سلة بتكنوجليا اأ�سلحة الدمار ال�سامل.
معرفة  �سكل النزاعات الدولية وت�سيري  الروؤوؤى النظرية املختلفة  للنزاع  فى   .2

ال�سيا�سة الدولية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مقدمة فى النزاعات الدولية الأول
2الطر النظرية لدرا�سة  النزاعات الدولية الثانى
2 م�ستويات حتليل النزاعات الدوليةالثالث
2 التعقيدات الع�سكرية واحلرب العاملية الثانيةالرابع

2 الدميقراطيات والنظمة ال�سمولية واحلرباخلام�ض
2 الفو�سى الدولية ومع�سلة المنال�ساد�ض

2 الطاقة والنزاعات  الدولية )حرب اخلليج الثانية(ال�سابع
2  ا�سرتاتيجيات النزاعالثامن

2 ا�سرتاتيجيات ف�ض النزاعالتا�سع
2 الثقافة والنزاعالعا�سر

2 نزاعات املوارداحلادى ع�سر
2 القوى العظمىالثانى ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع:
1.  حممد تامر ليلى، النظم ال�سيا�سية ، بريوت ،دار النه�سة،1969م.

الجنلو  القاهرة،مكتبة  املعا�سرة،  الدولية  العالقات  العوينى،  على  حممد   .2
اأمريكية،  بدون تاريخ.

اأديب من�سور، ميزان الدول على �سوء درا�سة العالقات الدولية، بنغازى ،دار   .3
يون�ض ، 1999م.

الأمنية،  للعلوم  نايف  اأكادميية  املنظمة،  اجلرمية  لطفي،  م�سطفى  عبدالفتاح   .4
1999م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اإدارة 
االأزمات

مت- �س اخلام�س
ع 518

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يناق�ض املقرر مفهوم الأزمة واملفاهيم املرتبطة بها ويدر�ض الأزمات الدولية   
على  الرتكيز  مع  الدولية  ال�سيا�سة  �سهدتها   التي  املعا�سرة  التطورات  �سياق  يف 

اأ�ساليب اإدارة الأزمات.
اأهداف املقرر:

يهدف املقرر اإىل تعليم الطالب مفهوم ومعنى الأزمة    وكيفية ادارتها .   .1
ويهدف اأي�سًا اإىل  تعرف الطالب  على الأزمات الداخلية  والدولية والكوارث   .2

وكيفية التحكم فيها.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2معنى الأزمة وم�سبباتها وخ�سائ�سها و  اأنواعهاالأول 
2 ن�سوؤ الأزمات ومراحل تكوينها وتفاعالتها الداخلية الثاين 
واحتياجات الثالث واأ�س�ض  الأزمات  ت�سخي�ض  مناهج   

التعامل مع الأزمات
2

 اإ�سرتاتيجيات مواجهة الأزمات واأ�س�ض واحتياجيات الرابع
التعامل مع الأزمات

2

2ا�سرتاتيجيات مواجهة الأزمات واإدارة جمتمع الأزمةاخلام�ض
بني ال�ساد�ض املتبادل  التاثري  الأزمات  واإدارة  فريق  تكوين   

الأزمة واملجتمع الذى حدثت فيه
2

اإدارة ال�سابع مراحل  الأزمة،  حل  فى  وامل�ساركة  املجتمع   
الأزمات واجراءات الوقاية

2
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2 الأزمة ال�سيا�سية  والدولية الثامن
ال�سينية التا�سع ال�سيا�سية-الأزمة  الأزمات  على  مناذج   

1945-الكورية1950- 
2

2 املجتمع الإ�سالمى واإدارة الأزمةالعا�سر
2 تطبيقات اإدارة الأزمات الدوليةاحلادي ع�سر

2 تطبيقات اإدارة الأزمة املحليةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
ال�سيد عليوة  ،اإدارة الأزمات والكوارث، القاهرة  مركز القرارات لال�ست�سارات،   .1

1997م.
حم�سن اأحمد اخل�سريى ، اإدارة الأزمات،القاهرة ، مكتبة مدبوىل،1997م.  .2

عبا�ض ر�سدى العمارى، اإدارة الأزمات فى عامل متغري،القاهرة ،مركز الهرام   .3
للرتجمة، 1993م.

،املوؤ�س�سة  والتحول،بريوت  الغليان  نقطتينى  بني  الأزمة  اإدارة  الباز،  ح�سن   .4
اجلامعية للن�سر، 2000م.

ال�سيد عليوة ،اإدارة ال�سالعات الدولية ،القاهرة، 1997م.  .5
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
ال�سرعية

مت- �س ال�ساد�س
ع 619

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
يهتم املقرر مبفهوم ال�سيا�سة ال�سرعية ويو�سح عالقة احلاكم باملحكومني يف   
الدولة الإ�سالمية كما يبني الفرق بني النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي والنظم ال�سيا�سية 

الغربية.
هداف املقرر:

1. التعرف على نظام الدولة الإ�سالمي و�سيا�سات احلاكم ال�سرعي.
2. التعرف على الرتاث الإ�سالمي يف املجالت ال�سيا�سية.

3. الوقوف على كتب ال�سيا�سة ال�سرعية للدولة.
4. التاأ�سيل للنظام ال�سيا�سي.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

واأحكامها الأول  واأدلتها  ومفهومها  ال�سرعية  ال�سيا�سة 
وم�سادرها

2

الدولة الثاين  يف  ون�ساأتها  مفهومها  ال�سيا�سية  النظم 
الإ�سالمية

2

مو�سوعات علم ال�سيا�سة ال�سرعية يف عالقة احلاكم الثالث
باملحكومني

2

تنظيم ال�سيا�سة ال�سرعية لل�سلطات الثالثة ) الت�سريعية الرابع
– الق�سائية( – التنفيذية 

2
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–اإمامة اخلام�ض )املظامل  لوليات  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تنظيم 
ال�سلوات-احلج(

2

2النظام املايل يف ال�سيا�سة ال�سرعيةال�ساد�ض
2تنظيم ال�سيا�سة ال�سرعية لحكام اجلرائمال�سابع
قواعد يف النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي )احلاكمية لله الثامن

احل�سبة...( – العدالة-  –ال�سوري 
2

2المامة مفهومها – �سوطها – طرق اإنعقادها ...الخالتا�سع
)التخطيط العا�سر ال�سرعية  ال�سيا�سة  يف  الإداري  املنهج 

لن�سر الدعوة – التخطيط التنظيمي – منهج الإدارة 
يف العهد النبوي واخلالفاء الرا�سدين(

2

)كل احلادي ع�سر ال�سرعية  ال�سيا�سة  يف  والواجبات  احلقوق 
احلريات(

2

2جتربة احلكم الإ�سالمي يف ال�سودانالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع:
1. املاوردي ، الحكام ال�سلطانية.

2. حممد الر�سيد ر�سي ، اخلالفة.
3. اأبي يعلي ، الأحكام ال�سلطانية.

4. مازن بن �سالح امل�سباقي ، النظام ال�سيا�سي لالإ�سالم.
5. الإمام اجلويني ، قيا�ض الأمم واليات الظلم.

6. ابن تيمية ، احل�سبة.
7. ابن تيمية،ال�سيا�سة ال�سرعية بني الراعي والرعية.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حتليل 
ال�سيا�سة 
اخلارجية

مت- �س ال�ساد�س
ع 620

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
ال�سيا�سة اخلارجية  ودرا�سة حمددات  املقرر على  درا�سة وحتليل   يركز   
الداخلية  العوامل  تاأثري  على  الرتكيز  مع  واأهدافها  للدول   اخلارجية  ال�سيا�سية 

وامل�سائل الدولية املعا�سرة وعملية �سنع ال�سيا�سة اخلارجية.
اأهداف املقرر :

يهدف هذا املقرر اإىل درا�سة مو�سوع ال�سيا�سة اخلارجية و بدرا�سة العوامل   .1
الداخلية  والإقليمية والدولية املوؤثرة يف عملية �سنع ال�سيا�سة اخلارجية واآليات 

تنفيذها
جمال  يف  الرئي�سة  النظرية  للمناهج  الطالب  فهم  تطوير  اإىل  املقرر  يهدف   .2

التفاو�ض وتفاعلها مع نظريات العالقات الدولية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مفهوم ال�سيا�سة اخلارجيةالأول 
2طبيعة ال�سيا�سة اخلارجية املناهج واملداخلالثاين 
املحددات الداخليلة واخلارجية لل�سيا�سة اخلارجية ) الثالث

عملية �سنع القرار(
2

2اهداف ال�سيا�سة اخلارجيةالرابع
2و�سائل وادوات ال�سيا�سة اخلارجيةاخلام�ض
2�سمات ال�سيا�سة اخلارجية ال�ساد�ض

2ادوات تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية ال�سابع
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2 هيكل �سنع ال�سيا�سة اخلارجيةالثامن
2 عملية �سنع القرار فى ال�سيا�سة اخلارجيةالتا�سع
2عملية �سنع القرار فى ال�سيا�سة اخلارجيةالعا�سر

2  عملية �سنع القرار فى ال�سيا�سة اخلارجيةاحلادي ع�سر
1958- الثاين ع�سر )من  ال�سودانية  اخلارجية  ال�سيا�سة 

1964م(
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

دار  بريوت   ، �سعب  ح�سن  ت:  اخلارجيه،  ال�سيا�سة  ،مناهج  مكريد�ض  روي   .1
الكتاب العربي.

 ، اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  واأبعادها  اخلارجية  ال�سيا�سة   ، حممد  زكي  فا�سل   .2
بغداد مطبعة �سفيق 1975م.

الريا�ض   ، جدكر  فا�سل  ت:   ، اخلارجية  وال�سيا�سة  الأخالق   ، اثميث  كارن   .3
مكتبة العبيكان 2005م.

البحوث  مركز   ، القاهرة   ، اخلارجية  ال�سيا�سة  حتليل   ، �سليم  ال�سيد  حممد   .4
والدرا�سات الإ�سالمية 1989م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الالمركزية 
واحلكم 
االحتادي

مت- �س ال�ساد�س
ع 621

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
ي�سرح املقرر مفهوم الالمركزية و احلكم الحتادي ويو�سح الأ�سكال املختلفة   

لها كما يقيم بع�ض جتارب الالمركزية من خالل اأدوات تقييم ومناهج خمتلفة.
اأهداف املقرر:

تقدمي مدخل لدرا�سة الالمركزية ال�سيا�سية والإدارية واملالية من خالل التعرف   .1
على ال�سكال املختلفة لالمركزية وتقدمي حتليالت يف دول وجمتمعات خمتلفة 

و�سول ايل تقيم الالمركزية وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مقدمة يف الالمركزية واحلكم الحتاديالأول
2الأنواع املختلفة من الالمركزيةالثانى
وامل�ستوى الثالث والقليم  املركز  بني  والعالقات  الفدرالية 

املحلي
2

2الفدرالية املاليةالرابع
2ال�سرائباخلام�ض
2التحويالت احلكومية واملنح وتقا�سم اليراداتال�ساد�ض

2الفدرالية والقطاع العامال�سابع
2الالمركزية والقرتا�ض احلكوميالثامن

2الفدرالية املالية )درا�سة حالة(التا�سع
2الالمركزية الإدارية العا�سر
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املحلي احلادى ع�سر واحلكم  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  الالمركزية 
الدميوقراطي

2

التقييم الثانى ع�سر واأدوات  مناهج  الالمركزية  جتارب  تقييم 
الالمركزية والف�ساد

2

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

 ، والتطبيق  النظرية  يف  وق�ساياها  املحلية  الإدارة  مبادئ   ، بطر�ض  ظريف   .1
القاهرة ، مكتبة الجنلو امل�سرية 1971م.

 ، للكتاب  العربية  الهيئة   ، القاهرة   ، املحلية  الإدارة  مقدمة يف   ، ر�سيد  احمد   .2
1975م.

تيم نبلوك ، �سراع ال�سلطة والرثوة يف ال�سودان ، اخلرطوم ، 1994م.  .3
بيرت وود ، ال�سودان الدولة امل�سطربة ، امدرمان ، مركز حممد ب�سري للدرا�سات   .4

ال�سودانية ، 2002م.
ال�سودان  الوطنية يف  واحلركة  الربيطانية  الإدارة   ، بخيت  علي  جعفر حممد   .5
 ، للتاأليف  العربية  ،اخلرطوم،املطبوعات  ريا�ض  هند  ت:   ، ،1939/1919م 

1987م .
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

علم 
االجتماع 
ال�سيا�سي

مت- �س ال�ساد�س
ع 622

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :      
واأهم اجتاهات  ال�سيا�سي  املقرر مبفهوم وجمال تطور علم الجتماع  يهتم   

التنظري فيه ويعرف باجلوانب الجتماعية للظاهرة ال�سيا�سية.
اأهداف املقرر :

التعريف مبدار�ض الجتماع ال�سيا�سي ومناهج البحث فيه حتي يتمكن الطالب   .1
الأيديولوجي  ال�سراع  ودرا�سات  وت�سنيفها  ال�سيا�سية  الظواهر  اإدراك  من 

واجتاهات الراأي العام.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2تعريف علم الجتماع ال�سيا�سيالأول
2الثقافة ال�سيا�سيةالثاين
2الطبقات الثالث
2اليدلوجية ال�سيا�سيةالرابع

2ال�سفوةاخلام�ض
2امل�سارك ال�سيا�سيةال�ساد�ض

2التن�سئة ال�سيا�سيةال�سابع
2التغري ال�سيا�سي الثامن

2العنف ال�سيا�سي والثورة وعدم ال�ستقرارالتا�سع
2منوذج لقيا�ض الراي العام يف الوليات املتحدة الأمريكيةالعا�سر

2منوذج لقيا�ض الراأي العام يف ال�سوداناحلادي ع�سر
2�سمنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
1. بطر�ض بطر�ض غايل ، مدخل يف علم ال�سيا�سية ، م�سدر �سبق ذكرة.

2. حممد علي ، ا�سول الجتماع ال�سيا�سي.
3. احل�سيني ، ال�سيا�سية واملجتمع.

4. برهان غليون ، علم الجتماع ال�سيا�سي.
5. ح�سن م�سعب ، مقدمة لدرا�سة علم ال�سيا�سة.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سى 
واملجتمع 

يف ال�سودان

مت- �س ال�ساد�س
ع 623

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
يهتم املقرر بالتعريف باحل�سارة ال�سودانية ويناق�ض اأهم الق�سايا القت�سادية    

الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية يف ال�سودان.
اأهداف املقرر :

وثقافة  الطبيعية  واملوارد  ال�سودانية  باحل�سارة  للتعريف  املقرر  هذا  يهدف   .1
الإ�سالم مدخل تاريخي لل�سودان ح�ساريًا.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2مدخل تاريخي لل�سودان ح�سارياالأول
2الهويةالثاين
2النزاعاتالثالث
2املوارد – النفط – املياةالرابع

2الديون اخلاريجيةاخلام�ض
2العوملة وجتلياتهاال�ساد�ض

2تداول ال�سلطةال�سابع
2ثقافة ال�سالمالثامن

2الفقر التا�سع
2الف�سادالعا�سر

2ق�سايا املراأة والطفلاحلادي ع�سر
2ق�سايا البيئهالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
 ، التجاين  الفاحت  ترجمة  ال�سودان  يف  والرثوة  ال�سلطة  �سراع   ، نبلوك  تيم   .1

اخلرطوم، دار الن�سر ، 1994م.
حممد �سعيد القدال، ال�سيا�سة القت�سادية للدولة املهدية ، بريوت ، دار اجليل   .2

، 1992م.
 ، ال�سودان  يف  الوطني  التكامل  اأ�سا�ض   : الهوية  دامنيكا   ، دينغ  فران�سي�ض   .3

مركز الدرا�سات ال�سودانية ، 1999م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

القانون 
الدويل

مت- �س ال�ساد�س
ع 624

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يهتم هذا املقرر بتعريف القانون الدويل واملجتمع الدويل، كما  يركز على   
اأهم املو�سوعات التي يتعني على الطالب معرفتها ، مثل  : م�سادر القانون الدويل 

العام وتطبيقاته.
هداف املقرر:

1. يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بالقانون الدويل واملجتمع الدويل.
2. اإملام الطالب باأهم املو�سوعات لتطبيق القانون الدويل وم�سادرة.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف القانون الدويل العامالأول 
2تطور القانون الدويلالثاين 
2العالقة بني القانون الدويل واملجتمع الدويلالثالث
2اأ�سا�ض ال�سفة اللزامية للقانون الدويلالرابع

2عالقة القانون الدويل العام بالقانون الوطنياخلام�ض
2م�سادر القانون الدويل ، املعاهدات الدوليةال�ساد�ض

الق�سايا القانونية اخلا�سة بالإقليم الربي – البحري ال�سابع
للدولة – اجلوي 

2

2املرياث الدويل ، نظرية العرتافالثامن
2امل�سوؤولية الدوليةالتا�سع
2النزاع الدويلالعا�سر

2اجلزاء يف القانون الدويلاحلادي ع�سر
2�سمنـــــارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع:
 ، الفكر  دار   ، دم�سق   ، العام  الدويل  للقانون  املدخل   ، �سكري  عزيز  حممد   .1

1973م.
، بنغازي ، من�سورات جامعة  العام  القانون الدويل  زهري احل�سيني ،م�سادر   .2

قاريون�ض ، 1973م.
ا�ستاذ توم كني ، القانون الدويل ق�سايا نظرية ، ت : احمد ر�سي ، القاهرة ،   .3

الهيئة امل�سرية العامة للكتاب ،1972م.
عبدالواحد النا�سر ، قانون العالقات الدولية النظريات واملفاهيم ال�سا�سية ،   .4

1994م.
علي �سادق اأبوهيف ، القانون الدويل العام ، الإ�سكندرية ، دار ن�سر الثقافة ،   .5

.1951
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

امل�سطلحات 
ال�سيا�سية

مت- �س ال�ساد�س
ع 625

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:
 The course deals with the concepts and terminology of 
political science ,and explaining the political concepts.

اأهداف املقرر:
تعريف الطالب بامل�سطلحات امل�ستخدمة يف حقل العلوم ال�سيا�سية والعالقات   .1

الدولية وال�سياغات املختلفة التي تن�ساأ يف ظلها املفاهيم .
كيفية بناء املفاهيم ال�سيا�سية.  .2

كيفية ت�سغيل وتفعيل املفاهيم ال�سيا�سية.  .3
مفردات املقرر: 

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
Political studies2 الأول 
Definition2الثاين 
Methods2الثالث 
State2الرابع

Relation between political science and اخلام�ض 
other social sciences

2
Diplomatic paks2ال�ساد�ض 

Vienna convention2ال�سابع
Diplomatic terms2الثامن

United Nation System2التا�سع
PoliticalDecision2العا�سر 

Human rights2احلادي ع�سر
Translation2الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
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امل�سادر واملراجع : 
ح�سن عبدالله ،معجم امل�سطلحات ال�سيا�سية ، القاهرة ، الدار العربي للطباعة   .1

والن�سر.
ح�سن عبدالله ، قامو�ض العالقات واملوؤمترات الدولية ، كمتبة لبنان ، 1994م.  .2

احمد عطية الله ، القامو�ض ال�سيا�سي ،دار النه�سة العربية.  .3
ال�سيد عمر ، املفاهيم ال�سيا�سية روؤية ا�سالمية.  .4



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

171جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

نظرية 
العالقات 

الدولية

مت- �س ال�سابع
ع 726

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
يف  الدولية  بالعالقات  ال�سلة  ذات  واملفاهيم  النظرية  بالأطر  املقرر  يهتم   
الدويل  للنظام  العلمي  التنظري  على  ويركز  الدويل  النظام  لتطور  املختلفة  املراحل 
الفكرية  املدار�ض  �سرح  من خالل  التقليدي واحلديث  الفكر  بني  التمييز  من خالل 

ونظرياتها املختلفة.
اأهداف املقرر:

يهتم هذا املقرر بدرا�سة وحتليل النظريات الأ�سا�سية والجتاهات الرئي�سة يف   .1
حقل العالقات الدولية ، كما عربت عنا املدار�ض الفكرية واملنظورات املختلفة 

يف حقل العالقات الدولية.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2التعريف بالعالقات ال�سيا�سية الدوليةالأول
2املناهج النظرية يف العالقات الدوليةالثاين
2منبع نظريات العالقات الدوليةالثالث
2النظريات العامة واجلزئيةالرابع

2نظرية القوة يف العالقات الدوليةاخلام�ض
2نظرية توازن القوةال�ساد�ض

2نظرية المن اجلماعي يف العالقات الدوليةال�سابع
ال�سراع الثامن يف  املعا�سرة  ال�سرتاتيجية  النظريات 

الدويل والعالقات الدولية
2
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2العالقات الدولية ونظريات اإدارة ال�سراع الدويلالتا�سع
2العالقات الدولية ونظريات حل ال�سراع الدويل العا�سر

2النظريات ال�سيا�سية يف الظاهرة الجتماعيةاحلادي ع�سر
2النظريات القت�ساديةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
واملراجع:

جيمي�ض دورتي ، النظريات املت�ساربة يف العالقات الدولية، ت: وليد عبداحلي   .1
، الكويت ، كاظمة للن�سر ، 1985م.

اإ�سماعيل �سربي مقلد ، اعالقات ال�سيا�سية الدولية، الكويت من�سورات زات   .2
ال�سال�سل ، 1987م.

هولي�ستي ، ت: ترجمة كاظم ها�سم ، فكرة القوة يف العالقات الدولية ، بغدادا   .3
، 1964م.

ماجد حممد �سدود ، العالقات ال�سيا�سية الدولية ك دم�ض دار الكتاب ،1992  .4
النع�سة  دار   ، ،بريوت  الدولية  العالقات  علم  ايل  مدخل   ، بدوي  طة  حممد   .5

العربية
الأ�سول  يف  درا�سة   ، الدولية  ال�سيا�سية  العالقات   ، العقابي  عودة  علي   .6

والنظريات، �سرت ، اجلماهريية الليبية ، 1996
الكتاب  دار  بريوت   ، الدولية  العالقات  يف  النظرية   ، حتي  يو�سف  نا�سيف   .7

العربي ، 1985م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
يف ال�سرق 

االأو�سط

مت- �س ال�سابع
ع 727

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
يركز املقرر على البني الجتماعية والقت�سادية والنظم ال�سيا�سية لدول ال�سرق   
والجتماعية  القت�سادية  الق�سايا  على  وتاأثريها  نظمها  درا�سة  خالل  من  الأو�سط 

واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية ومدى تاأثرها وتاأثريها على ال�سيا�سة الإقليمية والدولية.
اأهداف املقرر:

عليها مو�سوعات  تطبق  انها و�سيلة  اهميتها من  القليمية  الدرا�سات  تكت�سب   .1
والتفاعالت  الو�سط  ال�سرق  يف  احلكم  انظمة  ودرا�سة  الدولية  العالقات 
العوامل  خالل  من  التاريخي  التطور  حيث  من  عنها  نتجت  التي  ال�سيا�سية 

الداخلية واخلارجية املوؤثره فيها.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2ن�ساأة م�سطلح ال�سرق الو�سطالأول 
2اجلغرافيا والدميوغرافياالثاين 
2 التاريخ ال�سيا�سى لل�سرق الأو�سطالثالث
2 الثورات والأهمية الدوليةالرابع

2تاأثري منطقة القرن الأفريقي  على ال�سرق الأو�سطاخلام�ض
2عالقة ال�سرق الأو�سط بدول اأمريكاال�ساد�ض

2اأنظمة احلكم فى ال�سرق الأو�سطال�سابع
2 اأثر ال�سيا�سة الأوربية على ال�سرق الأو�سطالثامن

2 الربيع العربىالتا�سع
2 م�سرالعا�سر
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2 �سوريااحلادي ع�سر
2�سمـــــنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

القراآن الكرمي.  .1
الكتاب املقد�ض.  .2

الو�سائق الفل�سطينية العربية 1972-1987م ، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية   .3
الو�سائق. مركز  –بريوت 

حممد خالد الأ�سعد ، املقاومة الفل�سطينية ، بريوت 1991م.  .4
خالد احل�سن ، ال�سالم يف ال�سرق الو�سط ، عمان ، دار الكلمر ، 1986م.  .5

فل�سطني واأوروبا واحلركة ال�سهيونية ، بريوت ، دار الطليعة 1974م.  .6
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

املنظمات 
الدولية

مت- �س ال�سابع
ع 728

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يناق�ض املقرر املنطلقات الأ�سا�سية للتنظيم الدويل ويبحث دور ع�سبة الأمم   
و منظمة  والأمم املتحدة يف احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني وتو�سيح قواعد 

بع�ض املنظمات الإقليمية ودورها على امل�ستوى الدويل.
اأهداف املقرر:

1. يهدف املقرر اإىل درا�سة املنظمات الدولية ن�ساأتها وتطورها واأنواعها واأ�سخا�سها.
2. ويهدف اأي�سًا اإىل  تعرف الطالب  بظاهرة التكامل والإندماج ال�سيا�سي والدويل.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2املنطلقات الأ�سا�سية للتنظيم الدويل الأول 
2التطور التاريخي للتنظيم الدويلالثاين 
2الأحكام العامة للتنظيم الدويلالثالث
2ال�سخ�سية القانونية للمنظمة الدوليةالرابع

2اأنواع املنظمات الدوليةاخلام�ض
2م�سادر القواعد القانونية للمنظمات الدوليةال�ساد�ض

املنظمات ال�سابع �سلطة  الدولية  للمنظمات  الداخلي  البناء 
الدولية واملوظفون الدوليون

2

والأمم الثامن الأمم  )ع�سبة  العاملية  التنظيمية  التجارب 
املتحدة(

2

2التجارب التنظيمية الإقليمية )جامعة الدول العربية(التا�سع
2الحتاد الأفريقي ، الحتاد الأوربيالعا�سر
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2العاملية –الإقليمية–الندماج الإقليمياحلادي ع�سر
2التكامل الدويل والإقليميالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

الدار  م�سراطة،   ، والإقليمية  الدولية  املنظمات  عرفة،  �سالح  عبدال�سالم   .1
اجلماهريية للن�سر ، 1993م.

الدار   ، بريوت   ، الدولية  واملنظمات  العامة  التنظيمات   ، �سلبي  اأحمد  اإبراهيم   .2
اجلامعية للن�سر ، 1984م.

اإبراهيم العناين ، التنظيم الدويل، القاهرة ، دارالفكر العربي، 1982م.  .3
املعارف  من�ساأت  الإ�سكندرية،   ، الدولية  املنظمات  ب�سري  حممد  ال�سافعي   .4

،1974م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الفكر 
ال�سيا�سي 

احلديث

مت- �س ال�سابع
ع 729

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
املختلفة  الزمنية  املراحل  خالل  وتطوره  ال�سيا�سي  الفكر  املقرر  يناق�ض   

ويو�سح ما يحمله من اأفكار عن الدولة والعالقات الدولية.
اأهداف املقرر:

1. اطالع  الطالب   تطورات الفكر ال�سيا�سي خالل املراحل الزمنية املختلفة.
2. ارتباطه باحل�سارات الرت قامت فى الع�سور القدمية واحلديثة واملعا�سرة. 

3. قدرة  الطالب  على ربط الفكر ال�سيا�سي مبجالت املعرفة املختلفة.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2مفاهيم عامة   للفكر ال�سيا�سى  -تعريف م�سطلحاتالأول 
2التطور ال�سيا�سي يف اأوروباالثاين 
2نظرية احلق الطبيعي )فكرة �سيادة الدولة جان بودان(الثالث
2نظرية العقد الجتماعي ) هوبز لوك رو�سو(الرابع

2النظرية اللربالية ) مونتي�سكو (اخلام�ض
2النظرية النفعية ) هيجيل(ال�ساد�ض

2النظرية ال�سرتاكية ) كارل مارك�ض (ال�سابع
2النظرية الدميوقراطية ) جون ا�ستوارد ميل (الثامن

2النظرية النقدية ) مدر�سة فراند فورد(التا�سع
2النظرية البنيوية ) لو�ض التويرت (العا�سر

2�سدام احل�سارات ) هنجتون(احلادي ع�سر
2نهاية التاريخ ) فران�سي�ض فكوياما(الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
جمموعة باحثني ، تطور الفكر ال�سيا�سي ، طرابل�ض ، املركز العاملي لدرا�سات   .1

الكتاب الخ�سر ، 1990م.
علي عبد املعطي حممد ، الفكر ال�سيا�سي الغربي ، الإ�سكندرية ، دار املعرفة   .2

اجلامعية ، 1988م.
�سمويل هنجتون ، �سدام احل�سارات ، اإعادة �سنع النظام العاليم ، ت : طلعت   .3

ال�سايب ، القاهرة ، دار �سطور ، 1998م.
ايان كريب ، النظرية الجتماعية ، ت: جممد ح�سن قليبم ، الكويت ، املجل�ض   .4

القومي للثقافة ، 1999م



جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

179جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم                                                           دليل كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

ال�سيا�سة 
املقارنة

مت- �س ال�سابع
ع 730

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يناق�ض املقرر نظريات ال�سيا�سة املقارنة ويركز املقرر على درا�سة الجتاهات   

احلديثة يف درا�سة ال�سيا�سة املقارنة.
اأهداف املقرر:

تهدف املادة اإىل تعريف الطالب  الأ�س�ض النظرية لل�سيا�سة املقارنة واأهم املداخل   .1
والجتاهات لدرا�ستها

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2تعريف ال�سيا�سة وال�سيا�سة املقارنةالأول
2نظريات ال�سيا�سة املقارنةالثاين
2املنهج املقارن و ال�سيا�سة املقارنةالثالث
2النظرية المبرييقية ودورها يف ال�سيا�سة املقارنةالرابع

2النواة ال�سلوكية يف حقل ال�سيا�سة املقارنةاخلام�ض
2نظريات ال�سيا�سة املقارنة بعد ال�سلوكيةال�ساد�ض

الإطار الفكري الراداكايل )نظرية التبعية – املارك�سية ال�سابع
اجلديدة(

2

2الإطار الفكري املحافظ الثامن
2مدخل الثقافة ال�سيا�سيةالتا�سع
2مدخل ال�سيا�سة العامة العا�سر

2مدخل اتخاذ القراراحلادي ع�سر
املقارنة الثاين ع�سر ال�سيا�سة  حقل  يف  والتعبري  ال�ستمرارية 

والجتاه امل�ستقبيلي لل�سيا�سة
2

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع:
 ، الإ�سكندرية   ، املقارنة  ال�سيا�سة  و  ال�سيا�سية  ،النظرية  مهني  ن�سر  حممد   .1

موؤ�س�سة �سباب اجلامعة
 ، بنغازي   ، ، ت: حممد زاهي  اطار نظري  املقارنة:  ال�سيا�سة  املوند  جربائيل   .2

جامعة قاريون�ض 1996م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االقليات 
والتعدد 
الثقايف

مت- �س ال�سابع
ع 731

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يناق�ض املقرر مفهوم الأقليات وبيان اأنواعها ويبحث كيفية التوفيق بني معطيات   

النتماء مبختلف اأ�سكالها الدينية والعرقية وبني النتماء اإىل اجلماعة الوطنية.
اأهداف املقرر:

يهتم املقرر باأو�ساع الأقليات ووجهات النظر املختلفة ب�ساأن عالقاتنا الأكرثية   .1
بالأقلية واأهمية ذلك للطالب باختبار تف�سريات العلوم ال�سيا�سية مل�ساألة الأقليات 

عرب حتليل مقارن بنماذج خمتلفة من الأقليات عرب العامل.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2تعريف الأقليات واأنواعهاالأول 
2دوافع ومطالب الأقلياتالثاين 
2اأثر الأقليات على ال�سيا�سة اخلارجيةالثالث
2اأثر الأقليات على الأمن القوميالرابع

2عالقة الأقليات بالأنظمة ال�سيا�سيةاخلام�ض
2اأثر دول اجلوار على الأقلياتال�ساد�ض

2م�ستقبل الأقلياتال�سابع
2منوذج التقراي – اأثيوبيا – اأريرتيا )م�سيطرة(الثامن

2منوذج القباط يف م�سر )غري م�سيطرة(التا�سع
2منوذج التوت�سي ) رواندا – بروندي (العا�سر

2منوذج الأمازيغ )مورتانيا(احلادي ع�سر
2�سمـــــــنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
 ، القاهرة   ، امل�سرية  الأجنل  ،مكتبت  القليات  لدرا�سة  املدخل  بحر   �سمرية   .1

1982م.
نيفني م�سعد ، القليات وال�ستقرار ال�سيا�سي يف الوطن العربي القاهرة ، مركز   .2

البحوث ، 1988م.
اأحمد وهبات ، ال�سراعات العرقية وا�ستقرار العامل املعا�سر ، الإ�سكندرية ،   .3

الدار اجلامعية
للن�سر  �سينا   ، القاهرة   ، الأقليات  وم�سكلة  الطائفية  امل�سالة   ، غليون  برهان   .4

1988م.
تايد روبرت جار ، اأقليات يف خطر ، ت : جمدي عبداحلكيم ، القاهرة مكتبة   .5

مدبويل 1995م.
دانيال برون بروك ، التعدد وحتديات الختالف: املجتمعات املنق�سمة وكيف   .6

ت�ستقر ، بريوت دار ال�ساقي 1997م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

حقوق 
االإن�سان

مت- �س ال�سابع
ع 732

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يناق�ض املقرر تعريف حقوق الإن�سان من خالل درا�سة الوثائق والتفاقيات   
الروؤية  بني  الفرق  ويو�سح  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  �سدرت  التي  والدولية  الإقليمية 

الو�سعية والإ�سالم.
اأهداف املقرر:

1. اإملام الطالب  بحقوق الإن�سان فى كافة الع�سور الو�سطى واحلديثة وفى الغرب.
2. اإعطاء فكرة للطالب عن حقوق الإن�سان فى الإ�سالم   ومقارنتها بالغرب.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع

2 تعريف حقوق الإن�سان الأول 
2�سمات واأركان حقوق الإن�سانالثاين 
2 حقوق الإن�سان فى الع�سور الو�سطىالثالث
2 حقوق الإن�سان فى الع�سور احلديثةالرابع

2 تطور حقوق الإن�سان فى الغرباخلام�ض
2 حقوق الإن�سان فى الإ�سالمال�ساد�ض

2 احلقوق املدنية وال�سيا�سية  فى الإ�سالمال�سابع
2 مقا�سد حقوق الإن�سان فى الإ�سالمالثامن

2 اإعالن القاهرة فى �ساأن حقوق الإن�سانالتا�سع
2 التدابري والليات الدولية حلقوق الإن�سان العا�سر

2 الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 1948ماحلادي ع�سر
2 حمكمة ااجلنائيات الدولية  ودورها فى رعاية حقوق الإن�سانالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع :
الدويل  املركز   ، الإن�سان  وحقوق  الدويل  القانون  الهاليل،  عثمان  ن�ساأت   .1

للدرا�سات امل�ستقبلية، 2004م.
ال�سافعي حممد ب�سري ، قانون حقوق الإن�سان، الإ�سكندرية ، من�ساأة املعارف،   .2

2004م.
الو�سعي   القانون  فى  الإن�سان  قانون حقوق   ، القادر  عبد  الواحد حممد  عبد   .3

وال�سريعة الإ�سالمية ،القاهرة ، النه�سة العربية ،1991م.
�سالح حممد عبد الرحمن الراجحي ،احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،الكويت ،جملة   .4

احلقوق 2003م.
املكتبة  القاهرة،   الإ�سالمية،  الدولة  ال�سيا�سي يف  النظام  العوا،  �سليم  حممد   .5

امل�سرية احلديثة 1983م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الق�سية 
الفل�سطينية

مت- �س الثامن
ع 833

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :
يركز املقرر على درا�سة الق�سية الفل�سطينية مما يتيح فهم الواقع ال�سيا�سي    
العربي  ال�سراع  جذور  ويو�سح  واأكادميي  منهجي  ب�سكل  الفل�سطينية  للق�سية 

ال�سهيوين وي�سرح ظاهرة ال�سهيونية والدور الأوروبي يف الت�سوية ال�سيا�سية.
اأهداف املقرر:

وامل�ساعي  الدولية  ال�سيا�سة  فى  الفل�سطينية   الق�سية  باأهمية  الطالب  تعريف   .1
لالعرتاف بها كدولة.

اأهمية فل�سطني الدينية  لوجود امل�سجد الأق�سى اأوىل القبلتني.  .2
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2فل�سطني تاريخيًاالأول 
2فل�سطني جغرافيًاالثاين 
2 فل�سطني حمل ال�ستهدافالثالث
2 تاريخ العربانني وبني اإ�سرائيل واليهودالرابع

2اخلروج من م�سراخلام�ض
2 مماليك بنى اإ�سرائيل فى فل�سطنيال�ساد�ض

2 الرتاث اليهودىال�سابع
2 الإ�سرائيليون واليهود فى القراآن الكرميالثامن

2الأر�ض والوعد الإلهي التا�سع
2الوعد يتكرر لإ�سحاق ويعقوبالعا�سر

2الدور الأوروبي يف الت�سوية ال�سيا�سيةاحلادي ع�سر
2النتفا�سةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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ال�سوؤون العلمية

املراجع:
1. اجليلي ح�سن، القرار والت�سوية ال�سيا�سية، بريوت ، دار النهار 1979م.
2. خالد احل�سن ، ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط ، عمان دار الكلمر ،1986م.

3. فل�سطني واأوروبا واحلركة ال�سهيونية ، بريوت دار الطليعة 1974م.
4. بيان نويه�ض احلوت ، فل�سطني الق�سية ال�سعب ، بريوت 1999م.

5. ماهر ال�سريف ، البحث عن كيان ، بريوت ، العامل العربي ،1995م.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الدبلوما�سية 
والتفاو�س 

الدويل

مت- �س الثامن
ع 834

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر :   
يناق�ض املقرر اأنواع الدبلوما�سية مبينًا دورها يف ق�سايا ال�سيا�سة الدولية   

ويو�سح التفاو�ض الدويل واأهميته.
اأهداف املقرر:

عليها مو�سوعات  تطبق  اأنها و�سيلة  اأهميتها من  الإقليمية  الدرا�سات  تكت�سب   .1
والتفاعالت  الأو�سط  ال�سرق  يف  احلكم  اأنظمة  ودرا�سة  الدولية  العالقات 
العوامل  خالل  من  التاريخي  التطور  حيث  من  عنها  نتجت  التي  ال�سيا�سية 

الداخلية واخلارجية املوؤثره فيها.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
2 تاريخ الدبلوما�سيةالأول 
2 الأو�ساع ال�سيا�سية  قبل موؤمتر فيناالثاين 
2 موؤمتر فيناالثالث
2 املوؤمترات الأوروبية الرابع

2  الدبلوما�سية متعددة الطرافاخلام�ض
2 دبلوما�سية احلرب الباردةال�ساد�ض

2دبلوما�سية املجتمع الدويلال�سابع
2مقدمة يف التفاو�ض الدويلالثامن

2الو�ساطة الدولية )مدخل نظري(التا�سع
2الو�ساطة الدولية وخيارات الت�سويةالعا�سر

2�سمناراحلادي ع�سر
2�سمـــــنارالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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املراجع :
ممدوح ن�سار ، التاريخ الدبلوما�سي- العالقات ال�سيا�سية بني القوى الكربى   .1

1991م.
في�سر ، تاريخ اأوروبا يف الع�سر احلديث ، القاهرة ، دار املعارف 1984م.  .2

د. عبداملجيد البطريق ، التيارات ال�سيا�سية املعا�سرة ، القاهرة املركز العربي   .3
1982م.

بطر�ض بطر�ض غايل مدخل العلوم ال�سيا�سية ، علم ال�سيا�سة ، القاهرة ، مكتبة   .4
الأجنلو امل�سرية 1998م.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

االت�ساد 
ال�سيا�سي 

الدويل

مت- �س الثامن
ع 835

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:   
يو�سح املقرر مرتكزات القت�ساد ال�سيا�سي الدويل النظرية واأهم النظريات   

املف�سرة للتبادل التجاري ويناق�ض دور املوؤ�س�سات الدولية يف القت�ساد العاملي.
اأهداف املقرر :

ال�سيا�سة  التفاعل بني  لفهم  النظرية  بالأ�س�ض  الطالب  اإىل تزويد  املقرر  يهدف   .1
والقت�ساد يف ال�سياق الدويل وتزويدهم باملفاهيم الأ�سا�سية يف حقل القت�ساد 

ال�سيا�سي.
بالقت�ساد  املتعلقة  املختارة  الق�سايا  من  ملجموعة  تغطية  تقدمي  ال  يهدف  كما   .2

ال�سيا�سي الدويل .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مقدمة يف القت�ساد ال�سيا�سي الدويلالأول 
)اللرباليون الثاين  الدويل  ال�سيا�سي  القت�ساد  نظريات 

واللربالية اجلديدة- امليزة الن�سبية – املارك�سية – 
دولة الرفاه – التبعية(

2

2نظرية التجاره الدوليةالثالث
النظام الرابع يف  وود�ض  بروتون   موؤ�س�سات  دور 

القت�سادي العاملي
2

2تطور النظام النقدي العاملي اخلام�ض
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التجارة ال�ساد�ض منظمة  ودور  العاملية  التجارة  �سيا�سات 
العاملية

2

النتاج ال�سابع نظام  هيكلة  واإعادة  للعمل  العاملي  التق�سيم 
العاملي

2

القت�ساد الثامن يف  اجلن�سيات  متععددة  ال�سركات  دور 
العاملي

2

2الدول ال�سناعية احلديثة ودول جمموعة الوبكالتا�سع
2ازمة الديون العاملية العا�سر

2التكامل القت�سادياحلادي ع�سر
2العوملة واآثار العوملةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

الجنلو  مكتبة   ، القاهره   ، املعا�سرة  الدولية  العالقات   ، العويني  علي  حممد   .1
امل�سرية ، ت : اأديب من�سور ، بنغازي ، جامعة غاريون�ض 1991م.

اإ�سكندر م�سطفى النجار ، مقدمة للعالقات القت�سادية الدولية، الكويت وكالة   .2
املطبوعات 1974م.

جون ادليمان �سبريو ، �سيا�سات العالقات القت�سادية الدولية، ت: خالد قا�سم   .3
عمان ،مركز الكتب الردين 1987م.

املنهل  دار   ، بريوت   ، الدولية  القت�سادية  العالقات   ، عبدالله  عي�سي  حممد   .4
اللبناين 1995م.

عبدالقادر �سيد اأحمد ، دور البنك الدويل يف العالقات القت�سادية الدولية ،   .5
بريوت ، معهد المناء العربي 1977م.

ال�سوق والتنمية ، بريوت  العربية وتناق�سات  ، القت�سادات  جمموعة موؤلفني   .6
مركز درا�سات الوحده العربية ، 2005م.
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

الفكر 
ال�سيا�سي 
االإ�سالمي 

املعا�سر

مت- �س الثامن
ع 836

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:   
     يناق�ض املقرر درا�سة البيئة الجتماعية وال�سيا�سية التي اأ�سهمت يف بلورة الأفكار 
الواقع  على  انعكا�سها  الإ�سالم يف ع�سور خمتلفة ومعرفة مدى  ملفكري  الرئي�سية 

ال�سيا�سي  وتطوير اأنظمة احلكم وال�سيا�سة.
اأهداف املقرر :

ال�سيا�سى  الفكر  حقل  فى  املعا�سرة  الفل�سفية  باحلوارات  الطالب  تعريف   .1
الإ�سالمي وم�ستقبل هذة احلوارات.

معرفة الطالب   بالفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي وتاأثريه فى احلياة ال�سيا�سية فى   .2
مناطق العامل وخا�سة الدول الإ�سالمية  والعربية.

ا�ستكمال ما بداأه الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي  واحلديث.     .3
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
املالمح العامة للفكر ال�سيا�سى الإ�سالمي  فى التاريخ الأول 

املعا�سر 
2

2   جمال الدين الفغاينالثاين 
2  ال�سيخ حممد عبده الثالث
2ر�سيد ر�ساءالرابع

2 ح�سن البناء )1( اخلام�ض
2ح�سن البناء)2(ال�ساد�ض

2ابوالعلى املوديال�سابع
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2 �سيد قطبالثامن
2 الرتابيالتا�سع
2 الغنو�سيالعا�سر

2التنظيمات اجلهاديةاحلادى ع�سر
2�سمنار    الثانى ع�سر

24جمموع ال�ساعات
املراجع:

طارق الب�سرى ،ملالمح العامة للفكر ال�سيا�سى الإ�سالمي املعا�سر �سمن احلركة   .1
الإ�سالمية،روؤية م�ستقبلية،مكتبة مدبوىل،1989م.

�سيد قطب،خ�سائ�ض الت�سور الإ�سالمي ومقوماتة،دار ال�سروق 1998م.  .2
د. الرتابي، ق�سايا الفكر ، معهد البحوث والعلوم الجتماعية،1995م.  .3

بريوت،  عبده،  حممد  لالإمام  الكاملة  الأعمال  وحتقيق،  درا�سة  عبده:  حممد   .4
.1972

طارق الب�سرى ،امل�سالة الإ�سالمية املعا�سرة.  .5
6.  حم�سن حممد، من قتل البنا.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النزاعات 
وبناء ال�سالم 

يف اأفريقيا

مت- �س الثامن
ع 837

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر: 
وحتديات  الأفريقية  القارة  بلدان  على  ال�ستعمارية  التجربة  املقرر  يناق�ض   

البناء القومي بعد ال�ستقالل.
اأهداف املقرر:

يهتم بالدرا�سات الإقليمية التي تطبق عليها العالقات الدولية التي متكن الطالب   .1
القدمي عامة  العامل  املنطقة من  ال�سيا�سية يف هذة  الأو�ساع  اأن يقف على  من 
فيه  ال�سيا�سة  نقطة  من  والكثري  بينها  التقاطع  نقطة  لأنه  خا�سة  وال�سودان 

توؤ�س�ض على هذا التقاطع.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتمفردات املادةاالأ�سبوع
مقدمة تاريخية عن التجربة ال�ستعمارية وفرتة احلرب الأول 

الباردة يف املنطقة
2

2البناء القومي ودولة ما بعد ال�ستغاللالثاين 
– الثالث الفرعية  العربية  والتكتالت  العربية  الدول  جامعة 

جمل�ض التعاون اخلليجي – الحتاد املغاربي العربي 
2

الأفريقي الرابع الحتاد  ثم  الفريقية  الوحدة  منظمة 
 – اليكوا�ض   – الفرعية  الأفريقية  والتكتالت 

الكومي�سا – احتاد جنوب اأفريقيا

2

2العالقات – الأمريكية العربية والأمريكية الأفريقيةاخلام�ض
2العوملة واآثارها ال�ساد�ض
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2اإ�سرائيل واأثرهاال�سابع
2العالقات الفريقية العربيةالثامن

2م�ستقبل الدولة يف املنطقتنيالتا�سع
2بع�ض الق�سايا اخلا�سة يف بع�ض البلدانالعا�سر

الإثنيات احلادي ع�سر  - الأهلية  احلروب   – القومي  الإندماج 
املختلفة 

2

2�سراع املوارد – مطالب النف�سالالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع :
اإبراهيم اأحمد ن�سر الدين ، نظرية الأمن القومي.  .1
عبدامللك عودة م�سكالت اأفريقيا يف عامل متغري.  .2

حممد ح�سنني هيكل ، له عدة موؤلفات للوطن العربي.  .3
حممود عا�سور مهدي ، واقع الدولة يف اأفريقيا.  .4

جملة امل�ستقبل العربي - جملة الوحده العربية - جملة ال�سيا�سة الدولية - امل�سلم   .5
املعا�سر.
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ال�سوؤون العلمية

م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

النظرية 
ال�سيا�سية

مت- �س الثامن
ع 838

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-

و�سف املقرر:   
ال�سيا�سة  عامل  وحتليل  لفهم  قدمت  التي  والنظريات  النماذج  املقرر  يناق�ض   
في�ستعر�ض النماذج التجريبية والواقعية  وي�سرح اأدوات التحليل امل�ستخدمة يف بنائها.

اأهداف املقرر :
يهدف املقرر لتعريف الطالب بالنظرية ال�سيا�سية واملدار�ض الفكرية والفل�سفية   .1
التجريبية  املدر�سة  هي  املدار�ض  هذة  وابرز  ال�سيا�سية  للنظرية  اتطرت  التي 

والن�سبية والواقعية وغريها .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املادة االأ�سبوع
2مفهوم وتاريخ واإ�سكالية العلم واملنهج العلميالأول 
2مدخل اإىل فل�سفة العلمالثاين 
2مفهوم الي�ستومولوجياالثالث
2اوجه ال�سبهه والختالف بني العلوم الجتماعية والطبيعيةالرابع

2نظرية العلوم الجتماعية اخلام�ض
2املو�سوعية يف العلوم الجتماعيةال�ساد�ض

عوائق تاأ�سي�ض علوم اجتماعية حملية مدخل وتوطئة ال�سابع
للمدار�ض الفكرية الفل�سفية

2

املدر�سة التجريبية )املدخل الفل�سفي والنظرة والوجود الثامن
للعلم – الرتاكم املعريف( ، رواد املدر�سة التجريبية

2

املدر�سة الن�سبية )املدخل الفل�سفي والنظرة والوجود التا�سع
للعلم – الرتاكم املعريف(

2
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املدر�سة الواقعية )املدخل الفل�سفي والنظرة والوجود العا�سر
للعلم – الرتاكم املعريف(

2

2مقارنة للمدار�ض الثالثةاحلادي ع�سر
النظرية الثاين ع�سر بني  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�سلمت  �سمنار: 

والتطبيق
2

24جمموع ال�ساعات
املراجع :

زكريا ب�سري اإمام ، مدخل للنظرية يف القران ، دار هزبر للن�سر – اخلرطوم   .1
1999م

عمر عثمان اجلاك ، حول اإمكانية بناء نظرية �سيا�سية اإ�سالمية ، الرباط ، الطليعة   .2
للن�سر 1998م.

 ، تراث  دار   ، القاهرة   ، ال�سيا�سية  النظريات   ، الري�ض  الدين  �سياء  حممد   .3
1979م.

عبد احلميد متويل ، الوجيز يف النظريات والنظمة ال�سيا�سية ، القاهرة ، دار   .4
املعارف ، 1998م.

هند ريا�ض ، نظريات يف املعرفة اخلرطوم املطبوعات للن�سر ، 1987م.  .5
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م�سمى 
املقرر

الف�سل 
الدرا�سي

رمز 
املقرر

التخ�س�س امل�ستويال�ساعات
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

بحث 
التخرج

مت- �س الثامن
ع 839

علوم البكالوريو�س�ساعتان
�سيا�سية

-
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َخاِتــــــــــــــــــــــــــَة
احلمد لله الذي وفقنا لإعداد وو�سع مقررات ومفردات مناهج هذه الكلية   
مب�سمى دليل كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية،  يف هذا الكتيب الذي بني يديكم، 
والذي مت وفقًا ملا وقف عليه العلماء واملخت�سني يف جمال تخ�س�سات الكلية )اقت�ساد 
وعلوم �سيا�سية( حيث ت�سمنت هذه املقررات واملفردات كل ما يدور حول الدرا�سات 
القت�سادية وال�سيا�سية املوؤ�سلة التي متت اإجازتها يف موؤمتر علمي جامع مبباين 
وزارة التعليم العايل �سمل كل جامعات ال�سودان والدول العربية والأفريقية مب�سمى 
تاأ�سيل العلوم والذي كان برعاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي و�سارك فيه 
نخبة من الأ�ساتذة ذوي اخلربة والكفاءة العالية يف هذا املجال. فاأ�سبحت هذه املناهج 
تطويره  على  وتعمل  وال�سيا�سي،  القت�سادي  العمل  حاجة  �سد  يف  ت�سهم  حمكمة 
وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتخدم ال�سيا�سات القت�سادية وال�سيا�سية  للدولة، اأملني 

اأن يكون هذا اجلهد املقدر وامللمو�ض اإ�سافة حقيقية يف ميادين العلم والعمل.
ويف اخلتام ن�ساأل املوىل عز وجل اأن يجعلنا من العاملني بالعلم واملخل�سني   
فيه واأن يوفق العاملني يف هذه املوؤ�س�سة التعليمية خلدمة اأهدافها ور�سالتها واحلمدلله 

رب العاملني .

د. عبداملجيد الهادي عبدالعزيز
عميد الكلية
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