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اال�ستهالل

َّمَا يَْخشَى  نْعَاِم مُْخَتلِفٌ َألْوَاُنهُ َكَذلِكَ إِن {وَمِنَ النَّاِس وَالدَّوَابِّ وَاْلَ
{ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُلمَاء إِنَّ اللَّهَ عَِزيزٌ َغُفورٌ

]فاطر: 28[
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مقدمة
�سلطانه  �ساأنه وعظيم  ينبغي جلالل  اأبدًا, كما  دائمًا  لله حمدًا كثريًا  احلمد   
وكامل عرفانه, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا 

حممد �سلى الله عليه و�سلم وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين.
وبعد :

العلوم,  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  بجامعة  ف  تعرِّ العلمية  ال�سوؤون  اأمانة  فاإن   
العلوم, وم�ساهمتها  بتاأ�سيل  قيامها  عاتقها, من  على  امللقاة  وبامل�سوؤولية اجل�سيمة 
يف نه�سة البالد الفكرية والعلمية والجتماعية والثقافية, �سعيًا لتاأ�سيل هوية الأمة 
الإ�سالمية  املوروثات  من  انطالقًا   , املجتمع  وخدمة  الإ�سالمي,  الرتاث  ودرا�سة 

امل�ستوعبة لق�سايا الع�سر واملتفاعلة مع ظروف وم�ستجدات الع�سر .
ن�ساأة وتطور اجلامعة :

بداأت اجلامعة ببذرة طيبة من جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية ممثلة   
يف معهد القراآن الكرمي منذ العام 1412هـ املوافق له 1991م, ومببادرة طيبة من 
القراآن الكرمي  القراآن الكرمي بولية اجلزيرة, تقرر مبوجبها تنازل حلقات  حلقات 
باأم  الإ�سالمية ومقرها  الكرمي والعلوم  القراآن  تتبع جلامعة  كلية  لإن�ساء  عن دارها 

درمان, ثم انت�سرت بكلياتها يف ود مدين وبع�ض مدن الولية .
تطورت هذه الكلية اإىل كليات متمثلة يف كلية ال�سريعة مبدين وكلية ال�سريعة   
الرتبية  وكلية  بالكاملني,  الكرمي  القراآن  وكلية  مبدين,  الرتبية  وكلية  بالهاللية, 
مرحلة الأ�سا�ض مبدين , ثم تطورت كذلك يف براجمها التعليمية ومنا�سطها وبنيتها 

التحتية.
هذه العوامل كان لها الأثر الأكرب يف تطويرها اإىل موؤ�س�سة تعليمية كربى,   
ففي 19 يوليو 2007م اأعلن رئي�ض اجلمهورية امل�سري عمر ح�سن اأحمد الب�سري عن 
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قيام جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم, يف احتفاٍل حا�سد �سّم عدد  كبري من 
من  كبري  عدد  افتتاح  ومت  والطالب,  اجلامعات  واأ�ساتذة  الدولة  واأجهزة  القيادات 

من�ساآت اجلامعة .
ويف 18 فرباير 2008م املوافق له 11 �سفر 1429هـ  وّقع رئي�ض اجلمهورية   
الوطني  املجل�ض  اأجازه  اأن  بعد  العلوم  وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  قانون  على 
يف جل�سته رقم )26( من دورة النعقاد اخلام�سة بتاريخ 6 حمرم 1429هـ املوافق 
له 15 يناير 2008م, واأ�سبحت مبقت�سى هذا القانون  هيئة علمية ذات �سخ�سية 
العربية  اللغة  كلية    : وهي  اأُخرى  كليات  اإن�سائها  بعد  باجلامعة  وفتحت   . اعتبارية 
باملناقل , وكلية القت�ساد والعلوم الإدارية باحل�ساحي�سا, وكلية علوم احلا�سوب 

وتقانة املعلومات  برفاعة وكلية اللغات باحلو�ض .
عنّي رئي�ض اجلمهورية اأول مدير  للجامعة مبوجب  القرار اجلمهوري رقم 76   
ل�سنة 2008م بتاريخ 24 ربيع اأول �سنة 1429هـ املوافق الأول من اأبريل 2008م. 
الأ�ستاذ الدكتور / علي العو�ض عبد الله ال�ساحب , كذلك عنّي رئي�ض اجلمهورية 
 24 2008م, بتاريخ  اأول نائٍب للمدير مبوجب القرار اجلمهوري رقم )77( ل�سنة 
ربيع الأول �سنة 1429هـ املوافق الأول من اأبريل  2008م,الدكتور حممود مهدي 

ال�سريف خالد .  
الروؤية :

بناء العلوم واملعارف على منهج الإ�سالم لهداية واإ�سعاد الب�سرية .   
الر�سالة : 

ر�سايل  بكادر  للحياة  والقيمي  املعريف  الأ�سا�ض  توؤ�سل  متفردة  جامعة   
و�سراكات ذكية لتحقيق ربانية الأمة واإ�سعاد الإن�سانية .
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اأهداف اجلامعة:
ت�سطلع اجلامعة وفقًا ملا ورد يف قانون تاأ�سي�سها بالعمل على نه�سة البالد   

فكرّيًا وعلميًا واقت�سادّيًا واجتماعّيًا وثقافّيًا وعلى وجه التحديد:
تاأكيد هوية الأمة وتاأ�سيلها من خالل املناهج التي تقرها اجلامعة .  .1

وعلومها  العربّية  واللغة   , وعلومها  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  تدري�ض   .2
واآدابها و�سائر العلوم الإ�سالمية واللغات, وتاأ�سيل القت�ساد لتقدمي النموذج 

الإ�سالمي الذي يعالج الأزمة القت�سادية العاملية.
درا�سة الرتاث الإ�سالمي واإثراء احلياة ال�سودانية ومقومات احل�سارة العربية   .3
ال�سوداين ب�سفة  الإ�سالمية عامة واملجتمع  الأمة  الإ�سالمية وتوظيفها خلدمة 

خا�سة.
رعاية حركة ن�سر واإحياء العلوم الإ�سالمية يف ال�سودان و�سائر البالد ,خا�سة   .4
يف  العلمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  العلمية  الروابط  واإقامة  الإفريقية  البالد 

ال�سودان وخارجه , خدمة لأغرا�ض اجلامعة واملجتمع.
امل�ستوعبة  الإ�سالمية  املنطلقات  خالل  من  املجتمع  ق�سايا  يف  العلمي  البحث   .5

لق�سايا الع�سر املتفاعلة مع البيئة.
التعاون مع اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل داخل وخارج البالد مبا يحقق   .6

اأهداف اجلامعة .
اإعداد الطالب ومنحهم اإجازاتهم العلمية .  .7

ا�ستكماًل لر�سالة اجلامعة يف اإر�ساء قواعد التاأ�سيل لكافة العلوم واملعارف   
واإرجاعها اإىل م�سدرها من الكتاب وال�سنة, وحلاجة املجتمع لذلك كانت فكرة اإن�ساء 
كلية الآداب باأبي قوتة لدفع م�سرية تاأ�سيل املعارف والعلوم الإن�سانية والجتماعية 
من  التاأ�سيل  على  تبنى  ومنهجية  مرجعية  تاأ�سي�ض  يف  وم�ساهمتها  لدورها  ن�سبة 
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خالل مفردات مقررات الأق�سام العلمية التي ت�سكل الأ�سا�ض العلمي لكل تخ�س�ض 
من التخ�س�سات العلمية بالكلية.

جلنة لو�سع ت�سور للكلية:
لكلية  ت�سور  لو�سع  بت�سكيل جلنة  قرارًا  اجلامعة  مدير  الأخ/  اأ�سدر  فقد   

الآداب .
اأ�سماء اأع�ساء اللجنة ودرجاتهم العلمية

التخ�س�ض الدرجة العلميةال�سمم
لغة عربية- نحو و�سرفاأ. م�ساركد. عثمان اأحمد حممد الب�سري1
لغة عربية-اأدباأ. م�ساركد. حممد عبد الله �سليمان ال�سديق2
مناهج وطرق تدري�ضاأ. م�ساعدد. اأزهري حممد جبارة3
جغرافيااأ. م�ساعدد. عا�سم عبدالرحيم اأحمد4
لغة فرن�سيةاأ. م�ساعد د. ال�سديق حمد اأحمد عبد الله5

فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لإعداد مقرتح الكلية وفق اخلطوات العلمية   
املتبعة بالرجوع لذوي الخت�سا�ض يف كافة اأق�سامها, وبالطالع على مناهج الكليات 

املحلية والإقليمية النظرية , اعتمدت اللجنة عدد ثالثة اأق�سام لهذه الكلية هي:
ق�سم اللغة العربية.  .1

ق�سم التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية.  .2
ق�سم اجلغرافيا والبيئة .  .3

االإجراءات التي اتبعتها اللجنة وفقًا خلطة العمل:
التعليمية  املوؤ�س�سات  – مبناهج بع�ض  الله تعاىل  – بعد  اللجنة  ا�ستعانت    
املحلية والعاملية لال�سرت�ساد  بها يف اإعداد هذا املقرتح وا�سعة ن�سب اأعينها روؤية 

اجلامعة وخ�سو�سيتها, واملوؤ�س�سات هي:
جامعة اخلرطوم- كلية الآداب.  .1

جامعة  اأمدرمان الإ�سالمية- كلية الآداب.  .2
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جامعة اأمدرمان الأهلية- كلية الآداب.  .3
جامعة النيلني- كلية الآداب.  .4
جامعة �سندي- كلية الآداب.  .5

جامعة القاهرة- كلية الآداب.  .6
جامعة امللك عبد العزيز- كلية الآداب.  .7

جامعة بغداد- كلية الآداب.  .8
الذين  اأع�سائها  من  عدد  خربات  من  اللجنة  ا�ستفادت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة   
يف  ر�سيد  من  لهم  توافر  مبا  املختلفة,  اجلامعة  كليات  مناهج  و�سع  يف  �ساركوا 
اإعداد و�سياغة املفردات وترتيبها وتبويبها وتوزيع ال�ساعات و�ساركوا مع اللجان 

العلمية املختلفة باجلامعة .
اأق�سام الكلية:

ويق�سد بها الأق�سام التي حتويها الكلية يف الدرا�سة ملرحلة البكالوريو�ض وهي:
ق�سم اللغة العربية.  .1

ق�سم التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية.  .2
ق�سم اجلغرافيا والبيئة.  .3

االإمكانات الب�سرية للكلية :
اأع�ساء هيئة التدري�س املعينون واملتعاونون واملتعاقدون:

الدرجة اال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم
مالحظاتالتخ�س�سالعلمية

املعينون:
عميد الكليةعلم نف�ضاأ.م�ساعدد . بله اأحمد بله جله1
اأ�سول فقهاأ.م�ساعدد . حممد الأمني علي ق�سم الله1
تف�سرياأ م�ساركد . بلة اآدم اأحمد الوحيدو2



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

9ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

لغة اإجنليزيةاأ م�ساعدد عبد اخلالق عبد الله احلاج بابكر3
لغة  عربيةاأ م�ساعدد.عبد الرحمن عبد الله حممد الفكي4
لغة عربيةاأ م�ساعدد. العلي�ض الو�سيلة حممد اأحمد 5
بالغةاأ م�ساعدد. ر�سا عمر اإبراهيم حاج عمر6
جغرافيااأ م�ساركد . فتح الرحمن عدلن مو�سي حممد7
جغرافياحما�سراأ. فاطمة  الطيب ق�سم ال�سيد حممد 8
جغرافياحما�سراأ. رفيدة حممد اأحمد اأبو �سن9

تاريخاأ.م�ساعدد.املنت�سر ف�سل الله دفع الله حممد 10
تاريخاأ م�ساعدد . بخيتة حمد اأحمد اجلزويل11
تاريخاأ م�ساعدد. القا�سم بابكر عبد الرازق12
تاريخاأ.م�ساعدد. اأزهري حممد اأحمد جبارة 13
تاريخاأ. م�ساعدد. خديجة خريي عبد الكرمي خريي14
علوم حا�سوباأ. م�ساعدد.حممد الطيب حممد على15

املتعاونون:
تاريخبروف�سرياأد.الفاحت ال�سيخ يو�سف17
دعوةاأ. م�ساركد. عبد املوىل الطاهر املكي18
علوم قرءانحما�سراأ.اخل�سر مو�سى عبد القادر19
لغة اجنليزيةحما�سراأ.هديل عمر خالد20
علوم قرءانحما�سراأ.ن�سيبة الطيب ف�سل الله21
علوم حا�سوبتقنينعمة عبد الرحمن خري الله22
قراآنمدر�ض فنياأفراح علي عبد املاجد23
قراآنمدر�ض فنيهيام عبد الباقي حممد24

املتعاقدون:
اأ�سول فقهاأ م�ساعدد.مريغني مراد حممد مراد25
تاريخحما�سراأ.اأحمد اآدم حممد اآدم26
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االإمكانات املادية املتوفرة:
حتتوي الكلية على الآتي:

مالحظاتال�سعةالعددالبنى التحتيةم
-2مكاتب1
2120قاعات2
1100مكتبة4
150معامل5
-1ا�سرتاحة 6
-1م�سجد7
10 دورات مياه + كافرتيا --مرافق خمتلفة8

وختامًا بني اأيديكم دليل كلية الآداب م�ستماًل على اخلطط الدرا�سية لالأق�سام   
العلمية املقرتحة..

والله من وراء الق�سد وهو يهدي �سواء ال�سبيل ,,,

د. عثمان اأحمد حممد الب�سري       
                                                                                  رئي�ض اللجنة
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مقدمة عن الكلية:
الْمَجَالِِس  حُوا فِي  لَُكمْ َتَفسَّ الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا قِيَل  َأيُّهَا  {يَا  لله القائل:  احلمد   
مِنُْكمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  الَلّهُ  يَرَْفِع  َفانْشُزُوا  انْشُزُوا  قِيَل  وَإَِذا  لَُكمْ  الَلّهُ  يَْفسَِح  َفاْفسَحُوا 
وَالَّذِينَ ُأوُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالَلّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ خَِبريٌ} ]املجادلة: ١١[. وال�سالة وال�سالم 

على �سيدنا حممد بن عبد الله ال�سادق الأمني.
الإن�سانية  العلوم  تاأ�سيل  على  بها  الدرا�سة  لطبيعة  وفقًا  الكلية  هذه  تعمل   
والجتماعية وربطها بالعقيدة واحل�سارة الإ�سالمية, وتوؤهل الطالب علميًا ودعويًا 

يف جمال تخ�س�ساتها املختلفة.
روؤية الكلّية:

لأعلى  للو�سول  ور�سالية  بحثية  تعليمية  موؤ�س�سة  باعتبارها  الكلية  تتطلع   
درجات الكفاءة تنمية ملعارفهم ومهاراتهم يف التخ�س�سات العلمية املختلفة خلدمة 

املجتمعات يف الداخل واخلارج.
ر�سالة الكلّية:

الريادة والتميز وتنمية وتاأ�سيل املعارف واملهارات املختلفة لإعداد الطالب   
الر�سايل واملبدع يف جماله.

اأهداف الكلية:
حتقيق ر�سالة اجلامعة وتاأكيد ال�سلة بينها وبني املجتمع ال�سوداين.  .1

مواكبة التطور وامل�ستجدات يف كل �سروب املعرفة.  .2
املجتمع  باحتياجات  وربطها  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات  برامج  تفعيل   .3

ال�سوداين.
منح الكلية الإجازات العلمية يف تخ�س�ساتها املختلفة.  .4

تاأهيل الطالب املتقدمني للكلية علميًا ودعويًا يف التخ�س�سات العلمية املختلفة.  .5
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رفد �سوق العمل بعنا�سر واأطر ب�سرية موؤهلة.  .6
7.  تاأ�سيل تدري�ض اللغات وربطها بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية.

ت�سجيع البحث العلمي وتطويره.  .8
خدمة املجتمع يف املجالت التي يحتاجها.  .9

الداخل واخلارج بغر�ض  ال�سلة يف  املوؤ�س�سات ذات  اإيجاد �سالت وثيقة مع   .10
تبادل املعلومات واخلربات العلمية والعملية.

الدرجة التي متنحها الكلية:
متنح الكلية درجة بكالوريو�ض الآداب العام يف اأربع �سنوات, وبكالوريو�ض   

ال�سرف يف  الآداب يف خم�ض �سنوات اإذا مت تر�سيح الطالب .
نظام القبول والت�سجيل:

وفقًا  الأوىل  الفرقة  من  اعتبارًا  الكلية  لتخ�س�سات  والتوزيع  القبول  يتم   
عن  ال�سادرة  ال�سهادات  وتوثيق  وتقومي  والت�سجيل  للقبول  العامة  الإدارة  لالئحة 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, و�سروط القبول الداخلية جلامعة القراآن الكرمي 
وتاأ�سيل العلوم. ويتم ت�سجيل الطالب بالكلية وفقًا للوائح ونظم اأمانة ال�سوؤون العلمية 

بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.
نظام الدرا�سة:

تعتمد الكلية على النظام الف�سلي الذي يتم فيه تق�سيم العام الدرا�سي اإىل   
ف�سلني درا�سيني.

ال�ساعات املعتمدة:
هي �ساعتني خم�س�سة ملحا�سرة نظرية واحدة يف الأ�سبوع على مدى اثني   

ع�سر اأ�سبوعًا )ف�سل درا�سي(.
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اخلطة  التدري�سية:
هي خمطط ي�ستمل على الآتي:

و�سفًا �ساماًل للربنامج الدرا�سي.  -
درا�ستها  اإكمال  الطالب  على  ينبغي  التي  الدرا�سية  للمقررات  تف�سيليًا  و�سفًا   -

بنجاح للح�سول على الدرجة العلمية )البكالوريو�ض(.
الف�سل الدرا�سي:

على  ت�ستمل  ل  اأ�سبوعًا  ع�سر  اثني  اإىل  بالتدري�ض متتد  زمنية خا�سة  مدة   
فرتة المتحانات.

العام الدرا�سي:
عام  كل  نهاية  يف  حتديدها  يتم  والتي  للتدري�ض  املخ�س�سة  الزمنية  املدة   
درا�سي طبقًا للتقومي املقرتح الذي تقدمه اأمانة ال�سوؤون العلمية باجلامعة  والذي تتم 
اإجازته من  جمل�ض الأ�ساتذة باجلامعة. ويتاألف العام الدرا�سي الواحد من ف�سلني 

درا�سيني.
ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة يف الكلية :

حما�سرات  تلقى وي�سارك فيها الطالب.  -
التعلم الن�سط.  -

التعلم التعاوين.   -
الع�سف الذهني.  -

التعلم الذاتي.  -
املناق�سات احلرة واملوجه.   -

حتليل املهام.  -
حل امل�سكالت.   -
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- امل�ساريع البحثية. 
- اأخرى.

اأ�ساليب التقومي :
التقومي 

عن 
طريق:

)كتابة مقال، اختبار، 
م�سروع جماعي، اختبار 

نهائي( 

ن�سبته من االأ�سبوع املحدد له
التقومي 
النهائي

%10الف�سل الدرا�سي كاملاحل�سور وامل�ساركة1
%5الأ�سبوع الرابعالختبارات الق�سرية2
%15الأ�سبوع ال�سابعالختبار الن�سفي3
%10الأ�سبوع اخلام�ضم�سروع بحثي 4
%60الأ�سبوع الثالث ع�سرالختبار النهائي 5

%100املجموع

م�سادر التعلم : 
الكتب املقررة املطلوبة.  -

املراجع الرئي�سة.  -
الكتب واملراجع التي يو�سى بها.  -

املراجع اللكرتونية.  -
الأ�سطوانات  الآيل/  احلا�سب  على  املعتمدة  الربامج  مثل  اأخرى  تعليمية  مواد   -

املدجمة, واملعايري واللوائح التنظيمية الفنية .
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رموز الكلية واالأق�سام العلمية:
الداللـــــــــــــــــــــــــةالرمز

مطلوب اجلامعة  والتاأ�سيل )مقررات تدر�ض بكافة كليات اجلامعة(مج-تاأ
مطلوب كلية الآداب )مقررات تدر�ض بكافة تخ�س�سات الكلية(مك- اآ

مطلوب تخ�س�ض اللغة العربيةمت – ع
مطلوب تخ�س�ض التاريخ واحل�سارة الإ�سالميةمت – ت
مطلوب تخ�س�ض  اجلغرافيا والبيئةمت – ج

ال�ساعات التدري�سية لكلية االآداب :
مطلوبات اجلامعة مطلوبات الف�سول

والتاأ�سيل
مطلوبات 

الكلية
املجموع

ال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقررات
61412716الف�سل الدرا�سي الأول

71612818الف�سل الدرا�سي الثاين
51212614الف�سل الدرا�سي الثالث
41012512الف�سل الدرا�سي الرابع

141226الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
14--14الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض
14--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
14--14الف�سل الدرا�سي الثامن

1212****الف�سل الدرا�سي التا�سع
1212****الف�سل الدرا�سي العا�سر

26687143382املجموع
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اخلطة التدري�سية لكلية االآداب:
ال�ساعاتمقررات الف�سل االأول     الرمزالرقم

1101 4القراآن الكرمي)1(مج -تاأ
2التجويد)1(مج-تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج-تاأ 3103
2فقه العبادات)1(مج-تاأ 4104
2املهارات اللغوية )1(مج-تاأ 5105
6106 2اللغة الإجنليزية)1(مج -تاأ
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )1(مك-اأ 7101

********
16جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الثاين الرمزالرقم
4القراآن الكرمي )2(مج –تاأ 1207
2التجويد ) 2(مج- تاأ 2208
2مدخل التف�سريمج-تاأ 3209
2مدخل علوم القراآنمج –تاأ 4210
2فقه العبادات )2 (مج-تاأ 5211
2املهارات اللغوية )2(مج-تاأ 6212
2اللغة الإجنليزية)2(مج -تاأ 7213
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )2(مك-اأ 8202

18جمموع ال�ساعات
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ال�ساعات      مقررات الف�سل الثالث الرمزالرقم
4القراآن الكرمي)3(مج-تاأ 1314
2العقيدة و املذاهب الفكريةمج-تاأ 2315
2فقه ال�سرية و تاريخ الرا�سدينمج-تاأ 3216
2مناهج تاأ�سيل العلوممج-تاأ 4317
2مدخل الإعجاز العلميمج-تاأ 5318
2مناهج البحث العلميمك-اأ 6303

14جمموع ال�ساعات

ال�ساعات     مقررات الف�سل الرابعالرمزالرقم
4القراآن الكرمي )4(مج-تاأ 1419
2مقا�سد ال�سريعةمج-تاأ 2420
2مدخل احلديث وعلومهمج-تاأ 3421
2الدرا�سات ال�سودانيةمج-تاأ 4422
2علم النف�ض الرتبويمك-اآ 5404

********
12جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل اخلام�سالرمزالرقم
4القراآن الكرمي )5(مج-تاأ 1522
2مدخل العلوم ال�سيا�سيةمك-اآ 2505

6جمموع ال�ساعات

ال�ساعات  مقررات الف�سل ال�ساد�سالرمزالرقم
4القران الكرمي)6(مج-تاأ 1624

********
4جمموع ال�ساعات
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ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�سابعالرمزالرقم
4القراآن الكرمي)7(مج-  تاأ 1725

4جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات  الف�سل الثامنالرمزالرقم
4القراآن الكرمي)8(مج –تاأ 1826

4جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل التا�سعالرمزالرقم
2القراآن الكرمي)9(مك-اآ 1906

2جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات  الف�سل العا�سرالرمزالرقم
2القراآن الكرمي)10(مك –اآ 11007

2جمموع ال�ساعات
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اأواًل : مطلوبات الكلية :
الف�سل م�سمي املقرر

الدرا�سي
التخ�س�س امل�ستويال�ساعاترمز املقرر

املعني 
بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

اأ�سا�سيات 
احلا�سوب )1(

كل البكالوريو�س�ساعتانمك– اآ101 االأول
التخ�س�سات

-

و�سف املقرر:
عليه  والتطبيق  واأهميته  الآيل  ا�ستخدام احلا�سب  اأ�سا�سيات  املقرر  يتناول   

نظريًا وتطبيقيًا.
اأهداف املقرر :

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

مفردات املقرر :
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�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 اإبداأ وت�سغيل الربامجال�ساد�ض
2خ�سائ�ض �سطح املكتب  والتعامل معهاال�سابع
2العمل مع الربامج وامللفاتالثامن

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

2تطبيقات عامةالثاين ع�سر
24جمموع ال�ساعات

املراجع وامل�سادر :
مقدمة يف احلا�سب والنرتنت د:عبد الله بن عبد العزيز املو�سى.  .1

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

اأ�ساليب الربجمة- حممد اأحمد اأفندي.  .5
املدخل العلمي لنظام الت�سغيل – خالد اأبو الفتوح.  .6
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الف�سل م�سمي املقرر
الدرا�سي

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

بالدرا�سة

متطلب �سابق

اأ�سا�سيات 
احلا�سوب )2(

مك– اآ الثاين
202

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

اأ�سا�سيات 
احلا�سوب )1(

و�سف املقرر:
عليه  والتطبيق  واأهميته  الآيل  ا�ستخدام احلا�سب  اأ�سا�سيات  املقرر  يتناول   

نظريًا وتطبيقيًا.
اأهداف املقرر :

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

وملا للحا�سب الآيل من اأهمية بالغة يف قطاع الأعمال الإدارية والقت�سادية   
فاإن هذه املادة تهدف اإىل التعريف باحلا�سب الآيل و اأهميته, و مكوناته, مع تطبيقات 

عملية على بع�ض الربامج الت�سغيلية و املكتبية.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة عن تطبيقات Microsoft Officeالأول
2مقدمة يف برنامج معالج الن�سو�ض Microsoft wordالثاين
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
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يف ال�ساد�ض الن�سو�ض  وتن�سيق  حترير  يف  متقدمة  عمليات 
برنامج معالج الن�سو�ض

2

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 :
مقدمة يف احلا�سب والنرتنت د:عبد الله بن عبد العزيز املو�سى  .1

الكمبيوتر والنرتنت يف التعليم خطوة خطوة – الغريب زاهر  .2
معجم م�سطلحات النرتنت واحلا�سوب – اأ�سد الدين التميمي   .3

مقدمة يف احلا�سب والنرتنت- عبدالله بن عبدالعزيز املو�سى  .4
اأ�ساليب الربجمة- حممد اأحمد اأفندي  .5

املدخل العلمي لنظام الت�سغيل – خالد اأبو الفتوح  .6
جمموعة احرتاف الأوفي�ض 2007 , مايكل نبيل & نرمني فهيم  .7

د. ه�سام �سالح كتوعه و د. �سعود حممود مندوره, احلا�سب الآيل وتطبيقاته   .8
يف الإدارة , 1419هـ.
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل م�سمي املقرر
الدرا�سي

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

بالدرا�سة

متطلب �سابق

مناهج  البحث 
العلمي

 مك– اآ الثالث
     303

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

اأهداف املقرر:
تنمية �سفات الباحث لدى الطالب.  .1

تعريف الطالب باملناهج العلمية لكتابة الر�سائل العلمية.  .2
الر�سائل  لكتابة  �سلوكها  يجب  التي  للخطوات   - نظريًا   - الطالب  درا�سة   .3

العلمية.
البحث. وعينات  الدرا�سة  جمتمع  على  الطالب  تعّرف   .4

الباحث  بني  عليه  الإتفاق  يتم  على بحث خمت�سر,  عمليًا  الدرا�سة  تطبيق هذه   .5
واأ�ستاذ املقرر.

املام الطالب بالإجراءات العملية للبحث.  .6
املام الطالب بطرق التوثيق املختلفة.  .7

اإدراك الطالب لكيفية كتابة البحث وتقدميه.  .8

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
)املنهج(, الأول لكلمتي:  وال�سطالحي  اللغوي  التعريف 

)البحث(. وعناية علماء امل�سلمني باملنهج العلمي للبحث
2

منها.واأنواع الثاين كل  وخ�سائ�ض  العلمية  املناهج  اأنواع 
البحوث اجلامعية وخ�سائ�ض كل منها.

2

2اأهم خ�سائ�ض البحث العلميالثالث
2اأهم �سوابط التاأليف والبحث يف العلوم الإن�سانيةالرابع
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ال�صوؤون العلمية

واملحاذير اخلام�ض بها,  يتحلى  التي  اخل�سال  واأهم  الباحث 
العلمي  عنها.والإ�سراف  بنف�سه  يناأى  اأن  يجب  التي 

ودور امل�سرف )احلقوق, والواجبات(.

2

قبل ال�ساد�ض املو�سوع, وما يجب مالحظته  اختيار   خطوات 
اختيار املو�سوع.وم�سروع البحث.

2

2جمع املعلومات وتدوين املادة العلمية.ال�سابع
مادة الثامن وتنظيم  الرتقيم  البحث.وعالمات  م�سودة  كتابة 

البحث.
2

ما التا�سع ترقيمها,  مكانها,  طرقها,  وم�سمونها,  الهوام�ض 
يجب  وما  امل�سودة  حيالها.ومراجعة  مراعاته  يجب 

مراعاته.

2

البحث العا�سر وحمتوياتها.وخامتة  البحث  مقدمة 
وحمتوياتها.

2

2ترقيم ال�سفحات.والفهار�ض الفنية, وقائمة املراجع احلادي ع�سر
2اأق�سام البحث يف �سكله النهائي.والطباعة و�سوابطهاالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات

امل�سادر واملراجع:
ر�سائل  واإعداد  البحوث  لكتابة  منهجية  درا�سة  ر�سالة,  اأو  بحثًا  تكتب  كيف   .1

املاج�ستري والدكتوراه. للدكتور: حمد �سلبي.
-كيف تكتب بحثًا, اأو منهجية البحث, للدكتور اإميل يعقوب.  .2

-كيف تكتب بحثًا جامعيًا, للدكتور عبدالعزيز �سرف, والدكتور حممد عبداملنعم   .3
خفاجي.

البحث العلمي منهجه وتقنياته, للدكتور حممد زيان عمر.  .4
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ال�صوؤون العلمية

عبدالوهاب  للدكتور  القراآنية,  الدرا�سات  وم�سادر  العلمي  البحث  كتابة   .5
اأبو�سليمان.

والدكتوراه,  املاج�ستري  ر�سائل  وكتابة  اجلامعية,  البحوث  كتابة  اإىل  الدليل   .6
�سميث بيكفورد,  ترجمة الدكتور عبدالوهاب اأبو�سليمان.

�سيد  والدكتوراة,  املاج�ستري  ور�سالة  التقارير,  كتابة  يف  الباحثني  دليل   .7
الهواري.

مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم, للدكتور علي �سامي الن�سار.  .8
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل م�سمي املقرر
الدرا�سي

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

بالدرا�سة

متطلب �سابق

علم النف�س 
الرتبوي

 مك– اآ الرابع
404

كل البكالوريو�س�ساعتان
التخ�س�سات

-

اأهداف املقرر :
اأن يكون الطالب قادر على ما يلي:

التعرف على مفهوم التعلم ال�سرطي.  .1
التعرف على الأهداف التعليمية )الأهمية- الدور- امل�ستويات- الت�سنيف(.  .2

التعليمية. العلمية  يف  الدافعية  دور  على  التعر   .3
التعرف على الذكاء و ارتباطه بالتح�سيل الدرا�سي.  .4

التعرف على الفروق الفردية و اأ�سبابها و اآثارها العملية و التعليمية.  .5
النف�ض  بعلم  مقارنة  الإ�سالمي  الرتاث  يف  الرتبوي  النف�ض  علم  على  التعرف   .6

الرتبوي احلديث بني الأ�سالة و التبعية.
ال�ساعات مفردات املادة االأ�سبوع

2 تعريف علم النف�ض وعلم النف�ض الرتبوي وتطوره الأول
2 الثاين جمالت علم النف�ض الرتبوي واأهميته واأهدافه
2 م�سادر التعلم الثالث
2 التعلم �سروطه وانتقال اأثره الرابع
2 الجتاهات وامليول اخلام�ض
2 الدوافع الإن�سانية ال�ساد�ض
2 النفعالت ال�سابع
2 نظريات التعلم )مناذج( )نظرية املحاولة واخلطاأ( الثامن
2 الإح�سا�ض والإدراك التا�سع
2 العا�سر التفكري والذكاء والبتكار والإبداع
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ال�صوؤون العلمية

2 الفروق الفردية ال�سواء والال�سواء  احلادي ع�سر
2 علم النف�ض الرتبوي بني الأ�سالة والتبعية الثاين ع�سر

24 جمموع ال�ساعات
اأهم املراجع :

الرتبوي-دار اجليل  النف�ض  علم  اأ�سا�سيات   )1988( �سف�سق  –فالح  ح�سان   .6
بريوت.

الإبداع  و  املوهبة  يف  –مقدمة   )1992( قطامي-يو�سف  تي�سري-  �سبحي-   .7
الن�سر. و  للدرا�سات  العربية  –بريوت-املوؤ�س�سة 

على  القدرة  تنمية  و  التعليم  –تكنولوجيا   )1986( حامد  – اأحمد  من�سور   .8
التفكري البتكاري-الكويت-دار ال�سال�سل.

–وزارة  �سلطنة عمان  التطوري-  النف�ض  علم  العلي- ن�سر وزمالئه)1983(   .9
الرتبية و التعليم.

الر�سالة  الرتبوي-موؤ�س�سو  النف�ض  -علم    )2002( احلميد  –عبد  ن�سواتي   .10
بريوت.

يو�سف القا�سي – علم النف�ض الرتبوي يف الإ�سالم.  .11
حممد عثمان جتاين – علم النف�ض يف حياتنا اليومية.  .12
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل م�سمي املقرر
الدرا�سي

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

متطلب 
�سابق

-كل التخ�س�ساتالبكالوريو�س�ساعتان مك– اآ 505     اخلام�سمدخل العلوم ال�سيا�سية

اأهداف املقرر:
اإملام الطالب مببادئ العلوم ال�سيا�سية ال�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

2مظاهر ال�سيادةالتا�سع
2خ�سائ�ض ال�سيادةالعا�سر

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

24جملة ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

املراجع :
 , الوطنية  املكتبة  ال�سيا�سية,اخلرطوم  العلوم  الدومة, مدخل  الدين  د. �سالح   .1

2008م.
امل�سرية,  الجنلو  مكتبة   , القاهرة   , ال�سيا�سية  علم   , غايل  بطر�ض  بطر�ض   .2

1998م.
ح�سن نافعة مدخل العلوم ال�سيا�سية.  .3

حممد ن�سر مهني , مبادئ العلوم ال�سيا�سية.  .4

 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

30ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

ثانيًا مطلوبات التخ�س�س : 
1. ق�سم اللغة العربية :

الف�سول
مطلوبات اجلامعة 

مطلوبات مطلوبات الكليةوالتاأ�سيل
املجموعالتخ�س�س

ال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقررات
الف�سل الدرا�سي 

61412361022االأول
الف�سل الدرا�سي 

71612481226الثاين
الف�سل الدرا�سي 

51212481022الثالث
الف�سل الدرا�سي 

410126121124الرابع
الف�سل الدرا�سي 

1412714920اخلام�س
الف�سل الدرا�سي 

816920--14ال�ساد�س
الف�سل الدرا�سي 

714818--14ال�سابع
الف�سل الدرا�سي 

816920--14الثامن
2668510479478172املجموع
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ال�صوؤون العلمية

اخلطة التدري�سية لكلية االآداب – ق�سم اللغة العربية :
ال�ساعاتمقررات  الف�سل االأول     الرمزالرقم

1101 4القراآن الكرمي)1(مج -تاأ
2التجويد)1(مج-تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج-تاأ 3103
2فقه العبادات)1(مج-تاأ 4104
2املهارات اللغوية )1(مج-تاأ 5105
2اللغة الإجنليزية)1(مج -تاأ6106
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )1(مك-اأ 7101
3النحو )1(مت-ع 8101
2تدريبات لغويةمت- ع 9102

2 الأدب اجلاهليمت-ع 10103
********
********

23جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الثاين الرمزالرقم
4القراآن الكرمي )2(مج–تاأ 1207
2التجويد )2(مج-تاأ 2208
2مدخل التف�سريمج-تاأ 3209
2مدخل علوم القراآنمج–تاأ 4210
2فقه العبادات )2(مج-تاأ 5211
2املهارات اللغوية )2(مج-تاأ 6212
2اللغة الإجنليزية)2(مج -تاأ 7213
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )2(مك-اأ 8202
3النحو )2(مت-ع 9204

2حترير عربي مت-ع 10205
2امل�سادر واملعاجممت-ع 11206
2الأدب يف �سدر الإ�سالم مت-ع 12207

27جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الثالث الرمزالرقم
4القراآن الكرمي )3(مج-تاأ 1314
2العقيدة و املذاهب الفكريةمج-تاأ 2315
2فقه ال�سرية و تاريخ الرا�سدينمج-تاأ 3216
2مناهج تاأ�سيل العلوممج-تاأ 4317
2مدخل الإعجاز العلميمج-تاأ 5318
2مناهج البحث العلميمك-اأ 6303
3النحو )3(مت-ع 7308
2ال�سرف )1(مت-ع 8309
2البالغة )1( )علم البيان( مت-ع 9310

2الآداب يف العهد الأمويمت-ع 10311
********

23جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الرابعالرمزالرقم
4القراآن الكرمي )4(مج-تاأ 1419
2مقا�سد ال�سريعةمج-تاأ 2420
2مدخل احلديث وعلومهمج-تاأ 3421
2الدرا�سات ال�سودانيةمج-تاأ 4422
2علم النف�ض الرتبويمك-اآ 5404
3النحو )4(مت-ع 6412
2ال�سرف)2(مت-ع 7413
2مقدمة يف علم اللغةمت-ع 8414
2الأدب يف الع�سر العبا�سي الأولمت-ع9415

2النقد الأدبي القدميمت-ع 10416
2نظرية الأدب الإ�سالميمت-ع 11417

25جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل اخلام�سالرمزالرقم
4القراآن الكرمي )5(مج-تاأ 1523
2مدخل العلوم ال�سيا�سيةمك-اآ 2505
3النحو )5(مت-ع 3518
2ال�سرف )3(مت-ع 4519
2العرو�ضمت-ع 5520
2علم الأ�سواتمت-ع 6521
2علم اللغة التحليلي وال�سريفمت-ع 7522
2البالغة)2( )علم املعاين(مت–ع 8523
2الأدب يف الع�سر العبا�سي الثاينمت-ع 9524

21جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�ساد�سالرمزالرقم
4القران الكرمي)6(مج-تاأ 1624
3النحو )6(مت-ع 2625
2ال�سرف )4(مت-ع 3626
2املدار�ض النحويةمت-ع 4627
2القافية والدوائر العرو�سيةمت-ع 5628
2علم اللغة التطبيقيمت-ع 6629
2البالغة)3( )علم البديع(مت-ع 7630
2الأدب يف ع�سر الدويالتمت-ع 8631
2الأدب العربي يف الأندل�ضمت-ع9632

21جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�سابعالرمزالرقم
4القراآن الكرمي)7(مج-  تاأ 1725
3النحو )7(مت-ع  2733
2التخاريج النحوية يف القراءاتمت-ع 3734
2فن اخلطابةمت-ع 4735
2تطبيقات لغوية )1(مت-ع 5736
2علم اللغة النف�سي والجتماعيمت-ع 6737
2اأدب الأطفالمت-ع 7738
2الأدب العربي احلديث واملعا�سرمت-ع 8739
2الأدب العربي يف ال�سودانمت-ع 740 9

21جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات  الف�سل الثامنالرمزالرقم
4القراآن الكرمي)8(مج–تاأ 1826
3النحو )8(مت-ع 2841
2تطبيقات لغوية )2(مت-ع 3842
2النقد الأدبي احلديثمت-ع 4843
2الأدب املقارنمت-ع 5844
2حتليل الن�سو�ض الأدبيةمت–ع 6845
2علم الدللةمت-ع 7846
2بحث التخرجمت-ع 8847

********
19جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

1. ق�سم اللغة العربية : مطلوبات التخ�س�س:
1النحو )1(مت-ع 101

ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة
22133

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  ربط   .1
املطهرة(.

ن�ساأته,  و�سبب   العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية, وحت�سني 
للقواعد  فهمهم  وتعميق  وكتابة,  نطقًا  الطالب  لدى  الأداء 

النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح, ومتكينهم من 
درا�سة القواعد النحوية يف كتب الرتاث, ووقوفهم على اأثر 

الإعراب يف املعنى خالل  التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية, والهتمام  بال�سواهد  
النحو,  م�سطلحات  على  والتعرف  نرثًا,  و  �سعرًا  النحوية 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية  وعنا�سرها واأحكامها
6. الوقوف على �سيء من  اأ�سول التفكري عند النحويني .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات وال�سمنارات – الع�سف الذهني .طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1/ �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك, لبن عقيل .اأهم املراجع
2/ اأو�سح امل�سالك, لبن ه�سام الأن�ساري .

3/ التطبيق النحوي, عبده الراجحي.
4/ ن�ساأة النحو, حممد الطنطاوي

5/ املدار�ض النحوية, �سوقي �سيف .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
علماء 12 وم�ساهري  النحو  ن�ساأة  عن  موجزة  مقدمة 

النحو عرب القرون وجهودهم
�سرح الكالم وما يتاألف منه22
املعرب واملبني من الأ�سماء والأفعال واحلروف32
الإعراب الظاهري والتقديري )املق�سور واملنقو�ض 42

والإعراب بالإنابة )1(
الإعراب الظاهري والتقديري )املق�سور واملنقو�ض 52

والإعراب بالإنابة )2(
الأ�سماء ال�ستة62
املثنى72
جمع املذكر ال�سامل وجمع املوؤنث ال�سامل82
املمنوع من ال�سرف92

الأفعال املعتلة والأفعال اخلم�سة102
امل�ساف اإيل ياء املتكلم112
.تطبيقات عامة 122

اأن يكون  الطالب ملمًا بهذه الأبواب النحويةخمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

1تدريبات لغوية مت-ع 102
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
املطهرة(.

2. تعريف الطالب بتاريخ الكتابة العربية . 
والقراءة,  الكتابة   قواعد  يف  العلمية  ح�سيلتهم  زيادة   .3

وحت�سني الأداء لدى الطالب نطقًا وكتابة .
4. تدريبهم على كيفية الكتابة ال�سحيحة . 
5. متليك الطالب قواعد واأنواع الإمالء .  

– الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. الإمالء يف الكتابة العربية .عبد العظيم اإبراهيم   .اأهم املراجع

2. البحث اللغوي عند العرب . 
3. درا�سات يف علم اللغة . اأحمد خمتار .

4. ن�ساأة النحو,حممد الطنطاوي.
5. املدار�ض النحوية,�سوقي �سيف .

6. املفرد العلم يف ر�سم القلم – اأحمد الها�سمي .
7. قواعد الإمالء واخلط – عبداحلميد ال�سيد عبداحلميد.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ن�ساأة الكتابة العربية وتطورها 12
اأطوار النحو22
اختالف لغة العرب )1(32
اختالف لغة العرب )2(42
احلذف والإثبات52
عالمات الرتقيم )1(62
عالمات الرتقيم )2(72
المالء واأنواعها )1( 82
المالء واأنواعها )2(  92

عنا�سر البناء التعبريي )1(102
عنا�سر البناء اللغوي )2(112
تطبيقات عامة122

والتعبري خمرجات التعليم الكتابة   بقواعد   ملمًا  الطالب  يكون   اأن 
ال�سحيحني . 
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ال�صوؤون العلمية

1االأدب اجلاهليمت-ع 103
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن وال�سنة (الهدف من املادة 
2. التعرف باحلياة ال�سيا�سية,والجتماعية, والقت�سادية 

يف الع�سر اجلاهلي .
3. الإملام باخل�سائ�ض الفنية يف الأدب اجلاهلي .

4. التعرف على اأبرز اأدباء الع�سر اجلاهلي .
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات وال�سمناران – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. طبقات فحول ال�سعراء , ابن �سالم اجلمحياأهم املراجع
2. الع�سر اجلاهلي, �سوقي �سيف .

3. م�سادر ال�سعر اجلاهلي ,نا�سر الدين الأ�سد .
4. ال�سعر اجلاهلي, يحيى اجلبوري .

5. معلقات العرب, بدوي طبانة .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
احلياة ال�سيا�سية, والجتماعية, والقت�سادية والدينية.12
مفهوم كلمتي اأدب وجاهلية.22
الرواية لل�سعر اجلاهلي.32
تدوين ال�سعر اجلاهلي.42
م�سادر ال�سعر اجلاهلي.52
ق�سية النتحال.62
مو�سوعات ال�سعر اجلاهلي, واأغرا�سه.72
خ�سائ�ض ال�سعر اجلاهلي.82
درا�سة اأبرز �سعراء الع�سر اجلاهلي.92

درا�سة الفنون النرثية يف الع�سر اجلاهلي.102
درا�سة بع�ض الن�سو�ض ال�سعرية, وحتليلها, وحفظ بع�سها.112
والنرثية وحتليلها, وحفظ بع�سها.122

اأن يكون الطالب مدركًا للع�سر اجلاهلي وخ�سائ�سه وفنونهخمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

2النحو  )2(مت-ع 204
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  ربط   .1
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب  العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية , وحت�سني ا لأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
على  ووقوفهم   , الرتاث  فيكتب  النحوية  القواعد  درا�سة 

اأثر الإعراب يف املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعرًا و نرثًا , والتعرف على م�سطلحات النحو , 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عندا لنحويني .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات وال�سمنارات – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
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ال�صوؤون العلمية

1. �سرح ابن عقيل .اأهم املراجع
2. اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك .

3. النحو العربي – عبا�ض ح�سن  
4.  النحو امل�سفى – حممد عبده الراجحي.

5.  �سرح الأ�سموين  على الألفية . 
6.  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .

7. النحو الوظيفي . 
مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم

النكرة واملعرفة ال�سمائر )1(12
ال�سمائر)2(22
العلم32
اأ�سماء الإ�سارة42
اأ�سماء املو�سول )1(52
اأ�سماء املو�سول )2(62
املعرف باأل72
املبتداأ واخلرب )1(82
املبتداأ واخلرب )2(92

املبتداأ واخلرب )3( 102
املبتداأ واخلرب )4(112
تطبيقات عامة122

اأن يكون الطالب متمكنًا من التحليل والتعليل  لهذه الأبوابخمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

2حترير عربي  مت-ع 205
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
املطهرة (

2. تعريف الطالب باأ�ساليب  الكتابة العربية. 
3. تزويد الطالب بقواعده الكتابة ال�سحيحة.
4. تدريب الطالب على التعبري ب�سورة جيدة.

5. تخريج طالب  قادر على تو�سيل ر�سالته مبهارة واإتقان. 
– الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. مهارات التحرير العربي – د. حمجوب حممد اآدم .اأهم املراجع
2. فن التحرير العربي – د. عبد العليم اإبراهيم  . 

3. املهارات اللغوية – د. عبا�ض حمجوب – عبد النبي حممد 
علي .

4. اأدب الكاتب لبن قتيبة . 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املهارات اللغوية وتعليم اللغة الأوىل .12
الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية.22
حروف املعاين.32
ن�سو�ض تطبيقية على الهمزات 42
مقومات الكتابة, اللفظة, اجلملة, الفقرة, الأ�سلوب, 52

الفكرة, املقال.
ن�سو�ض متنوعة على عالمات الرتقيم  62
اأنواع  الأ�ساليب )الأدبي, والعلمي(.72
بن جبل 82 معاذ  احلكيم وحديث  لقمان  و�سية  �سرح 

ر�سي الله عنه. 
تعريف التقرير واأنواعه وما يتعلق به .92

والقراءة  102 والكتابة  والتحدث  ال�ستماع  مهارات 
وتطبيقات عليها )1(.

والقراءة  112 والكتابة  والتحدث  ال�ستماع  مهارات 
وتطبيقات عليها )2(.

و�سلم 122 عليه  الله  �سلى  النبي  خطب  من  مناذج 
وال�سحابة  ر�سوان الله عليهم.

اأن يكون  الطالب ملمًا باأ�ساليب الكتابة.خمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

2امل�سادر واملعاجممت-ع 206
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. اأن يتمكن الطالب من الوقوف على تطور التاأليف العربي الهدف من املادة 
وجهود علماء العربية يف �سروب الأدب واللغة .
2. اأن يرتبط الطالب باملكتبة العربية دراية ومعرفة .

التي  امل�سادر  حتديد  على  املقدرة  الطالب  يكت�سب  اأن   .3
يرجع اإليها عند بحثه اأو اطالعه يف اأية م�ساألة يف اللغة 

والأدب.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. مقدمة ابن خلدون.اأهم املراجع
2. مناهج التاأليف عند العلماء العرب د/ م�سطفى ال�سكعة

3. البيان العربي – د/ بدوي طبانة
4. املعاجم العربية – د.ح�سني ن�سار

5. العقد الفريد لبن عبد ربه
6. الكامل للمربد

7. الك�ساف للزخم�سري
8. علم املعاجم –عمر �سليمان حممد �سالح وال�سيد عو�ض 

الكرمي الدروي�ض-جامعة ال�سودان املفتوحة 
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ال�صوؤون العلمية

زمن الرقم
املحا�سرة 

مو�سوع املحا�سرة 

12 – للخليل  العني   – وتطويرها  املعاجم  تاأليف  )اأ(  املعاجم 
ال�سحاح للجوهري – اأ�سا�ض البالغة للزخم�سري

املعاجم )ب( القامو�ض املحيط للفريوز اأبادي – ل�سان العرب لبن 22
منظور – املعجم الو�سيط – تطبيق على الك�سف يف املعجم

فقه اللغة : فقه اللغة وتعريفه والتاأليف فيه : ال�ساحبي لبن فار�ض, 32
فقه اللغة للثعالبي , اخل�سائ�ض لبن جني , املزهر لل�سيوطي 

كتب النحو وال�سرف )اأ( بدء تدوين النحو – الكتاب ل�سيبويه 42
للزجاجي – اجلمل  ال�سراج  لبن  – الأ�سول 

الت�سريف 52 �سرح  يف  املن�سف  )ب(  وال�سرف  النحو  كتب   
املازين – الألفية و�سروحها – مغني اللبيب لبن ه�سام

كتب الرتاجم والطبقات )اأ( مفهوم الرتجمة والطبقة – كتب الرتاجم: 62
الفهر�ست , نزهة الألباء , معجم الأدباء – وفيات الأعيان

كتب الرتاجم والطبقات )ب( الطبقات : طبقات فحول ال�سعراء 72
النحويني  طبقات  قتيبة,  لبن  وال�سعراء  ال�سعر  �ساّلم,  لبن 

واللغويني للزبيدي
املختارات ال�سعرية: املف�سليات, الأ�سمعيات, اجلمهرة, احلما�سة لأبي متام82
والتبيني 92 البيان  قتيبة  الكاتب لبن  اأدب   : العامة   الأدب  كتب 

 , لالأ�سفهاين  الأغاين   , ربه  عبد  لبن  الفريد  العقد  للجاحظ 
الأمايل لأبي علي القايل

كتب النقد القدمي )اأ( تطور التاأليف النقدي – البديع لبن املعتز102
عيار ال�سعر لبن طباطبا – نقد ال�سعر لقدامة                                  112
القراآن 122 اإعجاز   : البالغي وتطوره  التاأليف  )اأ(  والإعجاز  البالغة  كتب 

للباقالين , ال�سناعتني لأبي هالل الع�سكري ,مفتاح العلوم لل�سكا�سكي 
الإي�ساح للقزويني – اأ�سرار البالغة ودلئل الإعجاز لعبد القاهر

اأن يكون الطالب  قادرًا على ا�ستخدام امل�سادر و املعاجم خمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

2االأدب يف �سدر االإ�سالممت –ع 207
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
العرب,اأدبهم يف  الإ�سالم يف حياة  باأثر  الطالب  2. تعريف 

هذين الع�سرين .
3. الإملام باخل�سائ�ض الفنية لالأدب يف ع�سر �سدر  الإ�سالم 

وبني اأمية .
هذين  يف  والأدباء  ال�سعراء,واخلطباء,  اأبرز  معرفة   .4

الع�سرين.
5. تذوق اأ�سرار التعبري القراآين,ومواطن اجلمال يف احلديث 

النبوي,ويف الن�سو�ض الأدبية  �سعرًا و نرثًا .
ال�سمنارات– الع�سف طريقة التدري�س   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. الأغاين – اأبو الفرج الأ�سفهاين .اأهم املراجع
2. البيان والتبيني – اجلاحظ.

3. ال�سعر وال�سعراء – ابن قتيبة .
4. الع�سر الإ�سالمي – �سوقي �سيف .

5. تاريخ الأدب العربي – اأحمد ح�سن الزيات .
6. جواهر الأدب – الها�سمي . 

7. الأدب الإ�سالمي – مفيد قميعة . 
8. درا�سات يف الأدب الإ�سالمي – جمال جنم لعبيدي .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مقدمة عن العرب قبل الإ�سالم / واأثر الإ�سالم عليهم.12
اأثر القراآن وال�سنة على اللغة والأدب.22
الإ�سالم وال�سعر.32
ال�سعر يف عهد الر�سول �سل الله عليه و�سلم.42
اأغرا�ض ال�سعر الإ�سالمي.52
ال�سعر يف ع�سر اخللفاء الرا�سدين.62
�سعر الدعوة والفتوحات الإ�سالمية.72
ال�سعراء املخ�سرمون.82
ح�سان بن ثابت , كعب بن زهري.92

النرث وتطوره يف �سدر الإ�سالم.102
مناذج من خطب النبي �سلى الله عليه و�سلم وخلفائه.112
الكتابة يف �سدر الإ�سالم.122

وفنونه خمرجات التعليم خ�سائ�سه  الع�سر  لهذا  مدركًا  الطالب  يكون  اأن 
وق�ساياه.
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ال�صوؤون العلمية

3النحو  )3(مت –ع 308
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
النبوية ال�سريفة (

ن�ساأته,  و�سبب   , العربي  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية , وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
درا�سة القواعد النحوية فيكتب الرتاث , ووقوفهم على 

اأثر الإعراب فى املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعرًا و نرثًا , والتعرف على م�سطلحات النحو, 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك, لبن عقيل .اأهم املراجع

2. اأو�سح امل�سالك , ابن ه�سام .
3. التطبيق النحوي, عبده الراجحي .

4. النحو الوايف , عبا�ض ح�سن .
مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
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ال�صوؤون العلمية

ت�سرفها 12 الباب  اأفعال  تق�سيم  )عملها  واأخواتها  كان 
تو�سط اأخبارها جميء هذه الأفعال تامة اخت�سا�سات 

كان )1(
ت�سرفها 22 الباب  اأفعال  تق�سيم  )عملها  واأخواتها  كان 

تو�سط اأخبارها جميء هذه الأفعال تامة اخت�سا�سات 
كان )2(

ما ول ولت واإن امل�سبهات بلي�ض32
اأفعال املقاربة42
اإن واأخواتها )1(52
اإن واأخواتها )2(62
اإن واأخواتها )3(72
ل التي لنفي اجلن�ض82
ظن واأخواتها )1(92

ظن واأخواتها )2(102
اأعلم واأرى112
تطبيقات عامة122

اأن يزداد الطالب علمًا بقواعد النحو واأن يكون قادراً  على خمرجات التعليم
ا�ستخدام امل�سادر النحوية القدمية
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ال�صوؤون العلمية

3ال�سرف )1(مت.ع 309
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

2222

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
ال�سريفة (.

علم  مب�سطلحات  الطالب  لتعريف  املقرر  هذا  يهدف   .2
ال�سرف.

3. ومتكينهم من معرفة  ا�ستقاقات الكلمة ودللتها والتحليل 
ال�سريف ال�سليم وتعميق فهمهم للقواعد ال�سرفية .

4. ومتكينهم من الأداء ال�سليم لبنية الكلمة نطقًا وكتابة.
5. وتدريبهم على درا�سة القواعد ال�سرفية يف كتب الرتاث

– الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1.�سذا العرف يف فن  ال�سرف, اأحمد احلمالوي.اأهم املراجع

2. درو�ض يف الت�سريف , حممد حمي الدين عبد احلميد .
3.التطبيق ال�سريف, عبده الراجحي .

4.املمتع يف الت�سريف, ابن  ع�سفور .
5. املغني يف ت�سريف الأفعال, عبد اخلالق ع�سيمة .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مقدمة يف علم ال�سرف12
امليزان ال�سريف22
ت�سريف الأفعال ) تق�سيم الفعل اإىل �سحيح ومعتل, 32

التجرد  بح�سب  الفعل  تق�سيم  منهما,  كل  واأق�سام 
والزيادة, واأوزان كل منهما.

معاين الزوائد.42
اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر .52
طريقة بناء الفعل للمجهول .62
تاأكيد الفعل بالنون.72
كل 82 واأوزان   , واملزيد  )املجرد    : الأ�سماء  ت�سريف 

منهما(.
اجلامد , وامل�ستق.92

اأبنية م�سادر الثالثي وغري الثالثي102
تطبيقات عامة )1(112
تطبيقات عامة )2(122

اأن يكون الطالب متمكنًا من التحليل ال�سريف ال�سحيح.خمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

3البالغة )1( )علم البيان(مت-ع 310
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
اأ�سرار البالغة والإعجاز يف  2. متكني الطالب من دار�سة 
كالم  ف�سيح  ويف  ال�سريف  واحلديث  الكرمي  القراآن 

العرب �سعره ونرثه.
3. الإملام باأبواب البيان ومباحثه.

4. تطبيق ما تعلموه يف كالمهم وكتاباتهم .
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات وال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. البالغة يف ثوبها اجلديد, بكري �سيخ اأمني .اأهم املراجع
2. اأ�سرار البالغة, عبد القاهر اجلرجاين.

3. م�سطفى املراغي,علوم البالغة .
4. اخلطيب القز ويني , الإي�ساح .

5. عبد العزيز عتيق , علم البيان.
. البياين  الت�سوير   , مو�سى  اأبو  حممد   .6
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مقدمة موجزه عن مفهوم البالغة والف�ساحة.12
الت�سبيه 22 اأركان  و  بالبيان  وعالقته  الت�سبيه  مفهوم 

واأدواته.
اأق�سام الت�سبيه باعتبار حم�سو�سة الطرفني ومعقوليتهما 32

)اأ(.
اأق�سام الت�سبيه باعتبار ذكر وحذف وجه الأداة و كذلك 42

ذكر وحذف وجه ال�سبه.
اأق�سام الت�سبيه باعتبار الإفراد والتعدد والتقييد.52
الت�سبيه 62  – ال�سمني  الت�سبيه   – التمثيل  ت�سبيه 

املقلوب.
ال�ستعارة الت�سريحية و املكنية و اآراء العلماء حولها.72
ال�ستعارة التمثيلية و املر�سحة و املطلق.82
املجاز املر�سل: اأنواعه واأ�سرار بالغته.92

م�ساألة احلقيقة و املجاز يف اللغة و القراآن الكرمي .102
الكناية : مفهومها,اأق�سامها, واأ�سرار بالغتها )1(.112
الكناية : مفهومها, اأق�سامها, واأ�سرار بالغتها )2(.122

يف خمرجات التعليم الإعجاز  و  البالغة  لأ�سرار  مدركًا  الطالب  يكون  اأن 
القراآن الكرمي و احلديث ال�سريف 
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ال�صوؤون العلمية

3االأدب يف الع�سر االأموي مت – ع 311
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
يف  العرب,اأدبهم  حياة  يف  الإ�سالم  باأثر  الطالب  تعريف   .2

هذين الع�سرين .
3. الإملام باخل�سائ�ض الفنية لالأدب يف ع�سر �سدر الإ�سالم 

وبني اأمية .
4. معرفة اأبرز ال�سعراء,واخلطباء,والأدباء يف هذين الع�سرين  .

5. تذوق اأ�سرار التعبري القراآين, ومواطَن اجلماِل يف احلديث 
النبوي, والن�سو�ض الأدبية �سعرًا ونرثًا .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات وال�سمنارات – الع�سف الذهني .طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. العقد الفريد – ابن عبد ربه الأندل�سي .اأهم املراجع
2. ال�سعر وال�سعراء – ابن قتيبة .

3. الكامل يف اللغة والأدب – املربد 
4. الع�سر الإ�سالمي – �سوقي �سيف .

5. اأدب �سدر الإ�سالم وبني اأمية – فاروق الطيب الب�سري .
6. تاريخ الأدب العربي – اأحمد ح�سن الزيات .

7. تاريخ الأدب العربي – طارق بروكلمان 
8. احلياة الأدبية يف �سدر الإ�سالم وبني اأمية – حممد عبد 

املنعم خفاجى .
9. درا�سات يف الأدب الإ�سالمي – جمال جنم لعبيدي .

10. الأغاين – اأبو الفرج الأ�سفهاين .
11. البيان والتبيني – اجلاحظ.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
بيئة الع�سر الأموي ال�سيا�سية, والقت�سادية, والجتماعية. 12
اأثر الإ�سالم يف مو�سوعات ال�سعر الأموي .22
عوامل ازدهار ال�سعر يف الع�سر الأموي.32
ق�سايا ال�سعر الأموي وظواهره الفنية.42
درا�سة بع�ض �سعراء الع�سر الأموي.52
الطرماح.62
الكميت , قطري بن الفجاءة.72
الغزل العذري , الغزل احل�سي.82
�سعراء النقائ�ض.92

النرث الفني يف الع�سر الأموي.102
اخلطابة يف الع�سر الأموي مع التمثيل لها.112
عبد احلميد الكاتب.122

وفنونه خمرجات التعليم خ�سائ�سه  الع�سر  لهذا  مدركًا  الطالب  يكون  اأن 
وق�ساياه.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

57ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

4النحو )4(مت.ع 412
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

)القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة  1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية 
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب   , العربي  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية , وحت�سني 
الأداء لدى الطالب نطقًا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد 

النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
النحوية فيكتب الرتاث , ووقوفهم على  القواعد  درا�سة 

اأثر الإعراب فى املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعر ًاو نرثًا , والتعرف على م�سطلحات النحو, 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عندا لنحويني .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
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ال�صوؤون العلمية

1. �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك .اأهم املراجع
2. اأو�سح امل�سالك ,ابن ه�سام الأن�ساري .

3. التطبيق النحوي,عبده الراجحي .
4. النحو الوايف ,عبا�ض ح�سن 

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
الفاعل )1(12.
الفاعل )2(22.
الفاعل )3(32.
نائب الفاعل )1(42.
نائب الفاعل )2(52.
املفعول املطلق )1(62.
املفعول املطلق )2(72.
املفعول له ومعه82.
املفعول به 92.

املفعول فيه102.

ا�ستغال العامل عن املعمول112.

تعدي الفعل ولزومه122.

اأن يكون الطالب قادرا على التحليل والعليل والرتجيحخمرجات التعليم



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

59ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

4ال�سرف )2(مت-ع 413
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
ال�سريفة(.

علم  الطالب مب�سطلحات  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .2
ال�سرف.

3. متكينهم من معرفة ا�ستقاقات الكلمة ودللتها والتحليل 
ال�سريف ال�سليم وتعميق فهمهم للقواعد ال�سرفية.
4. متكينهم من الأداء ال�سليم لبنية الكلمة نطقًا وكتابة.

5. تدريبهم على درا�سة القواعد ال�سرفية يف كتب الرتاث
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سذا العرف يف فن ال�سرف, اأحمد احلمالوي.اأهم املراجع
2. درو�ض يف الت�سريف , حممد حمي الدين عبد احلميد .

3. التطبيق ال�سريف, عبده الراجحي .
4. املمتع يف الت�سريف, ابن ع�سفور .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
اأبنية امل�ستقات : ) ا�سم الفاعل(12
�سيغ املبالغة.22
ال�سفة امل�سبهة.32
ا�سم املفعول.42
ا�سما التف�سيل.52
اأ�سماء الزمان واملكان , ا�سم الآلة.62
تثنية املق�سور واملنقو�ض واملمدود وجمعها جمعًا �ساملًا.72
املذكر واملوؤنث.82
الإمالة.92

حروف الزيادة )موا�سعها واأدلتها(.102
همزة الو�سل والقطع .112
تطبيقات عامة .122

اأن يكون الطالب متمكنًا من علم ال�سرف من حيث اأ�سول خمرجات التعليم
بنائها  وكيفية  معانيها  ومعرفة  فيها  والزيادة  الكلمات 

و�سياغتها.
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ال�صوؤون العلمية

4مقدمة يف علم اللغة مت-ع 414
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن وال�سنة (الهدف من املادة 
2. تعريف الطالب  بعلم اللغة احلديث, وباأبرز اجتاهاته من 

حيث نظرياته, واأفرعه, وميادين تطبيقه .
حيث  من  املعا�سر,  اللغوي  الدر�ض  باأ�س�ض  تعريفهم   .3
والدللة,  والرتاكيب,  ال�سرفية  والأبنية  الأ�سوات, 
الدللية,  احلقول  معاجم  عليها  تقوم  التي  والأ�س�ض 

ونظرية ال�سياق .
– الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات  – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. علم اللغة, مقدمة للقارئ العربي , حممود ال�سعران .اأهم املراجع
2. املدخل اإىل علم اللغة, رم�سان عبد التواب .

خمتار  د.اأحمد  ترجمة   , باي  ماريو   , اللغة  علم  اأ�س�ض   .3
عمر.

4. مناهج بحث يف  اللغة, متام ح�سان .
5. مبادئ الل�سانيات, اأحمد قدور.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التفريق بني فقه اللغة, والفنلوجيا, وعلم اللغة .12
اخل�سائ�ض العامة لّلغة الإن�سانية,22
واأ�سهر نظريات ن�ساأة اللغة عند العلماء العرب, وعند 32

علماء الغرب .
علم الأ�سوات والبناء ال�سوتي من حيث معرفة جهاز 42

من  ال�سوتية  الختالفات  حيث  من  النطق,  اأع�ساء 
الفونيم, والألفون, ومقطع �سوتي, ونرب, وتنغيم .

املورفيم,واملباين,واملعاين ال�سرفية .52
)اجلمل 62 حيث  من  ت�سنيفها  ومعايري  العربية  اجلملة 

التحويلية(, وما ينتج عن ذلك من معاين نحوية وفق  
القرائن اللفظية, والقرائن املعنوية .

الدللة, مفهومها,واأنواع املعنى.72
ونظرية احلقول الدللية.82
نظرية ال�سياق.92

معاجم املو�سوعات يف العربية .102
تطبيقات عامة )1(.112
تطبيقات عامة )2(.122

اأن يكون الطالب ملمًا بعلم اللغة احلديث اجتاهاته وفروعه  خمرجات التعليم
واأن يكون قادرًا على التمييز بني فقه اللغة و علم اللغة.
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ال�صوؤون العلمية

4االأدب يف الع�سر العبا�سي االأولمت-ع 415
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
النبوية(.

2. تعريف الطالب باأهم التحولت الجتماعية والفنية التي 
حدثت يف ذلك  الع�سر.

ال�سكل  حيث  من  الأدبية  الجتاهات  باأهم  يلموا  اأن   .3
وامل�سمون.

4. اأن يتعرفوا على اأدباء ذلك الع�سر .
– الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات  – املناق�سات   تفاعلية  حما�سرات 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سوقي �سيف , الع�سر العبا�سي الأول .اأهم املراجع
2. اأني�ض املقد�سي , اأمراء ال�سعر العربي .

يف  العربي  ال�سعر  اجتاهات   , هدارة  م�سطفى  حممد   .3
القرن الثاين الهجري .

4. جنيب البهبيتي , تاريخ ال�سعر العربي حتى القرن الثاين 
ا لهجري .

الع�سر  يف  الأدب  تاريخ   , خ�سب  اأبو  علي  اإبراهيم   .5
العبا�سي الأول .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الع�سر العبا�سي )اجلانب ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي(.12
التجديد يف مو�سوعات ال�سعر ومظاهر تطوره.22
تطور اأ�ساليب ال�سعر وفنونه.32
درا�سة ال�ساعر ب�سار بن برد.42
درا�سة اأغرا�ض �سعره.52
درا�سة �سخ�سية م�سلم بن الوليد.62
درا�سة اأغرا�ض �سعر م�سلم.72
درا�سة �سخ�سية دعبل اخلزاعي و اأغرا�ض �سعره.82
درا�سة �سخ�سية اأبي متام واأغرا�ض �سعره.92

درا�سة النرث واأغرا�سه.102
درا�سة تطورات اأ�ساليب الكتابة.112
ع(.122 اب يف هذا الع�سر )ابن املقفَّ من اأعالم الكتَّ

اإملام الطالب  بالجتاهات الأدبية �سكاًل وم�سمونًاخمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

4   النقد االأدبي القدميمت-ع 416
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.الهدف من املادة 
2. اأن يقف الطالب على ن�ساأة النقد العربي القدمي وتطوره 

واجتاهاته  واأهم ق�ساياه
3. اأن يتعرفوا على اأبرز علماء النقد الأدبي القدمي وجهودهم  
كتب  اأهم  مع  التعامل  خالل  من  النقدية   واأ�ساليبهم 

الرتاث
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. جميع الكتب املذكورة يف مفردات املقرر .اأهم املراجع
2. تاريخ النقد الأدبي,اإح�سان عبا�ض .

3. النقد املنهجي ,حممد مندور .
4. تاريخ النقد الأدبي عند العرب ,طه اأحمد اإبراهيم .

5. قراءة الرتاث النقدي, جابر ع�سفور .
6. اأ�س�ض النقد الأدبي عند العرب , اأحمد بدوي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
واأدواته 12 ووظيفته  ون�ساأته  النقد  مفهوم  يف  مقدمة 

وم�سطلحاته.
النقد يف عهد اخللفاء الرا�سدين.22
دور خلفاء بني اأمية يف النقد الأدبي.32
النتحال  42 وق�سية  �سالم  لبن  ال�سعراء  فحول  طبقات 

يف ال�سعر .
52 " ال�سعر  " عيار  يف  طباطبا  ابن  عند  ال�سعر  مفهوم 

يف  القرطاجي  وحازم   ال�سعر",  "نقد  يف  وقدامة   ,
"املقدمة" . يف  خلدون  وابن  البلغاء",  "منهاج 

بن 62 قدامة  لدى  النرثية  والأجنا�ض  ال�سعرية  الأغرا�ض 
"العمدة",  ال�سعر", وابن ر�سيق يف  "نقد  جعفر يف 
البيان",  "الربهان يف وجوه  الكاتب يف  وابن وهب 

والكالعي يف "اإحكام �سنعة الكالم".
ق�سية اللفظ واملعنى عند  كل من اجلاحظ , وابن قتيبة, 72

وابن جني, وعبد القاهر اجلرجاين.
ق�سية ال�سرقات الأدبية عند احلامتي "املو�سحة وحلية 82

املحا�سرة", وابن وكيع يف "املن�سف".
ق�سية عمود ال�سعر عند الآمدي  واجلرجاين واملرزوقي.92

عند 102 كما  الأدبية  املوازنات  النقدية من خالل  الأحكام 
الآمدي يف " املوازنة ".

الباقالين, 112  : من  كل  عند  القراآن  اإعجاز  وفكرة  النقد 
الرماين, القا�سي عبداجلبار, عبد القاهر اجلرجاين.

القدم واحلداثة – الطبع وال�سنعة –عمود ال�سعر.122
اأن يكون الطالب مدركًا ملفهوم النقد ن�ساأته ووظيفته  معرفا خمرجات التعليم

باأبرز علمائه مبينًا جهودهم يف النقد و اأ�ساليبه 
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ال�صوؤون العلمية

4نظرية االأدب االإ�سالميمت-ع 417
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.الهدف من املادة 
وقيمه   , الإ�سالمي  الأدب  ماهية  على  الطالب  يتعرف  اأن   .2

املو�سوعية والفنية.
3. اأن يلم الطالب باأبرز اأعالم الأدب الإ�سالمي.

4. اأن يحلل الطالب طائفة من الن�سو�ض الأدبية ويقيمها من 
املنظور الإ�سالمي.

5. اأن يدرك الطالب اأن الأدب الإ�سالمي مبفهومه الإن�ساين 
ال�سامل هو احلقيق ب�سفة العاملية .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. نحو مذهب اإ�سالمي يف الأدب والنقد – عبد الرحمن راأفت.اأهم املراجع

الدين  عماد  د/   – الإ�سالمي  الأدب  نظرية  اإىل  مدخل   .2
خليل.

3. يف النقد الإ�سالمي املعا�سر – د/ عماد الدين خليل.
4. الإ�سالمية واملذاهب الأدبية – د/ جنيب الكيالين.

5. يف التاريخ فكرة ومنهاج – د/ �سيد قطب.
6. منهج الفن الإ�سالمي – حممد قطب.

7. اللتزام يف الأدب – د/ عبد الرحمن بن نا�سر احلنني.
8. من ق�سايا الأدب الإ�سالمي – د/ �سالح ادم بيلو.

9. مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي – جنيب الكيالين.
10. مقدمة لنظرية الأدب الإ�سالمي – د/ عبد البا�سط بدر.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم الأدب الإ�سالمي , وخ�سائ�سه 12
ق�سية اللتزام باملعايري الإ�سالمية لالأدب.22
الغربية 32 املذاهب  مواجهة  يف  الإ�سالمي  الأدب 

املعا�سرة.
جمالت الأدب الإ�سالمي _درا�سة الأجنا�ض الأدبية 42

وفق املنظور الإ�سالمي.
 ال�سعر : درا�سة تطبيقية من ال�سعر القدمي.52
درا�سة تطبيقية من ال�سعر احلديث.62
ن�سو�ض من القراآن الكرمي : درا�سة وحتليل.72
 ن�سو�ض من البيان النبوي : درا�سة وحتليل.82
فن املقال يف الأدب الإ�سالمي.92

فن الق�سة واأهم الرواد )1(.102
فن الق�سة واأهم الرواد  )2(.112
فن امل�سرحية واأهم الرواد . 122

اأن يكون  الطالب مدركا لنظرية الأدب الإ�سالمي وحملال خمرجات التعليم
للن�سو�ض الأدبية �سعرًا ونرثًا
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ال�صوؤون العلمية

5النحو )5(مت-ع 518
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  1. ربط 
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب  العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية, وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة, وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح, ومتكينهم من 
على  ووقوفهم  الرتاث,  فيكتب  النحوية  القواعد  درا�سة 

اأثر الإعراب فى املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعرًا و نرثًا, والتعرف على م�سطلحات النحو, 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني .

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك .اأهم املراجع

2. اأو�سح امل�سالك ,ابن ه�سام .
3. التطبيق النحوي, عبده الراجحي .

4. النحو الوايف , عبا�ض ح�سن 
مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
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ال�صوؤون العلمية

حروف اجلر )1(12
حروف اجلر )2(22
الإ�سافة )1(32
الإ�سافة )2(42
الإ�سافة )3(52
اإعمال امل�سدر62
اإعمال ا�سم الفاعل72
ال�ستثناء )1(82
ال�ستثناء )2(92

احلال )1(102
احلال )2(112
التمييز122

اأن يكون الطالب م�ستوعبًا للمن�سوبات قادرًا على التمييز خمرجات التعليم
بينها تطبيقًا و حتلياًل من خالل ن�سو�ض القراآن.
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ال�صوؤون العلمية

5ال�سرف )3(مت-ع 519
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

الكرمي وال�سنة الهدف من املادة  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  1. ربط 
ال�سريفة(.

علم  مب�سطلحات  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .2
ال�سرف.

3. متكينهم من معرفة ا�ستقاقات الكلمة ودللتها والتحليل 
ال�سريف ال�سليم وتعميق فهمهم للقواعد ال�سرفية.
4. متكينهم من الأداء ال�سليم لبنية الكلمة نطقًا وكتابة.

5. تدريبهم على درا�سة القواعد ال�سرفية يف كتب الرتاث.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سذا العرف يف فن ال�سرف, اأحمد احلمالوي.اأهم املراجع
2. درو�ض يف الت�سريف , حممد حمي الدين عبد احلميد .

3. التطبيق ال�سريف, عبده الراجحي.
4. املمتع يف الت�سريف, ابن ع�سفور.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
جمع التك�سري.12
جموع القلة.22
جموع الكرثة.32
الت�سغري )1(.42
الت�سغري )2(.52
الن�سب )1(.62
الن�سب )2(.72
حروف الزيادة.82
همزة الو�سل وهمزة القطع.92

الإعالل والإبدال.102
الإعالل يف الهمزة.112
قلب الهزة ياء اأو واوًا.122

اأن يكون الطالب متمكنًا من علم ال�سرف من حيث اأ�سول خمرجات التعليم
بنائها  وكيفية  معانيها  ومعرفة  فيها  والزيادة  الكلمات 

و�سياغتها.
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ال�صوؤون العلمية

5العرو�سمت-ع 520
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
املطهرة (.

2. اإعطاء الطالب فكرة عن علم العرو�ض والقوايف والن�ساأة 
والتطور وعالقته بفن ال�سعر .

هما   ودور  وقوافيه  ال�سعر  معرفة  من  الطالب  يتمكن  اأن   .3
يف اإرهاف احل�ض و�سقل الوجدان .

4. اأن يفرق بني الوزن واملو�سيقى والإيقاع .
5. اأن يعرف عالقة املعاين بالبحور والقوايف . 

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. علم العرو�ض والقافية,عبد العزيز عتيق.اأهم املراجع

2. اأهدى �سبيل اإىل علمي اخلليل,  حممود م�سطفى .
3. اإبراهيم اأني�ض , مو�سيقى ال�سعر .

4. عبد الله الطيب , املر�سد لفهم اأ�سعار العرب و�سناعتها .
5. حممد املختون , العرو�ض درا�سة نظرية تطبيقية.

6. رجاء عيد , ال�سعر والنغم.
7. نازك املالئكة , ق�سايا ال�سعر املعا�سر.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
نبذة عن ن�ساأة علم العرو�ض واأهميته.12
التعريف ب�سرية اخلليل بن اأحمد موؤ�س�ض هذا العلم.22
ال�سغرية 32 ال�سوتية  )املقاطع  العرو�ض  علم  اأجزاء 

والكبرية(.
خطوات الكتابة العرو�سية.42
والعلل 52 والزحافات  والفوا�سل  الأوتاد  درا�سة 

واأ�سبابها.
درا�سة البحور ال�سعرية وتق�سيماتها.62
بحر الطويل وتطبيقاته.72
بحر املديد وبحر الب�سيط وتطبيقاته.82
بحر الوافر وتطبيقاته.92

بحر الكامل وتطبيقاته.102
بحر الهزج والرمل وتطبيقاتها.112
بحر الرجز وتطبيقاته.122

اأن يكون الطالب متمكنًا من معرفة ال�سعر  وقوانينه  قادرًا خمرجات التعليم
على التمييز بني  الوزن و الإيقاع.
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ال�صوؤون العلمية

5علم االأ�سواتمت-ع 521
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
ال�سريفة(.

2. تعريف الطالب بعلم الأ�سوات, ومبو�سوعاته, ومناهجه, 
م�ستوياته:  كافة  يف  املعا�سر  اللغوي  بالدر�ض  وعالقته 

ال�سوتية, وال�سرفية, والرتكيبية .
3. تعريفهم بجهاز النطق, وتق�سيم الأ�سوات اإىل : �سوامت, 

و�سوائت, و اأ�سباه �سوائت .
4. تعريفهم بتاريخ تدوين احلركات يف العربية ,وخ�سائ�ض 

هذه احلركات, وتق�سيمه اإىل معيارية, وغري معيارية .
ترقيق,  من  احلروف  يف  الأ�سوات  علم  بق�سايا  الإملام   .5
وتو�سط  ورخاوة,  و�سدة  وهم�ض,  وجهر  وتفخيم, 
املقاطع  اإىل  بالإ�سافة  وا�ستفال,  وا�ستعالء  واإطباق, 

ال�سوتية, وما يتبع ذلك من نرب وتنغيم .
القدمية,  العربية  اللهجات  تلقي  بتاريخ  الطالب  تعريف   .6

وعالقة ذلك بالقراءات القراآنية
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. الأ�سوات اللغوية, اإبراهيم اأني�ض.اأهم املراجع

2. التطور  اللغوي, مظاهره, وعلله, وقوانينه, رم�سان عبدالتواب.
3. اأ�سوات العربية ,جان كانتينو, ترجمة �سالح القرمادي.

4. علم الأ�سوات  , ن�ساأته, وتطوره, مراد كامل, جملة جممع 
اللغة العربية ,العدد ال�ساد�ض ع�سر,القاهرة 1963.

5. مباحث يف النظرية الأل�سنية, مي�ض الزكريا.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الأ�سوات 12 علم  اأق�سام  وبيان  اللغوي  ال�سوت  تعريف 

العام.
الأ�سوات, 22 باأداء  الإن�سان,وعالقته  يف  النطق  جهاز 

وب�سفاتها من جهر وهم�ض, و�سدة ورخاوة, وتو�سط  
وتكرير,    وانحراف   وا�ستفال,  وا�ستعالء  واإطباق, 

وذلقة  واإ�سمات.
التعريف بالوحدات ال�سوتية )الفونيمات( واأ�سكالها.32
العربية 42 علماء  عند  و�سفاتها  الأ�سوات  خمارج 

القدامى.
تق�سيم علماء اللغة املحدثني لالأ�سوات ال�سامتة.52
تق�سيم علماء اللغة املحدثني لالأ�سوات ال�سائته.62
املقاطع ال�سوتية )1(.72
املقاطع ال�سوتية )2(.82
قوانني التغريات ال�سوتية.92

والنرب 102 الأوىل  النرب   , )الفونيمي(  ال�سوتي  التحليل 
الثانوي +التنغيم , الف�سل والوقف.

اللهجات 112 القدمية, وعالقة هذه  العربية  باللهجات  تلقي 
بالقراءات القراآنية.

الأبجدية ال�سوتية الدولية والأبجدية الفونيمية.122

 اأن يكون الطالب ملمًا بعلم الأ�سوات ومبو�سوعاته ومناهجه  خمرجات التعليم
وعالقته بالدر�ض اللغوي.
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ال�صوؤون العلمية

5علم اللغة التحليلي وال�سريف مت-ع 522
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

نفو�ض الهدف من املادة  يف  املقرر  يحتويها  والتي  الرتبوية  القيم  غر�ض   .1
الطالب.

2. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.
3. متكني الدار�سني من التعرف على طرق التحليل ال�سريف 

والرتكيبي يف املناهج القدمية واحلديثة.
ال�سريف  الدر�ض  معطيات  توظيف  من  الدار�سني  متكني   .4

يف اإجراءات التحليل النحوي.
5. تعزيز املهارات البحثية اللغوية لدى الدار�سني يف جمال 

الدرا�سات الرتكيبية.
حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي( – د/ حممود ال�سعران.اأهم املراجع

2. الكلمة درا�سة لغوية ومعجمية – د/ حلمي خليل.
3. اللغة العربية معناها ومبناها – د/ متام ح�سان.

4. دلئل الإعجاز – عبد القاهر اجلرجاين.
5. عامل اللغة عبد القاهر اجلرجاين, الدكتور/ زهران البدراوي.
6. نظرية ت�سوم�سكي اللغوية – جون ليونز ترجمة حلمي خليل.

7. الأل�سنية التوليدية  والتحويلية وقواعد كل التخ�س�سات, 
مي�سال زكريا.

8. الأل�سنية املبادئ والإعالم – د/ مي�سال زكريا.
9. يف نحو اللغة وتراكيبها – د/ خليل عمايره.

10. املن�سف لبن جني.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الوحدات ال�سرفية )املورفيمات( : تعريفها – اأنواعها 12

�سورها.  - – اأ�سكالها 
  املناهج التي اتبعها علماء اللغة املحدثون يف تق�سيم 22

الوحدات ال�سرفية.
التحليل ال�سريف )املورفيمي( للكلمات.32
الوظائف اللغوية للكلمة : تعريف الوظيفة اللغوية للكلمة 42

واأنواعها. – تعريفها  للكلمة  ال�سرفية  – الوظائف 
اأنواع الوظائف ال�سرفية للكلمة.52
النحوية 62 الوظيفة  تعريف   : للكلمة  النحوية  الوظائف 

واأنواعها.
اأنواع الوظيفة النحوية.72
مفهوم الوظيفة النحوية عند علماء العربية القدامى.82
نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين وقيمتها العلمية 92

يف الدرا�سة اللغوية.
تكملة نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين وقيمتها 102

العلمية يف الدرا�سة اللغوية.
النظرية البنيوية – التحليل للمكونات املبا�سرة.112
النظرية التوليدية التحويلية ومراحل تطورها وحتليل 122

اجلملة العربية.

وال�سرفية خمرجات التعليم اللغوية  للوظائف  مدركًا  الطالب  يكون  اأن 
والنحوية وملما بنظرية النظم عند اجلرجاين.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

79ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

5البالغة )2()علم املعاين( مت-ع 523
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
القراآن  يف  والإعجاز  البالغة  اإدراك  من  الطالب  متكني   .2
كالم  ف�سيح  ويف  ال�سريف  النبوي  واحلديث  الكرمي 

العرب �سعره ونرثه.
3. الإملام باأبواب علم املعاين ومباحثه.

4. اأن يطبق الطالب ما تعلموه يف كالمهم وكتاباتهم.
– املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. البالغة يف ثوبها اجلديد ,بكري �سيخ اأمني.اأهم املراجع
2. عبد القاهر اجلرجاين , اأ�سرار البالغة.

3. م�سطفى املراغي,علوم البالغة .
4. اخلطيب القز ويني , الإي�ساح .

5. عبد العزيز عتيق , علم البيان.
6. حممد اأبو مو�سى , الت�سوير البياين.

7. جواهر البالغة اأحمد الها�سمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم علم املعاين ون�ساأته وتطوره.12
اخلرب.22
الإن�ساء.32
املجاز العقلي.42
اأحوال امل�سند اإليه.52
اأحوال امل�سند.62
متعلقات الفعل.72
اأ�سلوب الق�سر.82
الف�سل والو�سل.92

الإيجاز والإطناب.102
امل�ساواة.112
الإيجاز يف البالغة.122

مدركًا خمرجات التعليم املعاين  علم  فروع  من  متمكنًا  الطالب  يكون  اأن 
وقادرًا على التميز فيما بينها من اتفاق واختالف .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

81ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

5االأدب يف الع�سر العبا�سي الثاينمت-ع 524
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن وال�سنة (الهدف من املادة 
القلية والفنية والفل�سفية  التحولت  باأهم  2. تعريف الطالب 

يف ذلك الع�سر.
3. الإملام باأهم مدار�ض النرث والتعرف على اأبرز الكتاب فيه.

4. تربية احل�ض الأدبي وتذوق مواطن اجلمال يف الن�سو�ض 
ال�سعرية والنرثية.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. الع�سر العبا�سي الثاين-�سوقي �سيف.اأهم املراجع

2. ال�سعر وال�سعراء – لبن قتيبة.
3. تاريخ الأدب العربي  - لكارل بروكلمان.

4. تاريخ الأدب العربي – جلرجي زيدان.
5. جواهر الأدب-اأحمد الها�سمي.

6. تاريخ الأدب العربي-الزيات.
7. تاريخ الأدب العربي-الرافعي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
)ال�سيا�سية 12 الثاين  العبا�سي  الع�سر  يف  احلياة 

الجتماعية, العقلية(.
ن�ساط ال�سعر يف الع�سر العبا�سي الثاين.22
من اأعالم ال�سعر يف هذا الع�سر الثاين.32
من اأعالم ال�سعر يف هذا الع�سر – البحرتي.42
اأغرا�ض �سعره.52
ابن الرومي حياته وثقافته اأغرا�ض �سعره.62
ابن املعتز حياته وثقافته واأغرا�ض �سعره.72
علي بن اجلهم حياته وثقافته واأغرا�ض �سعره.82
ن�ساط النرث يف هذا الع�سر.92

تطور الكتابة.102
من اأعالم الكتاب يف هذا الع�سر ابن قتيبة.112
اجلاحظ.122

اأغرا�سه خمرجات التعليم العبا�سي  بالأدب  حميطًا  الطالب  يكون  اأن 
هذا  يف  الأدبية  الن�سو�ض  بني  يقارن  واأن  وخ�سائ�سه 

الع�سر.
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ال�صوؤون العلمية

6النحو )6(مت-ع 625
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  ربط   .1
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب  العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية, وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة, وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
على  ووقوفهم   , الرتاث  فيكتب  النحوية  القواعد  درا�سة 

اأثر الإعراب فى املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعر ًاو نرثًا , والتعرف على م�سطلحات النحو , 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني .

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك .اأهم املراجع
2. اأو�سح امل�سالك, ابن ه�سام الن�ساري.

3. التطبيق النحوي, عبده الراجحي.
4. النحو الوايف, عبا�ض ح�سن.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
اإعمال امل�سدر وا�سمه.12
اإعمال ا�سم الفاعل و�سيغ املبالغة وا�سم املفعول.22
اأبنية امل�سادر.32
التعجب.42
نعم وبئ�ض وما جرى جمراهما.52
اأفعل التف�سيل.62
التوابع )النعت(.72
التوكيد.82
العطف.92

البدل.102
النداء )1(.112
النداء )2(.122

اأن يكون الطالب قادرا على  التحليل و الرتجيح  يف و�سائل خمرجات التعليم
النحو وم�ستوعبًا لق�ساياه.
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ال�صوؤون العلمية

6ال�سرف )4(مت-ع 626
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  1. ربط 
ال�سريفة(.

علم  مب�سطلحات  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .2
ال�سرف.

3. متكينهم من معرفة ا�ستقاقات الكلمة ودللتها والتحليل 
ال�سريف ال�سليم وتعميق فهمهم للقواعد ال�سرفية , 
4. متكينهم من الأداء ال�سليم لبنية الكلمة نطقًا وكتابة ,

5. تدريبهم على درا�سة القواعد ال�سرفية يف كتب الرتاث.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سذا العرف يف فن ال�سرف,اأحمد احلمالوي.اأهم املراجع
2. درو�ض يف الت�سريف , حممد حمي الدين عبد احلميد .

3. التطبيق ال�سريف,عبده الراجحي .
4. املمتع يف الت�سريف, ابن ع�سفور .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الإعالل يف حروف العلة.12
قلب الألف والواو ياء.22
قلب الألف والياء واوا.32
قلب الواو والياء األفا.42
فاء الفتعال وتائه.52
الإعالل بالنقل.62
الإعالل باحلذف.72
الإدغام .82
اإدغام املتقاربني92

التقاء ال�ساكنني.102
الإمالة.112
تطبيقات عملية.122

اأن يكون الطالب متمكنًا من علم ال�سرف من حيث اأ�سول خمرجات التعليم
بنائها  وكيفية  معانيها  ومعرفة  فيها  والزيادة  الكلمات 

و�سياغتها.
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ال�صوؤون العلمية

6املدار�س النحويةمت-ع 627
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.الهدف من املادة 
و�سعه  واأ�سباب  العربي  النحو  بن�ساأة  الطالب  تعريف   .2

واجلهود الأوىل لعلماء النحو.
تعريف الطالب باأهم الأ�س�ض التي بني عليها النحو العربي.  .3
4. تعريف الطالب باأ�سباب اخلالف النحوي بني املدار�ض النحوية.
5. متكني الطالب من توظيف وتعزيز  مهارات اجلدل والحتجاج.

6. تعريف الطالب باأهم املدار�ض النحوية املوؤثرة يف الدر�ض 
النحوي. 

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. املدار�ض النحوية –�سوقي �سيف.اأهم املراجع
2. ن�ساأة النحو وتاريخ اأ�سهر النحاة - حممد الطنطاوي.

3. �سحى الإ�سالم – اأحمد اأمني.
4. الإن�ساف يف م�سائل اخلالف لبن الأنباري.

5. م�سائل خالفية يف النحو للعكربي.
6. ثمرة اخلالف بني النحويني الب�سريني والكوفيني/حممد 

ح�سني �سربه.
للزبيدي. واللغويني  النحويني  طبقات   .7

8. راأي يف بع�ض الأ�سول النحوية واللغوية, د/عبا�ض ح�سن.
9. الأ�سول –د/ متام ح�سان.

10. املدر�سة الب�سرية - د/ عبد الرحمن ال�سيد.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ن�ساأة النحو ووا�سعه واأ�سباب و�سعه.12
اللحن : )تعريفه – درجاته – ت�سويبه(.22
الطبقتان الأوىل والثانية واأ�سهر نحاتهما.32
الطبقتان الثالثة والرابعة واأ�سهر نحاتهما.42
تكامل النحو على يد اخلليل وتلميذه �سيبويه واإبراز 52

جمهوداتهما النحوية وال�سرفية.
)الك�سائي 62 الكوفة  نحاة  واأوائل  الكويف  النحو  ظهور 

والفراء(.
يف اأ�سول النحو )اأ( ال�سماع )حده و�سقفاه الزماين 72

واملكاين(.
 )ب( القيا�ض )حده – اأركانه(.82
)اأ�سبابه 92 الكويف  الب�سري  النحوي  اخلالف 

ونتائجه(.
اإ�سافات املدر�سة البغدادية للنحو الب�سري والكويف 102

امل�سرية  املدر�سة  اأعالم  لبع�ض  التعر�ض  مع 
والأندل�سية.

اأ�سهر م�سائل اخلالف بني �سيبويه والك�سائي.112
ورقة بحثية عن املدار�ض النحوية.122

اأن يكون الطالب ملمًا بن�ساأة النحو وتاريخه ومراحل تطوره خمرجات التعليم
وعاملًا مبدار�سه املختلفة.
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ال�صوؤون العلمية

6القافية والدوائر العرو�سيةمت-ع 628
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر باأ�سوله الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .الهدف من املادة 
اإعطاء الطالب فكرة عن علم العرو�ض والقوايف والن�ساأة   .2

والتطور وعالقته بفن ال�سعر .
3. اأن يتمكن الطالب من معرفة ال�سعر وقوافيه ودور هما  يف 

اإرهاف احل�ض و�سقل الوجدان .
4. اأن يفرق بني الوزن واملو�سيقى والإيقاع .

5. اأن يعرف عالقة املعاين بالبحور والقوايف . 
6. غر�ض القيم الرتبوية التي يت�سمنها املقرر يف نفو�ض الطالب.

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. القوايف –الأخف�ض .اأهم املراجع
2. القوايف – للتنوخي.

3. ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب – الها�سمي .
4. درا�سة يف علم العرو�ض – ابن ال�سراج ال�سنتريي .
5. املعيار يف اأوزان الأ�سعار - ابن ال�سراج ال�سنتريي .

6. النبذة ال�سافية يف علم العرو�ض والقافية – اأحمد ال�سقا.
7. العرو�ض والقوايف – زين اخلوي�سكي. 

8. علم العرو�ض وتطبيقاته – حممد م�سطفي اأبو�سوارب 2017م .
بن  – حممد  العرو�ض والقوايف  الوايف يف علم  املر�سد   .9

ح�سن بن عثمان 2004م.
10. علم العرو�ض – حمجوب مو�سي 2014م. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املقت�سب واملجتث وتطبيقاتهما.12
املتقارب وتطبيقاته.22
املتدارك وتطبيقاته.32
القافية تعريفها اأهميتها وحتديدها عند اخلليل.42
تعريف واأهمية القافية  عند الأخف�ض والفراء.52
األقاب وحروف القافية.62
حركات القافية.72
القافية من حيث الإطالق والتغيري.82
عيوب القافية.92

الإجارة 102 الت�سميط   – التفويف   – يلزم  ل  ما  لزوم 
الت�سطري – التخمي�ض – الت�سريع.

املن�سرح واخلفيف وتطبيقاتها.112
ال�سريع و امل�سارع وتطبيقاتها.122

اأن يكون الطالب  قادرًا على معرفة ال�سعر و قوافية ومميزًا خمرجات التعليم
بني الوزن واملو�سيقى و الإيقاع.
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ال�صوؤون العلمية

6علم اللغة التطبيقيمت-ع 629
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الإملام باأ�س�ض علم اللغة التطبيقي  الهدف من املادة 
2. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.

3. تو�سيع ال�سلة بني علم اللغة والعلوم الأخرى.
4. الإفادة من معطيات علم اللغة التطبيقي يف تنمية مهارات 

اللغة .
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. يف علم اللغة التطبيقي – د/ حممد فتيح .اأهم املراجع
2. قراءات يف علم اللغة التطبيقي – د/ علي �سعبان .

. خليل  حلمي   / – د  التطبيقية  الل�سانيات   .3
4. علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية - د/ عبده الراجحي .

5. الن�سر يف القراءات الع�سر-ابن اجلزري.
6. اللغة العربية-معناها و مبناها –متام ح�سان.

7. فقه اللغة –الثعالبي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تعريف علم اللغة وجمالته وفروعه.12
تعليم اللغة وتعلمها.22
تعليم اللغة الثانية ومعاجلتها.32
علم اللغة والقراءات القراآنية.42
علم اللغة واملذاهب النقدية.52
علم اللغة وتدري�ض اللغات.62
علم اللغة واملعجم.72
علم اللغة واإدارة الأعمال .82
علم اللغة والإعالم.92

علم اللغة والقانون.102
تعليم العربية للناطقني بغريها )1(.112
تعليم العربية للناطقني بغريها )2(.122

والفنون خمرجات التعليم اللغة  علم  بني  للعالقة  مدركًا  الطالب  يكون  اأن 
الأخرى وقادرًا على ال�ستفادة من معطيات هذا العلم يف 

املجالت املختلفة .
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ال�صوؤون العلمية

6البالغة  )3( )علم البديع( مت-ع 630
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي واحلديث الهدف من املادة 
ال�سريف(.

يف  والإعجاز  البالغة  اأ�سرار  اإدراك  من  الطالب  متكني   .2
كالم  ف�سيح  ويف  ال�سريف  واحلديث  الكرمي  القراآن 

العرب �سعره ونرثه.
3. الإملام باأبواب البديع ومباحثه.

4. اأن يطبق الطالب ما تعلموه يف كالمهم وكتاباتهم .
– املناق�سات - ال�سمناران – الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. البالغة يف ثوبها اجلديد ,بكري �سيخ اأمني .اأهم املراجع
2. عبد القاهر اجلرجاين , اأ�سرار البالغة .

3. م�سطفى املراغي ,علوم البالغة .
4. اخلطيب القز ويني , الإي�ساح .

5. عبد العزيز عتيق , علم البيان.
6. حممد اأبو مو�سى , الت�سوير البياين .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم علم البديع, ون�ساأته, وتطوره.12
املح�سنات املعنوية واأ�سرارها البالغية.22
الطباق – املقابلة.32
الكالمي.42 املذهب  النظري-  – مراعاة 
- اأ�سلوب احلكم – ح�سن التعليل.52
التجريد – التورية.62
اجلمع 72  – وعك�سه  الذم  ي�سبه  مبا  املدح  تاأكيد   -

والتق�سيم.
امل�ساكلة – جتاهل العارف.82
املح�سنات اللفظية واأثرها  اجلمايل والإيقاعي.92

اجلنا�ض – ال�سجع.102
- القتبا�ض – الت�سمني )1(.112
- القتبا�ض – الت�سمني )2(.122

الإعجاز يف خمرجات التعليم و  البالغة  لأ�سرار  م�ستوعبًا  الطالب  يكون  اأن 
القراآن الكرمي بالوقوف على اأبواب علم البديع . 
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ال�صوؤون العلمية

6االأدب يف ع�سر الدويالتمت-ع 631
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

2-222

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
والفكرية  ال�سيا�سية  التحولت  اأهم  على  الطالب  تعريف   .2

يف تلك الع�سور.
3. اأن يعرف الطالب الدويالت التي ن�ساأت بعد �سعف اخلالفة 

العبا�سية.
والثقافية والأدبية يف  العلمية  الطالب احلركة  يعرف  اأن   .4

هذه الدويالت.
ال�سعرية  والجتاهات  الفنية  الظواهر  ببع�ض   الإملام   .5

والنرثية يف تلك الع�سور.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. ع�سور الدول والإمارات  ,م�سر,ال�سام,العراق,�سوقي �سيف.اأهم املراجع
2. حممد زغلول �سالم : الأدب يف الع�سر الأيوبي.

3. حممد زغلول �سالم : الأدب يف الع�سر اململوكي.
4. بكري �سيخ اأمني,الأدب يف الع�سر اململوكي.

5. فنون ال�سعر يف جمتمع احلمدانيني – م�سطفى ال�سكعة.
6. الأدب العربي-عمر فروخ.

7. �سبح الأع�سى – القل�سقندى.
8. النرث ومذاهبه – �سوقي �سيف.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
احلياة ال�سيا�سية  والفكرية يف العامل الإ�سالمي  يف 12

تلك الع�سور.
�سعر 22  : الدويالت  ع�سر  يف  واجتاهاته  ال�سعر 

الت�سوف واأهم اأعالمه.  �سعر الفكاهة  واأهم اأعالمه. 
ال�سعر ال�سعبي واأهم اأعالمه.

ال�سعر الدوري والرباعيات واملو�سحات والبديعيات.32
النرث واجتاهاته يف ع�سر الدويالت :42
تطور ديوان الإن�ساء واأثره يف النرث يف تلك الفرتة.52
الر�سائل : الديوانية – الإخوانية - الأدبية.62
املقامات , خيال الظل , كتب النوادر وال�سري .72
من اأعالم الأدب يف ع�سر الدويالت :82
املتنبي , اأبو فرا�ض احلمداين.92

ال�سريف الر�سي , ابن نباته امل�سري. 102
بديع الزمان الهمزاين.112
العماد الأ�سفهاين.122

الدويالت خمرجات التعليم ع�سر  عي  الأدب  بعلم  ملمًا  الطالب  يكون  اأن 
واجتاهاته  الفنية �سعرًا ونرثًا.
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ال�صوؤون العلمية

6االأدب العربي يف االأندل�سمت-ع 632
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
خالل  من  الأندل�ض  يف  الإ�سالم  بدولة  الطالب  تعريف   .2

الع�سور املتعاقبة.
3. اأن يقف الطالب عند الجتاهات الفنية لالأدب الأندل�سي.

يف  �سواء  الأندل�سي  الأدب  خ�سائ�ض  الطالب  يعرف  اأن   .4
ال�سعر اأويف النرث من خالل اأبرز �سعراء وكتاب الأندل�ض.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. الأدب الأندل�سي من الفتح اىل�سقوط اخلالفة ,اأحمد هيكل.اأهم املراجع

2. د. اإح�سان عبا�ض : تاريخ الأدب الأندل�سي ع�سر �سيادة 
قرطبة.

3. د. اإح�سان عبا�ض : تاريخ الأدب الأندل�سي ع�سر الطوائف 
واملرابطني.

 : بلتاجي  اأحمد  بلتاجي  يود.  عنان  زكريا  حممد  د.   .4
املو�سحات الأندل�سية. 

5. د. بلتاجي اأحمد بلتاجي : دولة الإ�سالم يف الأندل�ض من 
الفتح وحتى �سقوط غرناطة .

6. نفح الطيب للمقري.
7. الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة – لبن �سالم.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
اإلقاء ال�سوء على  ع�سور دولة  الإ�سالم بالأندل�ض.12
ومراكزها 22 مدنها  واأ�سهر  و�سكانها  الأندل�ض  طبيعة 

احل�سارية.
املوؤثرات التي اأدت اإىل نه�سة ال�سعر يف الأندل�ض.32
مو�سوعات ال�سعر الأندل�سي وخ�سائ�سه الفنية. 42
يف ع�سر املوحدين ودولة غرناطة.52
درا�سة �سعر ابن زيدون.62
درا�سة �سعر ابن خفاجة.72
درا�سة �سعر املعتمد ابن عباد.82
درا�سة الن�ساء ال�سواعر يف الأندل�ض.92

فن املو�سحات الأندل�سية.102
مو�سوعات النرث الأندل�سي وخ�سائ�سها الفنية.112
درا�سة وحتليل مناذج �سعرية ونرثية.122

اأن يكون الطالب م�ستوعبا لالأدب يف الأندل�ض وخ�سائ�سه خمرجات التعليم
و اأغرا�سه ومناذج من �سعره ونرثه.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

99ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

7النحو )7(مت-ع 733
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب  العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية , وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
القواعد النحوية فيكتب الرتاث , ووقوفهم على  درا�سة 

اأثر الإعراب فى املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
 , النحو  م�سطلحات  على  والتعرف   , ونرثًا  �سعرًا  النحوية 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك .اأهم املراجع

2. اأو�سح امل�سالك , ابن ه�سام الأن�ساري.
3. التطبيق النحوي, عبده الراجحي.

4. النحو الوايف , عبا�ض ح�سن.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ال�ستغاثة والندية والرتخيم.12
الخت�سا�ض والإغراء والتحذير.22
ما ل ين�سرف )1(.32
ما ل ين�سرف )2(.42
الفعل امل�سارع ونوا�سبه )1(.52
نوا�سب الفعل امل�سارع )2(.62
نوا�سب الفعل امل�سارع )3(.72
جوازم الفعل امل�سارع )1(.82
جوازم الفعل امل�سارع )2(.92

جوازم الفعل امل�سارع )3(.102
ف�سل يف لو واأما ولوما ولول.112
تطبيقات عامة.122

اآن يكون الطالب قادرًا على املوازنة بني ال�سماء امل�ستقة من خمرجات التعليم
ال�سياغة عماًل  من خالل الن�سو�ض القراآنية 
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ال�صوؤون العلمية

7التخاريج النحوية يف القراءات مت-ع 734
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22
يتناول املقرر املادة وربطها  باأ�سولها الإ�سالمية  يف القراآن و�سف املقرر

الكرمي وال�سنة املطهرة وتعريف الطالب بعلم القراءات .
1. ع�سمة الل�سان من اخلطاأ يف القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف.الهدف من املادة 

2. تزويد الطالب مبعارف نحوية �ساملة لأبواب النحو  .
ل�سانه  لإ�سالح  ونحوية  لغوية  مهارات  الطالب  اإك�ساب   .3

وقلمه .
4. ربط الطالب برتاث اأمته العربية والإ�سالمية  . 

القراآن  لغة  على  املحافظة  م�سوؤولية  لتحمل  الطالب  اإعداد   .5
الكرمي  .

6. و�سل الطالب بالكتب املوؤلفة يف النحو قدميًا وحديثًا . 
التطبقية  النواحي  على  والرتكيز  باملعنى  النحو  ربط   .7

وتوظيف النحو خلدمة اأغرا�ض احلياة .
– الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

طيبة اأهم املراجع طريق  من  وتوجيهها  الع�سرة   القراءات  املهذب يف   .1
الن�سر, حممد حممد �سامل حمي�سن.

2. القراءات وعلوم عربية,  حممد حممد  �سامل  حمي�سن .
3. اأثر القراءات القراآنية يف النحو العربي, عبدالعال .

4. القراءات القراآنية )تاريخ وتعريف( عبدالهادي الف�سلي.
5.  احلجة, اأبو علي الفار�سي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرة الرقم
مقدمة يف علم القراءات.12
القراء ال�سبعة  ورواتهم.22
الأحرف ال�سبعة وعالقتها بالقراءات.32
موقف النحاة  من القراءات القراآنية.42
ظواهر لْهِجية يف القراءات القراآنية.52
62 – والفعلية   – )الإ�سمية  الكلمة  نوع  يف  الختالف 

واحلرفية(.
الختالف يف حركة اإعراب الإ�سم وبنائه.72
الكناية 82 هاء   – املتكلم  )ياء  الإ�سافة  يف  الختالف 

الف�سل بني املت�سايفني(.
اختالف الأدوات.92

الختال�ض  والإ�سباع والإ�سناد.102
الختالف  يف اإعراب الفعل.112
اختالف بنية الفعل.122

اأن يكون  الطالب متمكنًا  من  توجيه القراءات. خمرجات التعليم
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ال�صوؤون العلمية

7فن اخلطابةمت-ع 735
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

الكرمي وال�سنة الهدف من املادة  بالقراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املادة  1. ربط 
املطهرة. 

التي تقوم  العلمية  الأ�س�ض  الطالب من معرفة  اأن يتمكن   .2
عليها اخلطبة.

3. اأن يعرف الأ�سلوب الأدبي و كيفية التاأثري يف املخاطب و 
اإقناعه بالغر�ض املطلوب.

اأنواع خمتلفة من  الطالب بالطالع  على  اأن ينمو ذوق   .4
اخلطب البليغة.

5. غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ض 
الطالب.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. اخلطابة و اإعداد اخلطيب-�سلبي.اأهم املراجع

2. اخلطابة لأبي زهرة.
3. فن اخلطابة لعلي حمفوظ.

4. جمهرة خطب العرب-اأحمد زكي �سفوت.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تعريف اخلطابة واأهدافها وعنا�سرها 12
اخلطابة يف الع�سر اجلاهلي 22
اخلطابة يف �سدر الإ�سالم وبنى اأمية32
اخلطابة يف الع�سر العبا�سي42
اخلطابة يف الع�سر احلديث52
عوامل جناح اخلطبة62
اأنواع اخلطابة واأركانها72
درا�سة خطبة من الع�سر اجلاهلي82
درا�سة خطبة من الع�سر الإ�سالمي وخطبة من الأموي92

درا�سة خطبة من الع�سر العبا�سي102
درا�سة خطبة من الع�سر احلديث  )1(112
درا�سة خطبة من الع�سر احلديث  )2(122

املختارة خمرجات التعليم النماذج  حماكاه  على  قادرًا  الطالب  يكون  اأن 
للخطابة يف الع�سور املختلفة ناقدًا وحملاًل كذلك.
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ال�صوؤون العلمية

7تطبيقات لغوية )1(مت.ع 736
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

الكرمي وال�سنة الهدف من املادة  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  1. ربط 
ال�سريفة(.

علم  مب�سطلحات  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .2
ال�سرف.

3. ومتكينهم من الأداء ال�سليم لبنية الكلمة نطقًا وكتابة.
كتب  يف  ال�سرفية  القواعد  درا�سة  على  وتدريبهم   .4

الرتاث.
5. اأن يتعرف الطالب على الأبنية ال�سرفية عامة.

واملعتل  وال�سحيح   , واملزيد  املجرد  بني  مييزوا  اأن   .6
واأنواعهما.

7. اأن يتدربوا على ا�ستقاقات الكلمة وت�سريفها ودللتها.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. �سذا العرف يف فن ال�سرف, اأحمد احلمالوي.اأهم املراجع
2. درو�ض يف الت�سريف , حممد حمي الدين عبد احلميد.

3. التطبيق ال�سريف,عبده الراجحي .
4. املمتع يف الت�سريف,ابن ع�سفور .

5. املغني يف ت�سريف الأفعال,  عبد اخلالق ع�سيمة
6. �سرح ال�سافية,ر�سي الدين الإ �سرت اباذي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ومعتلها 12 ب�سحيحها  وتعريفهم  الفعلية  العامة  الأبنية 

واأق�سام كل منها , ومبجردها و مزيدها  واأوزان كل 
منها , ومعاين الزوائد وت�ساريفها  املختلفة.

الأبنية العامة ال�سمية وتعريفهم ب�سحيحها ومعتلها 22
واأق�سام كل منها , ومبجردها و مزيدها  واأوزان كل 

منها , ومعاين الزوائد وت�سريفها  املختلفة.
طريقة اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر.32
ت�سريف الأفعال والأ�سماء.42
اجلوامد   وامل�ستقات.52
اأبنية امل�سادر الثالثية وغري الثالثية.62
امل�ستقات باأنواعها.72
املق�سور واملنقو�ض  واملمدود وجمعها 82 تثنية  وطرق 

جمعًا �ساملًا.
جموع  القلة وجموع الكرثة.92

الن�سب.102
الت�سغري.112
الإعالل والإبدال.122

للمفردات خمرجات التعليم ال�سريف  التطبيق  على  قادرًا  الطالب  يكون  اأن 
اإىل �سياقِة درا�ستها على ن�سو�ض القراآن الكرمي و ال�سنة 

املطهرة .
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ال�صوؤون العلمية

7علم اللغة النف�سي واالجتماعيمت-ع 737 
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(.الهدف من املادة 
يف  ة  التطبيقيَّ اللغويات  علم  باأهمية  الطالب  تعريف   .2
اللغة  بعلوم  ذلك  وعالقة  املعا�سرة,  اللغوية  الدرا�سات 

الأخرى.
3. تعريفهم ببع�ض فروع علوم اللغة التطبيقية, وارتباطها 
اللغة  وعلم  النف�سي,  اللغة  كعلم  وباملجتمع,  بالفرد, 

الجتماعي, واأثرها يف الدرا�سات اللغوية املعا�سرة.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. مدخل اإىل علم اللغة النف�سي, حممد البو �سريي .اأهم املراجع
2. علم اللغة النف�سي , نو  العطية. 

3. علم اللغة املعريف, روبرت �سول�سو, ترجمة حممد ال�سبوة 
واآخرين.

4. علم اللغة الجتماعي , كمال حممد ب�سر.
5. علم اللغة و�سناعة املعجم, علي القا�سم.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
وميادينه, 12 وق�ساياه,  اأهميته,  النف�سي,  اللغة  علم 

وتطبيقاته.
 الأ�س�ض الع�سبية للغة جهاز النطق , املناطق املتخ�س�سة 22

يف الدماغ.
اللغة والتفكري والذاكرة 32
فهم 42 احلديقة(  نظرية ممر  )حتليل  اجلمل  فهم   : الفهم 

الكالم : )ال�ستدلل – ال�ستخال�ض – ال�ستنتاج(.
52 – الكالم  م�سكلة   )... )الإ�سارة  الكالم  م�ساحبات 

اأنواعها – اأ�سبابها – عالجها.
بني 62 الطفل,والتفريق  لدى  اللغوي  الكت�ساب  نظريات 

الكت�ساب اللغوي والأداء الكالمي .
علم اللغة  الجتماعي, ن�ساأته, وتطوره, واهتمام العلماء 72

به, وق�ساياه, واجتاهاته املنهجية.
اأهمية علم اللغة الجتماعي – فروع علم اللغة الجتماعي 82

)و�سفي – حركي – تطبيقي(
توزيع 92 خطوط   – واللهجة  اللغة   : اللغوية  التنوعات 

اللهجة  معايري ف�سل اللهجات , اللهجات العربية
اللغة والهوية – اللغة والعرق – اللغة والثقافة 102
درا�سة اللهجات :  اأ/اأ�سباب تكوينها112

                            ب/ كيفية تكوينها 
ال�سراع اللغوي والنعزال البيئي122

اللغة النف�سي مبادئه وق�ساياه خمرجات التعليم اأن يكون الطالب ملمًا بعلم 
و تطبيقاته.
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ال�صوؤون العلمية

7اأدب االأطفالمت-ع 738
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن وال�سنة (الهدف من املادة 
2. يتوقع من الطالب بعد درا�سته لهذا املقرر :

اأثر التهيئة الرتبوية ال�سحيحة للطفل يف  اأ- اأن يو�سح 
اإيجاد جمتمع خال من العيوب.

ب- اأن يبني اأثر الأدب يف تنمية الرثوة اللغوية للطفل , 
واإح�سا�سه بجمال الكلمة.

بني  والإيثار  التعاون  روح  غر�ض  اأهمية  يدرك  اأن  ج- 
اأفراد الأ�سرة واحرتام امللكة البتكارية.

وكيفية  الإبداعية  بالقدرة  الرتقاء  طرق  ي�ستنتج  اأن  د- 
مهاراتهم  وتنمية   , الأ�سرة  اأبناء  لرعاية  ا�ستخدامها 

اللغوية.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. يف اأدب الأطفال ,  د. علي احلديدي 1990م.اأهم املراجع
2. اأدب الطفولة اأ�سوله ومفاهيمه ورواده,  اأحمد زلط 1990م.

3. اأدب الأطفال حممد ح�سن بريف�ض 1992م.
4. مقدمة يف ثقافة واأدب الأطفال–مفتاح حممد دياب 1995م.

5. اأدب الطفل يف مواجهة الغزو الثقايف.
6. اأدب الأطفال وثقافتهم – �سمر روحي الفي�سل 1998م. 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

110ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
توطئة عن الرتبية ومفهوم الطفولة واأبعادها املختلفة12
اأدب الطفل : معايريه – ن�ساأته واأطواره – اآثاره22
اأنواع اأدب الطفل ال�سعرية , وخ�سائ�سها الفنية32
حتليل مناذج من اأدب الأطفال42
اأنواع اأدب الطفل النرثية , وخ�سائ�سها الفنية52
اأبرز اأعالم اأدب الطفل62
الو�سائط  املقروءة .72
الو�سائل امل�سموعة 82
الو�سائل املرئية .92

اأثر الو�سائل يف ت�سكيل اإبداع الطفل102
روؤية تاأ�سيلية لأدب الأطفال   )1(112
روؤية تاأ�سيلية لأدب الأطفال )2( . 122

اأن يكون الطالب ملما باأدب الطفل وخ�سائ�سه الفنية و اأبرز خمرجات التعليم
اأعالمه.
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ال�صوؤون العلمية

7االأدب العربي احلديث و املعا�سرمت-ع 739
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )الكتاب وال�سنة(.الهدف من املادة 
2. تعريف الطالب مب�سرية الأدب العربي احلديث  منذ ن�ساأته 

يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر اإىل وقتنا احلا�سر.
مراحله  خمتلف  يف  العربي  ال�سعر  بدرا�سة   الهتمام   .3

وتطوراته.
4. درا�سة النرث العربي احلديث يف    جمال الرواية والق�سة 
درا�سة  خالل  من  وذلك  وال�سرية  واملقالة  الق�سرية 

ن�سو�ض خمتارة  تعك�ض تنوع الأدب  وتطوره.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. يف الأدب احلديث ,عمر الد�سوقي .اأهم املراجع
2. �سوقي �سيف: الأدب العربي املعا�سر يف م�سر .

3. ح�سن جاد ح�سن: الأدب العربي يف املهجر .
4. حممد يو�سف: الق�سة يف الأدب العربي احلديث .

5. ق�سايا ال�سعر املعا�سر – نازك املالئكة.
6. جماعة اأبولو – د/ عبد العزيز الد�سوقي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
عوامل النه�سة العربية احلديثة.12
املدار�ض ال�سعرية, اجتاهاتها وخ�سائ�سها وروادها:22
حركة البعث والإحياء.32
جماعة الديوان.42
جماعة اأبولو.52
مدر�سة املهجر.62
حركة ال�سعر احلر.72
النرثية 82 الفنون  اأهم  درا�سة  احلديث:  الأدبي  النرث 

احلديثة:
امل�سرحية.92

الق�سة الق�سرية ,الرواية.102
اخلطابة - املقالة – ال�سرية الذاتية )1(.112
اخلطابة - املقالة – ال�سرية الذاتية )2(.122

املعا�سر خمرجات التعليم و  احلديث  العربي  بالأدب  ملمًا  الطالب  يكون  اأن 
اجتاهاته وخ�سائ�سه ورواده ومنازج من �سعره و نرثه.
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ال�صوؤون العلمية

7االأدب العربي يف ال�سودانمت-ع 740
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

نفو�ض الهدف من املادة  يف  املقرر  يحتويها  التي  الرتبوية  القيم  غر�ض   .1
الطالب.

2. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.
منذ  ال�سودان  العربي يف  الأدب  تطور  الطالب  يتابع  اأن   .3

دخول العرب ال�سودان وحتى اليوم.
يف  الأدب  على  الرتكي  الفتح  تاأثري  الطالب  يعرف  اأن   .4

ال�سودان.
على  امل�سري  الإجنليزي  احلكم  تاأثري  الطالب  يعرف  اأن   .5

الأدب يف ال�سودان.
6. اأن يلم الطالب باجتاهات ال�سعر العربي يف ال�سودان . 

– الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. الثقافة العربية يف ال�سودان – د/ عبد املجيد عابدين.اأهم املراجع

2. الأدب احلديث يف ال�سودان – د/ عبده بدوي.
3. الأدب املتجدد – د/ جمال الدين الرمادي.

4. الدواوين املختلفة ل�سعراء ال�سودان.
5. ال�سعر ال�سوداين يف املعارك ال�سيا�سية – حممد حممد علي.

6. خمتارات من الأدب ال�سوداين – علي املك.
7. الأدب ال�سويف يف ال�سودان-الطاهر حممد علي.

8. الأدب ال�سوداين وما يجب اأن يكون عليه-حمزة امللك طمبل.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
متهيد للثقافة العربية يف ال�سودان.12
ال�سعر يف ع�سر الفوجن  ودرا�سة مناذج منه.22
العهد الرتكي يف ال�سودان واأثره على الأدب.32
اأثر الثورة املهدية يف الثقافة العربية يف ال�سودان.42
درا�سة ن�سو�ض لل�سعر اجلهادي.52
العربية يف 62 الثقافة  الغزو امل�سري الإجنليزي على  اأثر 

ال�سودان.
ظهور احل�ض الوطني اجلديد واأثره يف الأدب.72
درا�سة ال�ساعر حممد �سعيد العبا�سي.82
درا�سة ال�ساعر التجاين يو�سف ب�سري.92

درا�سة النرث الفني يف ال�سودان.102
تراجم لبع�ض اأعالم الأدب ال�سوداين:112

حمزة امللك طمبل , حممد اأحمد املحجوب.
عبد الله الطيب , حممد علي.

تراجم لبع�ض اأعالم الأدب ال�سوداين:122
عبد الله الطيب , حممد حممد علي.

ال�سودان خمرجات التعليم يف  ال�سعر  باجتاهات  ملمًا  الطالب  يكون  اأن 
ال�سعر  من  لنماذج  درا�سته  من خالل  املختلفة  العهود  يف 

والنرث. 
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ال�صوؤون العلمية

8النحو )8(مت-ع 841
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  ربط   .1
النبوية ال�سريفة(.

ن�ساأته,  و�سبب  العربي,  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم  ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية, وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقًا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح, ومتكينهم من 
على  ووقوفهم  الرتاث,  فيكتب  النحوية  القواعد  درا�سة 

اأثر الإعراب يف املعنى خالل التدريبات املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية , والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعر ًاو نرثًا , والتعرف على م�سطلحات النحو , 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني .

– املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني .

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. .�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك.اأهم املراجع

2.اأو�سح امل�سالك , ابن ه�سام الأن�ساري.
3. التطبيق النحوي, عبده الراجحي.

4. النحو الوايف , عبا�ض ح�سن.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
احلكاية.12
الإخبار بالذي والألف والالم.22
العدد )1(.32
العدد )2(.42
الت�سغري )1(.52
الت�سغري )2(.62
الن�سب )1(.72
الن�سب )2(.82
اإن ال�سرطية.92

اجلمل التي ل حمل لها من الإعراب.102
اجلمل التي لها حمل من الإعراب.112
تطبيقات عامة.122

اأن يكون الطالب قادرًا على التحليل و التعليل و الرتجيح خمرجات التعليم
مل�سائل النحو يف هذه املفردات من خالل  درا�سة ن�سو�ض 

من القراآن الكرمي و ال�سنة و ال�سعر .
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ال�صوؤون العلمية

8تطبيقات لغوية )2(مت-ع 842
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة ال�سريفة(.الهدف من املادة 
ن�ساأته,  و�سبب   , العربي  النحو  مبنزلة  الطالب  تعريف   .2
العرب  كالم   ا�ستقراء  يف  وجهودهم  علمائه  واأ�سهر 

وا�ستنباط القواعد من كالمهم.
3. زيادة ح�سيلتهم العلمية يف قواعد اللغة العربية , وحت�سني الأداء 

لدى الطالب نطقا وكتابة , وتعميق فهمهم للقواعد النحوية.
4. تدريبهم على التحليل والتعليل والرتجيح , ومتكينهم من 
درا�سة القواعد النحوية فيكتب الرتاث , ووقوفهم على 

اأثر الإعراب يف املعنى خالل التدريبات  املتنوعة.
5. اإعدادهم لتدري�ض القواعد النحوية, والهتمام بال�سواهد 
النحوية �سعرًا ونرثًا, والتعرف على م�سطلحات النحو, 

وتعريفهم بالرتاكيب العربية وعنا�سرها واأحكامها.
6. الوقوف على �سيء من اأ�سول التفكري عند النحويني .

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي

1. عبد العليم اإبراهيم, النحو الوظيفي.اأهم املراجع
2. عبد العال �سامل مكرم, تطبيقات نحوية وبالغية .

3. عبده الراجحي, التطبيق النحوي .
4. فخر الدين قباوة, املورد النحوي .

5. حمي الدين دروي�ض, اإعراب القراآن وبيانه.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
زهرة ا لآداب وثمر الألباب - للح�سري.12
البيان والتبيني - للجاحظ.22
الكامل -  للمربد.32
عيون الأخبار - لبن قتيبة.42
الأمايل - لأبي علي القايل.52
�سبح الأع�سى - للقلق�سندى.62
العقد الفريد - لبن عبد ربه.72
جمهرة اأ�سعار العرب- للقر�سي.82
الأ�سمعيات.92

املف�سليات – املف�سل ال�سبي.102
املعلقات )1(.112
املعلقات )2(.122

والتطبيق خمرجات التعليم والتعليل  التحليل  على  قادرًا  الطالب  يكون  اأن 
ملفردات النحو على ن�سو�ض اأدبية خمتلفة.
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ال�صوؤون العلمية

8النقد االأدبي احلديثمت-ع 843  
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

وال�سنة الهدف من املادة  الكرمي  )القراآن  الإ�سالمية  بالأ�سول  املقرر  ربط   .1
النبوية(.

2. درا�سة الأ�س�ض النظرية النقدية من اإرها�ساتها ثم تطورها 
ودرا�سة  احلديث  الع�سر  يف  ا�ستقرارها  اإىل  و�سوًل 

جتلياتها يف النقد العربي احلديث.
التي  الفنية  الأدوات  بع�ض  معرفة  من  الطالب  يتمكن  اأن   .3

تعينه على تذوق الن�ض الأدبي.
4. اأن تنمو روح النقد عند الطالب حتى ي�ستطيع احلكم على 

الن�سو�ض .
5. اأن يلم الطالب بتاريخ النقد الأدبي احلديث

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. النقد الأدبي احلديث - حممد غنيمي هالل.اأهم املراجع
2. مدار�ض النقد الأدبي احلديث – د/ حممد عبد املنعم خفاجي.

3. من النقد الأدبي احلديث – د/ حممد مندور.
4. ق�سايا النقد - د/ عز الدين اإ�سماعيل.

6. النقد الأدبي ومناهجه – �سيد قطب.

7. املذاهب الأدبية - ماهر ح�سن فهمي.
8. النقد الأدبي احلديث, اأ�س�سه اجلمالية والفل�سفية - �سعد 

اأبو الر�سا.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم النقد الأدبي احلديث.12
الوظائف اجلمالية للنقد الأدبي.22
امل�سطلح النقدي بني التاأ�سي�ض, والنقل, والرتجمة.32
 الرومانتيكية – املذاهب الأدبية )الكال�سيكية(.42
الواقعية – الرمزية.52
الأنواع الأدبية, وتطورها, وموقف النقاد منها.62
72 – العاطفة  )الفكرة–  ال�سعرية  التجربة  عنا�سر 

اخليال – الأ�سلوب(.
التاريخي 82  ( الأدبي احلديث  النقد  التكاملي–مناهج 

– الجتماعي. – النف�سي 
بعد 92 ما   – التفكيكية   – الأ�سلوبية   – البنيوية 

احلداثة.
ق�سايا نقدية )امل�سمون وال�سكل والوحدة الع�سوية 102

واملو�سوعية وال�سدق الفني(.
معايري نقد الق�سة.112
معايري نقد امل�سرحية.122

اأن يكون الطالب متمكنًا من الأدوات الفنية التي تعينه على خمرجات التعليم
تزوق الن�سو�ض الأدبية.
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ال�صوؤون العلمية

8االأدب املقارنمت-ع 844 
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة(. الهدف من املادة 
2. اأن يتعرف الطالب ن�ساأة الأدب املقارن .

3. حتديد منهج الأدب املقارن ومنطقه وم�ستقبله واأدوات بحثه.
بني  والتاأثر  التاأثري  ك�سف  اأهمية  على  الطالب  يقف  اأن   .4
الآداب والثقافات املختلفة حيث يكت�سب مهارة علمية تعينه 

يف متييز اأ�سالة اأدبه عن الآداب الأجنبية الأخرى.
5. اأن يعرف املنهج الذي ي�ساعده على املقارنة بني اأدبني يف 

لغتني خمتلفتني.
6. اأن يعرف املدار�ض الغربية التي لها دور يف ن�ساأة الأدب املقارن.

7. غر�ض القيم الرتبوية التي يت�سمنها املقرر يف نفو�ض الطالب.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. الأدب املقارن - حممد غنيمي هالل.اأهم املراجع

2. الأدب املقارن – د/ عبد العزيز عتيق.
3. الأدب املقارن – د/ طه وادي.

4. الأدب املقارن-داود �سلم.
5. تطبيقات يف الأدب املقارن-حممد  غنيمي هالل.

6. كليلة ودمنة, عبدالله بن املقفع, املطبعة الأمريية ببولق, 
القاهرة, الطبعة ال�سابعة ع�سرة 1355هـ - 1936م.

7. مدار�ض الأدب املقارن درا�سة منهجية  ل�سعيد علو�ض.
8. الأدب املقارن م�سكالت واآفاق لعبده عبود.

9. التاأثريات العربية يف الآداب الأوروبية للدكتور حممود علي مكي 
والدكتور بلتاجي اأحمد   بلتاجي. الدار الأندل�سية ط1 2008م.
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ال�صوؤون العلمية

 مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الأدب املقارن , الن�ساأة واملفهوم والأهداف.12
الأدب املقارن من اليونان وحتى الآن.22
العلوم املطلوبة لدرا�سة الأدب املقارن.32
اأبرز مدار�ض الأدب املقارن : )الفرن�سية – الأمريكية(.42
 الأجنا�ض الأدبية يف �سوء الأدب املقارن.52
امللحمة وامل�سرحية والق�سة واحلكاية على ل�سان احليوان.62
املذاهب الأدبية والنقدية يف �سوء الأدب املقارن.72
الكال�سيكية.82
الرومان�سية.92

ق�سة جمنون ليلى يف الآداب املختلفة.102
درا�سة الكوميديا الإلهية - الدايني.112
درا�سة ق�سة املعراج - ملحمد اإقبال.122

املختلفة خمرجات التعليم الآداب  بني  املقارنة  على  قادرا  الطالب  يكون  اأن 
م�ستوعبًا لأدوات هذا النوع من الأدب.
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ال�صوؤون العلمية

8حتليل الن�سو�س االأدبيةمت-ع 845
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ربط املقرر بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن الكرمي وال�سنة الهدف من املادة 
النبوية (.

2. تنمية الذوق الأدبي لدى الطالب.
والنرثية  ال�سعرية  الن�سو�ض  يف  النظر  على  تعويدهم   .3
ومتييز �سحيحها من �سقيمها متييزا يعتمد على املنهج 

العلمي يف حتليل الن�سو�ض الأدبية.
– الع�سف طريقة التدري�س  – املناق�سات وال�سمنارات  حما�سرات تفاعلية 

الذهني .
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. اإنتاج الدللة  الأدبية, �سالح ف�سل.اأهم املراجع
2. حتليل  الن�سو�ض  الأدبية, حممد اأحمد العزب.

3. النقد الثقايف, عبد الله الغذامي.
4. ال�سرد يف مقامات الهمذاين, اأمين بكر.

5. �سرح املعلقات ال�سبع, للزوزين.
6. �سرح ديوان املتنبي, عبد الوهاب عزام.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مقدمة حول  الفرق بني اللغة اليومية ولغة الأدب ,من 12

حيث الرتكيب والوظيفة.
22 - املفردات  ]حتليل  الأدبي  الن�ض  حتليل  خطوات 

الكلية   البنية  حتليل  اجلزئية  واملعاين  ال�سور  حتليل 
لتف�سري[.

جماليات ال�سعر العربي القدمي واأهم مناذجه.32
جماليات ال�سعر اجلديد واأهم رواده.42
العمل ال�سردي ]الراوي - املروي ملـوجهة النظر - احلبكة 52

- الزمن - الف�ساء ال�سردي - ال�سخ�سيات, الأحداث[.
اأنواع ال�سرد قدميًا وحديثًا )املقامة - الرواية - الق�سة 62

الق�سرية(.
حتليل ن�ض �سعري عمودي قدمي.72
حتليل ن�ض �سعري عمودي حديث.82
حتليل ن�ض �سعري تفعيلي.92

حتليل ن�سو�ض �سردية )مقامة, ق�سة ق�سرية, رواية(.102
يختار كل طالب رواية,ويقوم  بتحليلها,على اأن تكون لكاتب 112

معروف, واأن تعر�ض على اأ�ستاذ املادة للموافقة عليها.
تطبيقات عامة.122

اأن يكون الطالب قادرًا على حتليل الن�سو�ض الأدبية ملمًا خمرجات التعليم
باأدوات النقد والتحليل.
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ال�صوؤون العلمية

8علم الداللةمت-ع 846
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الأ�سوات,  والبنية ال�سوتية, والبنية ال�سرفية, والرتاكيب. الهدف من املادة 
دللة الألفاظ وتطورها, واجتاهاتها,  والأ�سباب املوؤدية 

اإليها, ومنا�سبتها ملعانيها.
2. ن�سق اجلملة  العربية, من  حيث تراكيبها  ,ودللتها وفق ال�سياق.

3. جهود علماء العربية يف درا�سة الدللة, واأ�سهر البحوث 
الدللية املعا�سرة يف الغرب.

والنف�سية,  العاطفية  املعاين  وفق  م�سكالتها  الرتجمة,   .4
واختالف الت�سنيفات اجلزئية.

5. نظريات ال�سياق  اللغوي, ونظرية احلقول الدللية.
حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

امتحانات + اأعمال ال�سنة .طريقة التقومي
1. علم  الدللة, اأحمد خمتار عمر .اأهم املراجع

2. دللة  الألفاظ, اإبراهيم اأني�ض .
3. علم الدللة بني النظرية والتطبيق, فايز الداية .

4. علم الدللة, باملر, ترجمة �سربي ال�سيد .
5. دور الكلمة يف اللغة,ا�سيفناأ وملن, ترجمة كمال ب�سر.

6. علم الدللة عند العرب - عادل الفاخوري.
7. علم الدللة التاريخي - د/ حازم علي كمال الدين.

8. املعاجم اللغوية العربية - بدايتها وتطورها - د/ اإمييل يعقوب.
9. �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتابادي.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

126ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
علم الدللة, تعريفه, ومو�سوعاته, وعالقته بعلم الرمز, 12

ودللة الألفاظ من حيث الثبات والتطور, واأ�سباب ذلك 
وفق الجتاهات النف�سية, والجتماعية.

جهود علماء العرب الغرب يف درا�سة الدللة.22
نظرية احلقول الدللية.32
اأنواع الدللت )اأ( الدللة ال�سوتية واملعجمية.42
 )ب( الدللة النحوية وال�سرفية.52
)ج( الدللة الجتماعية و�سياق احلال.62
تعريف بالتحليل الدليل ومدار التحليل الدليل.72
وامل�سرتك, 82 الرتادف,  وق�سايا  الألفاظ,  دللة  درا�سة  

والت�ساد.
التعريب والرتجمة.92

واحلروف, 102 الأ�سوات,  وفق  ملعانيها  الألفاظ  منا�سبة 
والبنية ال�سرفية, وهو ما اأ�سماه ابن جني "اإم�سا�ض 

الألفاظ اأ�سباه املعاين ".
تطبيقات عامة )1(.112
تطبيقات عامة )2(.122

العربية خمرجات التعليم اللغة  علماء  جلهود  م�ستوعبًا  الطالب  يكون  اأن 
التعريب  بني  التمييز  على  وقادرًا  الدللة  علم  درا�سة  يف 

والرتجمة.
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ال�صوؤون العلمية

8بحث التخرجمت-ع 847
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

---2

امل�سادر الهدف من املادة  ا�ستخدام  يف  الطالب  قدرات  تنمية   .1
واملراجع.

واملعاين  الأفكار  ا�ستخال�ض  على  الطالب  تعويد   .2
والربط.

3. القدرة على كيفية كتابة البحوث.
كتابة بحث يراعى فيه كل اأ�س�ض البحث العلمي.املو�سوع

بالطرق خمرجات التعليم البحثية  الكتابة  على  قادرًا  الطالب  يكون  اأن 
ال�سحيحة يف توثيق املعلومات.
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ال�صوؤون العلمية

2. ق�سم التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية:

الف�سول
مطلوبات اجلامعة 

مطلوبات مطلوبات الكليةوالتاأ�سيل
املجموعالتخ�س�س

ال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقررات
الف�سل الدرا�سي 

6141224920االأول
الف�سل الدرا�سي 

71612361124الثاين
الف�سل الدرا�سي 

51212481022الثالث
الف�سل الدرا�سي 

410125101022الرابع
الف�سل الدرا�سي 

1412714920اخلام�س
الف�سل الدرا�سي 

714818--14ال�ساد�س
الف�سل الدرا�سي 

714818--14ال�سابع
الف�سل الدرا�سي 

612716--14الثامن
الف�سل الدرا�سي 

12510614--التا�سع
الف�سل الدرا�سي 

12510614--العا�سر
26687145110284188املجموع
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ال�صوؤون العلمية

اخلطة  التدري�سية لكلية االآداب - ق�سم التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية:
ال�ساعاتمقررات  الف�سل االأول     الرمزالرقم

4القراآن الكرمي )1(مج-تاأ 1101
2التجويد )1(مج-تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج-تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج-تاأ 4104
2اللغة العربية )مهارات لغوية( )1(مج-تاأ 5105
2اللغة الإجنليزية )1(مج-تاأ 6106
2اأ�سا�سيات احلا�سوب)1(مك- اأ 7101
تاريخ الر�سل والأنبياءمت-ت 8101

History of The Apostles and Prophets
2

تاريخ العرب قبل الإ�سالممت- ت 9102
History of Arab Before Islam

2

20جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات  الف�سل الثاين     الرمزالرقم

4القراآن الكرمي )2(مج-تاأ 1207
2التجويد )2(مج-تاأ 2208
2مدخل التف�سريمج-تاأ 3209
2مدخل علوم القراآنمج-تاأ 4210
2فقه العبادات )2(مج-تاأ 5211
2اللغة العربية )مهارات لغوية( )2(مج-تاأ 6212
2اللغة الإجنليزية )2(مج-تاأ 7213
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )2(مك-اأ 8202
ع�سر النبوة )1(مت-ت 9203

The Prophet's Period (1)
2

مبادئ علم الآثارمت-ت 10204
Principles of Archeology

2

تاريخ ال�سودان القدميمت-ت 11205
History of The Ancient Sudan

2

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الثالث     الرمزالرقم
4القراآن الكرمي )3(مج-تاأ 1314
2العقيدة واملذاهب الفكريةمج-تاأ 2315
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدينمج-تاأ 3316
2مناهج تاأ�سيل العلوممج-تاأ 4317
2مدخل  الإعجاز العلميمج-تاأ 5318
2مناهج البحث العلميمك- اأ 6303
تاريخ املدنيات القدميةمت-ت 7306

History of The  Ancient Civilizations
2

علم التاريخ ومدار�سهمت-ت 8307
History and its different Schools

2

ع�سر النبوة )2(مت-ت 9308
The  Period (2)

2

تاريخ الدولة الأمويةمت-ت 10309
History of the Umayyads

2

22جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات الف�سل الرابع     الرمزالرقم

4 القراآن الكرمي )4(مج-تاأ 1419
2مقا�سد ال�سريعةمج-تاأ 2420
2مدخل احلديث وعلومهمج-تاأ 3421
2الدرا�سات ال�سودانيةمج-تاأ 4422
2علم النف�ض الرتبويمك-اآ 5404
تاريخ ال�سودان الو�سيطمت-ت 6410

History of Medieval Sudan
2

تاريخ الع�سر العبا�سي الأولمت-ت 7411
History of the first Abbasids period

2

العلوم والفنون الإ�سالميةمت-ت 8412
Islamic Art and Sciences

2

تاريخ الإمرباطورية البيزنطيةمت-ت 9413
History of the Byzantine Empire

2

احلروب ال�سليبيةمت-ت 10414
The Crusades

2

22جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

131ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل اخلام�س     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )5(مج-تاأ 1523
2مدخل العلوم ال�سيا�سيةمك-اآ 2505
نظم احل�سارة الإ�سالميةمت-ت 3515

Muslim Institutions
2

تاريخ انت�سار الإ�سالم يف اأفريقيامت-ت 4516
The Spread of Islam in Africa

2

تاريخ انت�سار الإ�سالم يف اأوروبامت-ت 5517
The Spread of Islam in Europe

2

الأيوبيني واملماليكمت-ت 6518
The Ayyubids and Mamluks

2

املمالك الإ�سالمية يف ال�سودان ال�سرقيمت-ت 7519
Islamic Kingdoms of Eastern Sudan

2

تاريخ الع�سر العبا�سي الثاينمت-ت 8520
History of the second Abbasids period

2

تاريخ اأوروبا يف الع�سور الو�سطىمت-ت 9521
History of  Europe in the Middle Ages

2

20جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�ساد�س     الرمزالرقم

4 القراآن الكرمي )6(مج-تاأ 1624
تاريخ الدولة العثمانيةمت-ت 2622

History of the Ottoman Empire
2

تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�سرمت-ت 3623
History of  Modern and Contemporary Europe

2

تاريخ اأفريقيا احلديث و املعا�سرمت-ت 4624
History of  Modern and Contemporary Africa

2

تاريخ ال�سودان احلديث )1(مت-ت 5625
History of  Modern Sudan )1(

2

فل�سفة التاريخمت-ت 6626
Philosophy of Histor

2

ال�ست�سراق والتن�سريمت-ت 7627
Orientalism and Christianization

2

تاريخ الأمريكتني احلديث واملعا�سرمت-ت 8628
Modern and Contemporary History of  The Americas

2

18جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�سابع     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )7(مج-تاأ 1725
تاريخ املغرب الإ�سالميمت-ت 2729

History of Islamic  Maghrib
2

تاريخ الأندل�ضمت-ت 3730
History of Al-Andalus

2

تاريخ العامل العربي احلديث واملعا�سرمت-ت 4731
Modern and Contemporary History  
of  The Arab World

2

تاريخ ال�سودان احلديث )2(مت-ت 5732
History of  Modern Sudan )2(

2

حا�سر وم�ستقبل العامل الإ�سالميمت-ت 6733
Present and Future of  Islamic World

2

تاريخ حركات البعث الإ�سالميمت-ت 7734
History   of  Islamic Regeneration Movement

2

منهج البحث التاريخيمت-ت 8735
 Historical Research Methodology

2

18جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات الف�سل الثامن     الرمزالرقم

4 القراآن الكرمي )8(مج-تاأ 1826
ن�سو�ض تاريخية باللغة الإجنليزيةمت-ت 2836

Historical English Texts
2

تاريخ اآ�سيا احلديثمت-ت 3837
History of  Modern  Asia

2

تاريخ احلركات املناه�سة لالإ�سالممت-ت 4838
History of  Anti- Islam Movement

2

تاريخ الأقليات الإ�سالمية يف العاملمت-ت 5839
History of  Islamic Minorities in The  
World

2

تاريخ ال�سودان املعا�سرمت-ت 6840
Contemporary History of  The Sudan

2

بحث التخرجمت-ت 7841
Graduation Research Project

2

16جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل التا�سع     الرمزالرقم
2 القراآن الكرمي )9(مك - اآ 1906
تاريخ القت�ساد الإ�سالمي يف �سدر الإ�سالممت-ت 2942

History  of  Islamic Economy in The 
early Islamic period 

2

امل�سلمون يف الأندل�ض )مملكة غرناطة(مت-ت 3943
The Muslims in al-Andalus )King of 
Granada (

2

احل�سارة الإ�سالميةمت-ت 4944
Islamic Civilisation

2

الق�سية الفل�سطينيةمت-ت 5945
The Palestinian Problem

2

منهج البحث التاريخيمت-ت 6946
 Historical Research Methodology

2

12جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات الف�سل العا�سر     الرمزالرقم

2 القراآن الكرمي )10(مك-اآ 11007
تاريخ ال�سودان ال�سيا�سي والقت�ساديمت-ت21047

)1989 - 1953(
Sudan's Political and  Economic History 
(1953 - 1989)

2

تاريخ املوري�سكينيمت-ت31048
History of The Moriscos

2

الوثائق واملخطوطات الإ�سالميةمت-ت41049
Islamic Documents and Manuscripts

2

التاأ�سيل الإ�سالمي لعلم التاريخمت-ت51050
Islamisation and Rewriting of 
Islamic History

2

بحث التخرجمت-ت61051
Graduation Research Project

2

12جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ق�سم التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية  : مطلوبات التخ�س�س:
1تاريخ الر�سل واالأنبياء مت- ت 101

ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة
22-22

على الهدف من املادة  والوقوف  معرفتهم  الواجب  بالر�سل  التعريف   .1
�سريهم.

2. التاأ�سيل لن�ساأة الب�سرية بخلق اآدم عليه ال�سالم والرد على 
امللحدين.

3. اإبراز القيم الإ�سالحية امل�سرتكة ل�سائر الأنبياء والر�سل 
وما ي�ستفاد من ذلك.

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. القراآن الكرمي وكتب التف�سري.اأهم املراجع

2. اأحمد بهاء الدين: اأنبياء الله.
3. ابن كثري: البداية والنهاية.
4. ابن كثري: ق�س�ض الأنبياء.

5. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ.
6. �سيد مبارك: معجزات الأنبياء والر�سل.

7. حممد متوىل ال�سعراوي:  ق�س�ض الأنبياء .
8. اأبو احل�سن الندوي : ال�سرية النبوية .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرة الرقم
والأنبياء- 12 الر�سل  عدد  والنبي-  بالر�سول  التعريف 

احلكمة من اإر�سالهم وما ي�ستفاد من ذلك.
نزوله 22 حتى  اآدم  خلق  اإدري�ض-  �سيدنا  اآدم-  �سيدنا 

الأر�ض- نبذة عن اإدري�ض عليه ال�سالم.
ي�ستفاد 32 وما  الطوفان  والعبادة-  الدعوة  نوح:  �سيدنا 

من ق�سته مع ال�ست�سهاد مبا نزل يف القراآن 
�سيدنا هود- �سيدنا �سالح- م�ساكن قومهم, خمالفتهم 42

للر�سل , كفرهم وهالكهم وما ي�ستفاد من ذلك.
القوة, 52 التوحيد,  ال�سالم-  عليه  اإبراهيم  �سيدنا  ق�سة 

ال�سدة يف اإحقاق احلق وما ي�ستفاد من ق�سته
اإ�سماعيل – ا�سحق- لوط- وما ي�ستفاد من ذلك62
�سعيب – يعقوب – يو�سف- اأيوب- ذو الكفل- يون�ض 72

عليهم ال�سالم وما ي�ستفاد من ذلك
ق�سة �سيدنا مو�سى وهارون- ولدته- تربيته- رحلته 82

ملدين- هالك فرعون- وما ي�ستفاد من ذلك
دخول بني اإ�سرائيل التيه - عبادة العجل- مو�سى واخل�سر.92

اليا�ض- داوود- �سليمان وما ي�ستفاد من ذلك102
زكريا- يحي- عي�سى- ن�ساأة مرمي وعي�سى.112
ف�سل �سيدنا حممد �سلى الله عليه و�سلم على الر�سل.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
القراآن  يف  ذكرهم  ورد  الذين  والأنبياء  الر�سل  معرفة    -

الكرمي, وبيان معجزاتهم واحلكمة من اإر�سالهم.
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ال�صوؤون العلمية

1تاريخ العرب قبل االإ�سالممت- ت 102
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الإملام بتاريخ العرب قبل الإ�سالم.الهدف من املادة 
2. تعريف الدار�سني بالنظم ال�سيا�سية والدينية والجتماعية 

للعرب قبل الإ�سالم.
3. درا�سة املمالك العربية التي قامت قبل الإ�سالم يف �سمال 

اجلزيرة العربية وجنوبها.
جزيرة  �سبه  يف  الإ�سالم  اأحدثها  التي  النقلة  اإدراك   .4

العرب.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. حممد �سهيل طقو�ض, تاريخ العرب قبل الإ�سالم.اأهم املراجع
2. حممد بيومي مهران : تاريخ العرب القدمي.

3. ال�سيد حممد اأحمد ال�سنجابي: تاريخ العرب القدمي
قبل  العرب  تاريخ  خربوطلي:  الرحمن  عبد  �سكران   .4

الإ�سالم.
5. ال�سيد عبد العزيز �سامل: درا�سات يف تاريخ العرب قبل 

الإ�سالم.
6. جواد علي : املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرة الرقم
م�سادر تاريخ العرب قبل الإ�سالم.12
جغرافية �سبه اجلزيرة العربية.22
للعرب 32 التطرق  مع  واأق�سامهم-  اأ�سولهم  العرب- 

البائدة الذين ذكرهم القراآن الكرمي.
اأيام 42 القبيلة-  العرب.  بادية  يف  ال�سيا�سية  الأحوال 

العرب.
العربية- معني -حمري- 52 ممالك جنوب �سبه اجلزيرة 

�سباأ.
ممالك �سمال �سبه اجلزيرة العربية: تدمر – الأنباط.62
مملكة الغ�سا�سنة واملناذرة.72
ممالك الو�سط : مملكة كندة.82
البيئات احل�سرية )مكة املكرمة –يرثب – الطائف (92

قبل الإ�سالم. 
ونظام 102 املراأة  ومكانة  للعرب  الجتماعية  الأحوال 

الأ�سرة.
احلياة الدينية والفكرية للعرب قبل الإ�سالم.112
احلياة القت�سادية للعرب قبل الإ�سالم.122

 
بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم

- معرفة تاريخ العرب قبل الإ�سالم ال�سيا�سي والجتماعي 
والديني والفكري والقت�سادي.

اجلزيرة  �سبه  يف  الإ�سالم  اأحدثها  التي  النقلة  اإدراك   -
العربية يف �ستى النواحي. 
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ال�صوؤون العلمية

2ع�سر النبوة)1(مت- ت 203
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الوقوف على تفا�سيل حياة النبي �سلى الله عليه و�سلم.الهدف من املادة 
2. الوقوف على الثورة الهائلة التي اأحدثها الإ�سالم.

الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. القراآن الكرمي. اأهم املراجع

2. ابن ه�سام: ال�سرية النبوية.
3. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ.

4. ح�سن اإبراهيم ح�سن: تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي - الديني 
- الثقايف - والجتماعي.

5. �سفي الرحمن املبارك فوري: الرحيق املختوم  . 
6. عماد الدين خليل : درا�سة يف ال�سرية.

7. اأكرم �سياء العمري: ال�سرية النبوية ال�سحيحة.
8. مهدي رزق: ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر الأ�سلية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي.12
اأحوال اجلزيرة العربية وما حولها قبل الإ�سالم.22
حياة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم من امليالد اإىل البعثة 32

–زواجه  وجتارته  ال�سام  اإىل  الف�سول-�سفره  )حلف 
بخديجة –اأولده من خديجة – �سريته قبل البعثة(.

البعثة النبوية )نزول الوحي – مراحل الدعوة(.42
52 : الدعوة  ومقاومة  )رف�ض  الدعوة  من  قري�ض  موقف 

الأ�سباب والأ�ساليب(.
الهجرة اإىل احلب�سة الأوىل والثانية - اإ�سالم حمزة وعمر.62
املقاطعة العامة.72
عام احلزن – الهجرة اإىل الطائف.82
الإ�سراء واملعراج.92

على 102 نف�سه  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  عر�ض 
القبائل- بيعة العقبة الأوىل.

بيعة العقبة الثانية.112
الهجرة اإىل املدينة- اأ�سبابها – هجرة امل�سلمني- هجرة 122

الر�سول �سلى الله عليه و�سلم.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
-  معرفة حياة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم قبل البعثة.

- معرفة مراحل الدعوة الإ�سالمية وال�سعوبات التي واجهة 
الر�سول �سلى الله عليه و�سلم.

-  معرفة اأ�ساليب قري�ض يف مقاومة الدعوة.
- معرفة اأوائل امل�سلمني وما تعر�سوا له من اأذى.

- اإدراك اجلهود التي بذلها الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
من اأجل تبليغ الدعوة.  
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ال�صوؤون العلمية

2مبادئ علم االآثارمت- ت 204
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تعريف الدار�سني بعلم الآثار واأهميته.الهدف من املادة 
2. درا�سة عالقة علم الآثار بالعلوم الأخرى.

3. التعريف مبواقع الآثار ال�سودانية.
وحفظ  و�سيانة  والرتميم  التنقيب  بطرق  الطالب  اإملام   .4

الآثار.
– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي

1. عزت زكي حامد قادو�ض:  مقدمة يف علم الآثار.اأهم املراجع
2. جورج �سو : تاريخ علم الآثار, ترجمة "بهيج �سعبان", 

الطبعة الثالثة, 1982م )بريوت(. 
3. عا�سم حممد رزق: علم الآثار بني النظرية والتطبيق. 

4. تقي الدباغ: مقدمة يف علم الآثار,1981م, بغداد. 
5. فوزي عبد الرحمن: الرائد يف فن التنقيب الأثري, ط2, 

1992م, بنغازي.
6. �سالح عمر عبد ال�سادق:املر�سد لآثار اململكة املروية.

7. جنم الدين حممد �سريف :ال�سودان القدمي و اآثاره.
8. اأ�سامة عبد الرحمن النور : درا�سات يف تاريخ ال�سودان 

القدمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف بعلم الآثار واأهميته واأهدافه.12
ن�ساأة وتطور علم الآثار.22
علم الآثار: فروعه وجمالته وعالقته بعلم التاريخ.32
العلوم امل�ساندة لعلم الآثار.42
التنقيب وامل�سح الأثري.52
اأ�ساليب وطرق الك�سف عن الآثار.62
احلفريات واأ�ساليب التعامل مع املكت�سفات الأثرية.72
تخزين و�سيانة وعر�ض املكت�سفات الأثرية.82
الدرا�سات الأثرية يف ال�سودان, واأبرز علماء الآثار. 92

الرتاث 102 حلماية  الدولية  والتفاقيات  الآثار  قانون 
العاملي. 

مواقع الآثار يف ال�سودان:112
- اآثار الع�سور احلجرية. �سنجة – ال�ساهيناب.

)جبل  يف  القدمية  ال�سودانية  احل�سارات  اآثار   -
الربكل -الكرو- نوري- كرمة -البجراوية -النقعة - 

وامل�سورات(.
- الآثار امل�سيحية. دنقال العجوز

مواقع الآثار يف ال�سودان:122
- الآثار الإ�سالمية. عيذاب- �سواكن- �سنار.

- املواقع الأثرية اخلا�سة بالعهد الرتكي – امل�سري.
-  املواقع الأثرية اخلا�سة بفرتة الدولة املهدية.

-  املواقع الأثرية اخلا�سة بفرتة احلكم الثنائي.
بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم

- معرفة ماهية علم الآثار واأهميته واأهدافه وعالقته بعلم التاريخ.
- معرفة مبادئ اأ�سا�سية يف علم الآثار. 

- معرفة مواقع الآثار ال�سودانية عرب الع�سور التاريخية املختلفة.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

142ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

2تاريخ ال�سودان القدميمت- ت 205
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تعريف الطالب بجذور واأ�سول التاريخ الوطني.الهدف من املادة 
2. بيان اأهمية درا�سة تاريخ ال�سودان القدمي.

الع�سور حتى �سقوط  اأقدم  منذ  واأثرية  تاريخية  3. درا�سة 
مروي يف 350هـ.

– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. حممد اإبراهيم بكر: املدخل اإىل تاريخ ال�سودان القدمي.اأهم املراجع

2. �سامية ب�سري: تاريخ احل�سارات ال�سودانية القدمية منذ 
اأقدم الع�سور وحتى قيام مملكة نبتة. .

3. جنم الدين حممد �سريف : ال�سودان القدمي واآثاره .
4. �سامية ب�سري: تاريخ مملكة كو�ض نبتة-مروي . 

5. وليام اآدامز: النوبة رواق  اأفريقيا . 
6. حممد بيومي مهران: تاريخ ال�سودان القدمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
م�سادر تاريخ ال�سودان القدمي.12
ع�سور ما قبل التاريخ )الع�سور احلجرية يف ال�سودان(.22
ح�سارة املجموعات )اأ( , )ب( و )ج(.32
العالقات ال�سودانية امل�سرية يف فرتة ح�سارة املجموعات.42
52 – –�سماتها  الأوىل(.موقعها  )كو�ض  كرمة  ح�سارة 

معاملها املعمارية.
عالقات مملكة كرمة اخلارجية. الهك�سو�ض- م�سر62
ح�سارة نبتة )كو�ض الثانية(.72
ح�سارة مروي )كو�ض الثالثة( ا�سمها- موقعها-تاريخها.82
احلياة القت�سادية والجتماعية ململكة مروي92

املعمارية, 102 )املعامل  مروي  ململكة  احل�سارية  املظاهر 
اللغة, الدين(.

عالقات مملكة مروي اخلارجية.112
فرتة ما بعد مروي )املجموعة املجهولة �ض(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
-   معرفة فرتات تاريخ ال�سودان القدمي و�سمات ومميزات 

كل حقبة.
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ال�صوؤون العلمية

3تاريخ املدنيات القدميةمت- ت 306
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. درا�سة اأ�س�ض احل�سارة الإن�سانية.الهدف من املادة 
2. و�سف املنجزات احل�سارية التي قامت يف �ستى البقاع.

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. اأحمد فخري: م�سر الفرعونية.اأهم املراجع

2. خ�سر اآدم عي�سى: تاريخ املدنيات القدمية.
ال�سرق  ح�سارات  معامل  ع�سفور:  املحا�سن  اأبو  حممد   .3

الأدنى القدمي.
4. اأحمد فخري: درا�سات يف ح�سارات ال�سرق القدمي.

5. حممد كمال عياد:تاريخ اليونان.
6. حممد �سهيل طقو�ض : تاريخ العرب قبل الإ�سالم.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي.12
عوامل ن�سوء املدنيات القدمية.22
ع�سور ما قبل التاريخ.32
ح�سارة م�سر الفرعونية.42
احل�سارة ال�سومرية.52
الأكاديون والبابليون.62
الأ�سوريون والكلدانيون واحليثيون.72
احل�سارة الفار�سية.82
مدنيات الهند وال�سني واليابان.92

الفينيقيون والعربانيون والآراميون.102
الإغريق والرومان.112
احل�سارة العربية قبل الإ�سالم.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة عوامل ن�سوء احل�سارات

- معرفة احل�سارات القدمية يف ال�سرق الأدنى والأق�سى.
- معرفة ح�سارة الإغريق والرومان.

- معرفة احل�سارة العربية قبل الإ�سالم.
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ال�صوؤون العلمية

3علم التاريخ ومدار�سهمت- ت 307
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعرف على ن�ساأة علم التاريخ وتطوره.الهدف من املادة 
2. درا�سة املدار�ض التاريخية.

3. اإبراز دور املدر�سة الإ�سالمية واأثرها على كتابة التاريخ.
الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. عبد الرحمن ال�سيخ: املدخل اإىل علم التاريخ.اأهم املراجع
1. تاج ال�سري حران, املدخل اإىل علم التاريخ.

2. هون�سو: علم التاريخ.
3. روزنتال: علم التاريخ عند امل�سلمني, ترجمة: �سالح اأحمد 

العلي. 
4. �ساكر م�سطفى: التاريخ العربي واملوؤرخون.

5. ح�سني موؤن�ض: التاريخ واملوؤرخون.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي.12
تعريف علم التاريخ- ن�ساأته واأهميته.22
التاريخ علم- علم وفن )اختالف العلماء والأدباء(.32
 فوائد درا�سة التاريخ.42
تطور م�سطلح احلديث وعلم التاريخ.52
تطور علم التاريخ عند امل�سلمني.62
يف 72 واأثرها  التاريخ  لظهور  اأدت  التي  العوامل 

الإ�سالم.
دور املوؤرخني املحدثني يف كتابة التاريخ.82
املدار�ض التاريخية.92

البحث 102 ومناهج  موؤرخوها  الإ�سالمية-  املدار�ض 
التاريخي فيها.

يف 112 واآراوؤهم  الأثري  ابن  الطربي-  امل�سعودي- 
التاريخ.

ابن خلدون واآراوؤه يف التاريخ.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة ماهية علم التاريخ  وفوائد درا�سته.

- معرفة املدار�ض التاريخية الإ�سالمية.
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ال�صوؤون العلمية

3ع�سر النبوة)2(مت- ت 308
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

عليه و�سلم الهدف من املادة  الله  النبي �سلى  تفا�سيل حياة  الوقوف على   .1
ومدى حتمله اأعباء الر�سالة.

يف  الإ�سالم  اأحدثها  التي  الهائلة  الثورة  على  الوقوف   .2
نفو�ض ال�سحابة واملجتمع القر�سي.

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. القراآن الكرمي.اأهم املراجع

2. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ.
3. علي حممد ال�سالبي: ال�سرية النبوية.

4. ح�سن اإبراهيم ح�سن: تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني 
والثقايف والجتماعي.

احل�سني  �سليم  فرا�ض  اجلنابي,  هاين  حامت  قي�ض   .5
�سلى  الر�سول  وعهد  القدمي  العرب  تاريخ  ال�سامرائي: 

الله عليه و�سلم.
6. املباركفوري: )الرحيق املختوم(. 

7. عماد الدين خليل : درا�سة يف ال�سرية .
8. حممد ال�سيد الوكيل:  املدينة املنورة عا�سمة الإ�سالم الأوىل.

9. اأكرم �سياء العمري: ال�سرية النبوية ال�سحيحة
10. مهدي رزق: ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر الأ�سلية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
هجرة النبي �سلى الله عليه و�سلم اإىل املدينة )الأحداث( 12

بقباء. –النزول 
املنورة 22 املدينة  عليه و�سلم يف  الله  النبي �سلى  اأعمال 

–ا�ستفزازات  الأن�سار  و  املهاجرين  بني  –املوؤاآخاة 
قري�ض –م�سروعية القتال.

رقية 32 ابنته  –وفاة  بدر  –غزوة  والغزوات  ال�سرايا 
وزواج اأم كلثوم.

غزوة بني قينقاع –غزوة اأحد –احل�سار يف ال�سعب.42
غزوة حمراء الأ�سد –غزوة بني الن�سري –غزوة الأحزاب. 52
بني 62 –غزوة  حليان  بني  –غزوة  قريظة  بني  غزوة 

امل�سطلق –قول راأ�ض املنافقني )لئن رجعنا اإىل املدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل (-حادثة الإفك. 

امل�سركني 72 اإىل  ر�سوًل  عفان  بن  –عثمان  احلديبية  عمرة 
وبيعة الر�سوان –مكاتبة امللوك و الأمراء – غزوة خيرب.

موؤتة 82 –معركة  الق�ساء  –عمرة  الرقاع  ذات  غزوة 
ال�سال�سل.  ذات  –�سرية 

فتح مكة –�سالة الفتح –غزوة حنني –غزوة الطائف. 92
عمرة اجلعرانة –غزوة تبوك –العودة اإىل املدينة – املخلفون.  102
حجة الوداع –بعث اأ�سامة بن زيد – وفاة النبي �سلى 112

الله عليه و�سلم.
–اأولده 122 النبوي  –البيت  ال�سديق  بكر  اأبي  اختيار 

�سلى الله عليه و�سلم –�سفاته �سلى الله عليه و�سلم .
بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم

- معرفة �سيا�سة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم  يف تاأ�سي�ض 
الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة.

- معرفة غزوات و�سرايا الر�سول �سلى الله عليه و�سلم  .
- معرفة جهود الر�سول �سلى الله عليه و�سلم  يف تكوين 

املجتمع امل�سلم.
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ال�صوؤون العلمية

3تاريخ الدولة االأمويةمت- ت 309
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعرف على فرتة مهمة ومكملة لعهد اخلالفة الرا�سدة يف الهدف من املادة 
بناء الدولة الإ�سالمية.

2. اإبراز التغيري يف النظام ال�سيا�سي.
3. اإلقاء ال�سوء على اجلوانب احل�سارية للدولة الأموية.

4. ر�سد العوامل التي اأدت اإىل �سقوط دولة بني اأمية.
– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. ابن الأثري: الكامل يف التاريخ.اأهم املراجع
2. حممد �سهيل طقو�ض: الدولة الأموية.
3. حممود ال�سيد: تاريخ الدولة الأموية.

4. ح�سن اإبراهيم ح�سن: تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني 
والثقايف والجتماعي.

الع�سر  يف  الإ�سالمية  الفتوحات  ح�سني:  اإينا�ض   .5
الأموي.

6. �سكري في�سل : حركة الفتح الإ�سالمي .
7. حممد على ال�سالبي : الدولة الأموية .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف بالبيت الأموي.12
)الفرع 22 اخلالفة  وتداول  الأموية  الدولة  تاأ�سي�ض 

املرواين( – �سيا�سة معاوية الداخلية واخلارجية.
كربالء- 32 وماأ�ساة  احل�سني  معاوية- خروج  بن  يزيد   

وقعة احلرة- حركة ابن الزبري.
ال�سلطة.- موؤمتر 42 الثاين- تداعيات تنازله عن  معاوية 

اخلليفة   املرواين-  للفرع  اخلالفة  انتقال   - اجلابية 
مروان بن احلكم-  معركة مرج  راهط.

على 52 الق�ساء  التوابني-  بن مروان- حركة  امللك  عبد   
حركة عبد الله بن الزبري- التعريب .

خلفاء الفرع املرواين  )الوليد- �سليمان- عمر بن عبد العزيز(.62
ه�سام- 72 امللك-  عبد  بن  )يزيد  املرواين   الفرع  خلفاء 

الوليد بن يزيد- يزيد الثالث(.
اإبراهيم بن يزيد- مروان بن حممد.82
النهر- 92 وراء  ما  )منطقة  الأموي:  الع�سر  يف  الفتوحات 

بالد ال�سند- �سمال افريقيا-  الأندل�ض- حروب الروم(.
بع�ض مظاهر احل�سارة العربية يف الع�سر الأموي.102
النظم القت�سادية والجتماعية يف الع�سر الأموي.112
اأ�سباب �سقوط الدولة الأموية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة خلفاء الدولة الأموية و�سيا�ستهم يف احلكم.

- معرفة اأ�سباب �سقوط الدولة الأموية.  
- معرفة النواحي احل�سارية للدولة الأموية.
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ال�صوؤون العلمية

4تاريخ ال�سودان الو�سيطمت- ت 410
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

انت�سار الهدف من املادة  وكيفية  ال�سودان  امل�سيحية  دخول  حتديد   .1
امل�سيحية.

اإىل  العربية  الهجرات  على  �ساعدت  التي  العوامل  تعدد   .2
ال�سودان وانت�سار الإ�سالم يف ال�سودان.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات -  ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. يو�سف ف�سل ح�سن: درا�سات يف تاريخ ال�سودان.اأهم املراجع

املمالك  تاريخ  يف  مقدمة   : ح�سن  ف�سل  يو�سف   .2
الإ�سالمية. 

3. قي�سر مو�سى الزين : فرتة انت�سار الإ�سالم و ال�سلطان.
4. جيوفاين فانتني : امل�سيحية يف ال�سودان .

5. حممد عمر التون�سي : ت�سحيذ الأذهان ب�سرية بالد العرب 
وال�سودان.

6. حممد اإبراهيم اأبو �سليم :  الفوجن و الأر�ض.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
امل�سادر الأولية لتاريخ ال�سودان الو�سيط12
ال�سودان قبيل دخول امل�سيحية- دخول امل�سيحية  يف 22

ال�سودان
قيام املمالك امل�سيحية.32
النظم واحل�سارة يف املمالك امل�سيحية. 42
الهجرات العربية اإىل ال�سودان قبيل الإ�سالم.52
ع�سر 62 حتى  وامل�سلمني  املقرة  مملكة  بني  العالقات 

املماليك.
ال�سودان- 72 يف  الإ�سالمية  والثقافة  الإ�سالم  انت�سار 

العوامل.
احتاد مملكتي نوباتيا واملقرة- �سقوط مملكة املقرة- 82

اأحوال ال�سودان بعد �سقوطها.
علوة- 92 مملكة  يف  العربية  والثقافة  الإ�سالم  انت�سار 

�سقوط مملكة علوة.
ال�سودان)102-854 يف  القت�سادي  العرب  ن�ساط 

1492م(.
القبائل العربية يف ال�سودان والتكوينات القبلية قبيل 112

قيام املمالك الإ�سالمية.
قيام املمالك الإ�سالمية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة الكيفية التي دخلت بها امل�سيحية اإىل بالد النوبة 

وقيام املمالك امل�سيحية .
ال�سودان  يف  الإ�سالم  بها  دخل  التي  الكيفية  معرفة   -

وانت�سر.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

154ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

4تاريخ الع�سر العبا�سي االأولمت.ت 411
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. بيان م�سرية اخلالفة الإ�سالمية وازدهار ح�سارة الإ�سالم الهدف من املادة 
يف الع�سر العبا�سي الأول.

دار  الذي  ال�سراع  ملعرفة  العبا�سي  الع�سر  فرتة  اأهمية   .2
حول اخلالفة.

3. معرفة خلفاء الع�سر العبا�سي املوؤ�س�سون املتقدمون واملتاأخرون.
الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني
امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي

1. علي ح�سن اإبراهيم: التاريخ الإ�سالمي العام. اأهم املراجع
2. ال�سيد عبد العزيز �سامل: الع�سر العبا�سي الأول.

3. يحي حممد اإبراهيم- الفاحت الزين: تاريخ الدولتني الأموية 
والعبا�سية.

4. �ساكر م�سطفى : دولة بني العبا�ض .
5. �سهيل طقو�ض : تاريخ الدولة العبا�سية .

6. يو�سف الع�ض : تاريخ ع�سر اخلالفة العبا�سية .
7. عبد العزيز الدوري : الع�سر العبا�سي الأول
8. احمد �سلبي : مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

155ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف بالبيت العبا�سي.12
ظروف ن�ساأة الدعوة العبا�سية, وهوية الدعوة.22
الدعوة العبا�سية واأطوارها – تنظيم الدعوة العبا�سية.32
قيام الدولة العبا�سية- اأبو العبا�ض ال�سفاح.42
اأبو جعفر املن�سور)136-158هـ/754-775م(52
حممد املهدي – مو�سى الهادي.62
اأبو جعفر هارون الر�سيد.72
الأمني – املاأمون .82
حممد املعت�سم- الواثق.92

نظم احلكم والإدارة.102
الأو�ساع القت�سادية والجتماعية يف الع�سر العبا�سي 112

الأول.
النه�سة العلمية والتطور الفكري.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على :خمرجات التعليم
-  معرفة طبيعة الدعوة العبا�سية ومراحلها.

الجتاهات  يف  العبا�سية  اخلالفة  اإ�سهامات  معرفة   -
احل�سارية املختلفة.
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ال�صوؤون العلمية

4العلوم والفنون االإ�سالمية مت- ت 412
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

جمال الهدف من املادة  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  منجزات  على  التعرف   .1
العلوم والفنون

2. درا�سة العلوم باأنواعها.
3. درا�سة الفنون الإ�سالمية يف جمالت العمران والزخارف 

واخلط.
4. تنمية اهتمام الطالب بالرتاث الإ�سالمي.

– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. كمال �سامح: العمارة يف �سدر الإ�سالم.اأهم املراجع

والعمارة  الفنون  يف  درا�سات  و�سفي:  حممود   .2
الإ�سالمية.

احل�سارة  يف  والفنون  العلوم  حران:  ال�سر  تاج   .3
الإ�سالمية.

والفكر  الإ�سالمية  احل�سارة  تاريخ  �سلبي:  زيد  اأبو   .4
الإ�سالمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ماهية العلم وت�سنيف العلوم.12
العلوم يف احل�سارات القدمية.22
العلم يف الع�سر الإ�سالمي - مظاهر احلركة العلمية- 32

حركة النقل والرتجمة.
التف�سري- 42 احلديث-  علم  الإ�سالمية-  العلوم  ن�ساأة 

الفقه- النحو.
اإ�سهامات العلماء امل�سلمني يف جمال الطب وال�سيدلية 52

وعلم الكيمياء.
العلوم الطبيعية والريا�سية والفلكية.62
علم النبات واحليوان وعلم اجلغرافيا )ماآثر واإجنازات 72

العلماء امل�سلمني(.
التعريف بالفنون العربية و الإ�سالمية واأ�سولها.82
خ�سائ�ض الفن الإ�سالمي ومراحل تطوره.92

العمارة 102  ( الإ�سالمية  الع�سور  يف  امل�ساجد  عمارة 
الدينية(.

امل�ساكن 112 عمارة  احلربية-  )العمارة  الإ�سالمية  املدن 
والق�سور– و البيمار�ستانات واحلمامات(.

الفنون التطبيقية والزخرفية )الت�سكيلية(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
امل�سلمني  العلماء  وابرز  الإ�سالمية  العلوم  معرفة   -

واجنازاتهم العلمية.
تطبيقية  وفنون  عمارة  من  الإ�سالمية  الفنون  معرفة   -

وزخرفية )ت�سكيلية(.
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ال�صوؤون العلمية

4تاريخ االإمرباطورية البيزنطيةمت- ت 413
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. ا�ستعرا�ض التاريخ ال�سيا�سي لالإمرباطورية البيزنطية.الهدف من املادة 
2. تناول العالقات بني الإمرباطورية البيزنطية وامل�سلمني.

الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات-  املناق�سات   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. جوزيف ن�سيم: تاريخ الدولة البيزنطية.اأهم املراجع

2. عمر كمال: تاريخ الدولة البيزنطية.
3. حممود ال�سيد : تاريخ الدولة البيزنطية .  

4. اومان : المرباطورية البيزنطية  : ترجمة م�سطفى طه 
بدر, القاهرة, 1953م.

5. اإبراهيم اأحمد العدوي : الإمرباطورية البيزنطية والدولة 
الإ�سالمية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الدولة البيزنطية- املفهوم – تاريخ البداية والنهاية- 12

الأ�سر البيزنطية واأبرز اأباطرتها.
اأ�سباب بقاء الدولة البيزنطية لأكرث من 10 قرون بعد 22

زوال الدولة الرومانية الغربية.
الإمرباطور دقلديانو�ض واإ�سالحاته.32
الإمرباطور ق�سطنطني الأول)306-337م(42
الدولة البيزنطية بعد وفاة ق�سطنطني, حتى نهاية اأ�سرة 52

ثيودو�سيو�ض )337-518م(.
اأ�سرة ج�ستينيان)518-610م(.62
اأ�سرة هرقل )610-717م( – عالقتهم بامل�سلمني.72
الأ�سرية الأي�سورية- الأ�سرة العمورية.82
الأ�سرة املقدونية – ال�سالجقة الأتراك- موقعة مالذكرد.92

اأ�سرة دوكا�ض- كومنيون- اأ�سرة اأجنليو�ض واحلملة 102
ال�سليبية الرابعة.

وفتح 112 العثمانية  الدولة   - باليولوج�ض  اأ�سرة 
الق�سطنطينية - نهاية الدولة البيزنطية.

التعليم 122 والإدارة-  احلكم  نظم  البيزنطية-  احل�سارة 
والفنون.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة التاريخ ال�سيا�سي واحل�ساري للدولة البيزنطية .

- معرفة طبيعة العالقات بني الدولة البيزنطية وامل�سلمني.
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ال�صوؤون العلمية

4احلروب ال�سليبيةمت.ت 414
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

الأوربي الهدف من املادة  والغرب  الإ�سالمي  ال�سرق  بني  العالقة  درا�سة   .1
امل�سيحي يف الع�سور الو�سطى.

2. تناول اأحداث احلمالت ال�سليبية ونتائجها.
املد  الإ�سالمي يف �سرب  اجلهاد  بدور حركة  التعريف   .3

ال�سليبي.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني
امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي

1. �سعيد عبد الفتاح عا�سور: احلركة ال�سليبية.اأهم املراجع
2. حممد العرو�سي املطوي: احلروب ال�سليبية يف امل�سرق 

واملغرب.
الفاطمية  ال�سيا�سة  �سرور:  الدين  جمال  حممد   .3

اخلارجية.
4. احمد �سلبي : مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي .

5. فايد حماد : جهاد امل�سلمني يف احلروب ال�سليبية .
6. حممد �سعيد عمران : تاريخ احلروب الو�سطى .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ماهية احلروب ال�سليبية.12
عوامل ودوافع قيام احلروب ال�سليبية.22
احلرب 32 قبيل  اأوربا  واأحوال  الإ�سالمي  العامل  اأحوال 

ال�سليبية الأوىل.
احلملة ال�سليبية الأوىل وتاأ�سي�ض اإمارات �سليبية يف 42

امل�سرق الإ�سالمي.
الزنكية 52 اجلهاد)الدولة  وقيام حركة  ال�سليبيني  تو�سع 

واحلملة ال�سليبية الثانية(.
جهاد �سالح الدين �سد ال�سليبيني. 62
انت�سار الروح ال�سليبية يف اأوروبا )احلملة ال�سليبية 72

الرابعة واخلام�سة ونتائجها(.
احلملة ال�سليبية ال�ساد�سة )حملة الإمرباطور فردريك 82

الثاين(.
على 92 التا�سع  لوي�ض  )حملة  ال�سابعة  ال�سليبية  احلملة 

م�سر وال�سام(.
على 102 التا�سع  لوي�ض  )حملة  الثامنة  ال�سليبية  احلملة 

تون�ض(.
املماليك ودورهم احلا�سم يف احلروب ال�سليبية.112
الإ�سالمي 122 العامل  على  ال�سليبية  احلروب  واآثار  نتائج 

وعلى اأوروبا.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
خالل  الإ�سالمي  بامل�سرق  الغرب  عالقة  معرفة   -
القرنني7/6هـ 13/12م واأو�ساع بيت املقد�ض يف تلك 

الفرتة.
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ال�صوؤون العلمية

5نظم احل�سارة االإ�سالمية  مت- ت 515
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تعريف الطالب بنواحي احل�سارة الإ�سالمية املختلفة و الهدف من املادة 
اأهم مظاهرها.

الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات-  املناق�سات   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
والفكر اأهم املراجع الإ�سالمية  احل�سارة  تاريخ  �سلبي:  زيد  اأبو   .1

الإ�سالمي 
2. ح�سن اإبراهيم ح�سن: تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي - الديني 

- الثقايف - والجتماعي.
3. فتحية النرباوي : تاريخ النظم واحل�سارة الإ�سالمية .

عبد  حممد  ترجمة  الإ�سالمية:  احل�سارة   : مرت  اآدم   .4
الهادي.

5. طه ندا : ف�سول من تاريخ احل�سارة الإ�سالمية .
6. اأحمد فكري :جانب من تاريخ احل�سارة الإ�سالمية .

الإ�سالم. مفهوم  يف  احل�سارة   : اجلندي  اأنور   .7
8.  توفيق الواعي : احل�سارة  الإ�سالمية مقارنة باحل�سارة 

الغربية.
يف  الإ�سالمية  :احل�سارة  اأحمد  الرازق  عبد  احمد   .9

الع�سور الو�سطى .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تلك 12 اأ�سول  و  الإ�سالم  يف  احل�سارة  مفهوم 

احل�سارات 
22 – )القراآن  الإ�سالمية  الدولة  يف  الت�سريع  م�سادر 

ال�سنة – الإجماع – القيا�ض( 
�سلم 32 عليه و  الله  الر�سول �سلى  نظام احلكم يف عهد 

الذي جمع بني ال�سنفني )الإدارية – ال�سيا�سية (
نظام اخلالفة – التعريف باخلالفة الإ�سالمية . 42
اخلالفة يف العهد الأموي- العهد العبا�سي 52
الوزارة –الكتابة – احلجابة .62
ال�سرطة )الع�س�ض يف الإ�سالم (72
الدواوين )ديوان الربيد – ديوان اخلراج  - ديوان 82

اجلند – ديوان املظامل (
عهد 92 يف   ) )املحت�سب  احل�سبة    – الق�سائي  النظام 

الر�سول - العهد الرا�سدي- الأموي – العبا�سي. 
النظام احلربي –اجلي�ض وتق�سيماته – اجلهاد102
النظام املايل )بيت املال – موارده  – م�سارفه ( . 112
املدن الإ�سالمية: تاأ�سي�سها – ازدهارها- اندثارها.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
- معرفة نظم احل�سارة الإ�سالمية وتطورها.
- معرفة تاريخ املدن الإ�سالمية وح�سارتها.
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ال�صوؤون العلمية

5تاريخ انت�سار االإ�سالم يف اإفريقيامت- ت 516
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

احل�ساري الهدف من املادة  النت�سار  وطرق  و�سائل  على  ال�سوء  اإلقاء   .1
لالإ�سالم يف اأفريقيا.

2. بيان العوامل والأ�ساليب واملراحل التي انت�سر بها الإ�سالم يف اأفريقيا.
3. ك�سف النقاب عن العقبات واملعوقات التي واجهت الدعوة 

الإ�سالمية يف اأفريقيا.
ترتب�ض  التي  ال�ستعمارية  ال�سليبية  بالهيمنة  التب�سري   .4

بالقارة الأفريقية.
5. معرفة العقائد التي �سادت يف اأفريقيا قبيل الإ�سالم.

6. التعريف بحا�سر الإ�سالم وامل�سلمني يف اأفريقيا وم�ستقبل 
الإ�سالم فيها.

حما�سرات تفاعلية - املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي

1. ح�سن اإبراهيم ح�سن: انت�سار الإ�سالم يف اأفريقيا.اأهم املراجع
2. الإ�سالم يف اإفريقيا )جمموعة جامعة اإفريقيا العاملية(.

3. ابن خلدون : لعرب.
4. عمر عبد املاجد : تاريخ الدول و الإمرباطوريات الإ�سالمية 

يف ال�سودان الغربي .
5. حممد �سعد : التاريخ الإفريقي .

6. حممد فا�سل : ال�سودان يف غرب اأفريقيا . 
7. ح�سن اأحمد حممود: الإ�سالم والثقافة العربية يف اأفريقيا.

8. اأحمد زكي : الإ�سالم وامل�سيحية يف افريقيا . 
9. ال�سر لوات : تاريخ الأقليات الإ�سالمية يف اأفريقيا .

10. اإبراهيم  علي طرفان : مملكة غانا + مايل + الربنو . 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف باملادة : النت�سار- الإ�سالم- �سور انت�ساره- 12

اأ�سباب انت�ساره مع التطرق لعاملية الدعوة.
البيئة الطبيعية والب�سرية للقارة الأفريقية.22
هذه 32 زيف  ك�سف  الإ�سالم-  قبل  �سادت  التي  العقائد 

املعتقدات واأثرها على م�سلمي اأفريقيا اليوم.
الفتح الإ�سالمي يف �سمال اأفريقيا واملغرب.42
انت�سار الإ�سالم يف �سرق وو�سط اأفريقيا.52
الغزو الربتغايل ل�سرق اأفريقيا حتى خروجه.62
انت�سار الإ�سالم يف غرب اأفريقيا وقيام املمالك.72
انت�سار الإ�سالم يف جنوب اأفريقيا.82
احلركات الإ�سالمية الإ�سالحية يف اأفريقيا )1(.92

احلركات الإ�سالمية الإ�سالحية يف اأفريقيا )2(.102
انت�سار الإ�سالم يف 112 و�سائل, طرق, عوامل واأ�ساليب 

اأفريقيا.
الإ�سالم يف اأفريقيا يف احلا�سر وامل�ستقبل.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة الكيفية التي انت�سر بها الإ�سالم يف اأفريقيا.

- معرفة احلركات الإ�سالمية الإ�سالحية.
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ال�صوؤون العلمية

5تاريخ انت�سار االإ�سالم يف اأوربامت- ت 517
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعريف مبالمح الإ�سالم يف  اأوربا.الهدف من املادة 
2. الك�سف عن الأثر احل�ساري الإ�سالمي يف اأوربا وبيان 

ف�سله.
الإ�سالم بجانب  ن�سر  اأ�سهمت يف  التي  الو�سائط  3. معرفة 

الأ�ساليب والعوامل امل�ساعدة على ن�سره م�ستقبليًا.  
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. اأحمد �سلبي: مو�سوعة التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية.اأهم املراجع
2. �سديق حممد اأحمد: امل�سلمون يف اأوربا.

3. �سكيب اآر�سالن: تاريخ غزوات العرب يف فرن�سا.
4. اإبراهيم طرفان: امل�سلمون يف اأوربا يف الع�سور الو�سطى.
5. عبد الفتاح ابو عينة: الدولة العثمانية يف الوطن العربي 

الكبري .
6. �سامر  بايرو�ض اأحمدي: انت�سار الإ�سالم يف كو�سوفا .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
البيئة الطبيعية والب�سرية لأوربا-  العقائد التي �سادت 12

قبل الإ�سالم.
)ال�سام- 22 املتو�سط-  حو�ض  يف  الإ�سالمية  الفتوح 

م�سر- �سمال اأفريقيا(.
املتو�سط 32 الأبي�ض  البحر  جزر  يف  الإ�سالمية  الفتوح 

وانت�سار الإ�سالم فيها.
الفتوح الإ�سالمية يف اأ�سبانيا وفرن�سا.42
انت�سار الإ�سالم يف اإيطاليا – �سوي�سرا - الراين.52
فتح الق�سطنطينية: املحاولت ال�سابقة- الفتح- اأثره.62
انت�سار الإ�سالم يف دول �سرق اأوربا والبلقان.72
)منافذه- 82 اأوربا  على  لالإ�سالم  احل�ساري  الأثر 

اأمثلته(.
الأثر احل�ساري لالإ�سالم على اأوربا )النه�سة العلمية- 92

الإ�سالح الديني(.
انت�سار 102 مراحل  واأ�ساليب  وعوامل  وطرق  و�سائل 

الإ�سالم يف اأوربا.
الإ�سالم يف اأوربا يف الوقت احلا�سر وامل�ستقبل.112
ورقة بحثية )اأثر احل�سارة الإ�سالمية على اأوربا(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة الكيفية التي انت�سر بها الإ�سالم يف اأوروبا.

- معرفة الأثر احل�ساري لالإ�سالم على اأوروبا.
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ال�صوؤون العلمية

5االأيوبيني واملماليكمت- ت 518
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. اإلقاء ال�سوء على تاريخ الدولة الأيوبية والدولة اململوكية الهدف من املادة 
ودورهما يف مناه�سة ال�سليبيني.

2. التطرق لنتقال عا�سمة اخلالفة العبا�سية من بغداد اإىل 
القاهرة ونتائج ذلك.

3. معرفة احلركة العلمية التي �سادت يف هذه املنطقة ونتائج 
ذلك.

الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. ابن عبد احلكم: تاريخ م�سر واملغرب.اأهم املراجع

ع�سر  يف  وال�سام  م�سر  عا�سور:  الفتاح  عبد  �سعيد   .2
الأيوبيني واملماليك.

)التاريخ  املماليك  �سالطني  ع�سر   : قا�سم  عبده  قا�سم   .3
ال�سيا�سي والجتماعي(.

4. علي بيومي: قيام الدولة الأيوبية.
5. اأحمد �سلبي : مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي .

6. اأحمد خمتار العبادي: قيام دولة املماليك الأوىل يف م�سر 
وال�سام.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
قيام 12 قبيل  وال�سام  م�سر  يف  ال�سيا�سية  الأو�ساع 

الدولة الأيوبية.
�سالح الدين الأيوبي وقيام الدولة الأيوبية.22
�سالح الدين الأيوبي وال�سليبيني.32
الكامل- 4 ال�سلطان  الدين:  بعد �سالح  الأيوبية  الدولة 

ال�سلطان ال�سالح اأيوب.
ال�سلطان توران �ساه ونهاية الدولة الأيوبية.52
)احلياة 62 الأيوبي  الع�سر  يف  احل�سارية  النواحي 

ونظم  والعلمية  القت�سادية  و  والجتماعية  الدينية 
احلكم والإدارة(.

�سجرة 72 البحرية(-   املماليك  )دولة  املماليك  دولة  قيام 
الدر- املعز اآبك.

ال�سلطان قطز واملغول-  ال�سلطان بيرب�ض.82
اأ�سرة قالوون: ال�سلطان  املن�سور قالوون – الأ�سرف 92

خليل-  ال�سلطان النا�سر حممد بن قالوون.
دولة املماليك اجلراك�سة )الربجية(-  ظهور اجلراك�سة على 102

م�سرح الأحداث- خ�سائ�ض ع�سر ال�سالطني اجلراك�سة.
ال�سلطان قن�سوة الغوري ونهاية دولة املماليك اجلراك�سة.112
الدينية 122 )احلياة  املماليك  ع�سر  يف  احل�سارية  النواحي 

والجتماعية والقت�سادية والعلمية ونظم احلكم والإدارة(.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
الت�سدي  يف  واملماليك  الأيوبيني  جهود  معرفة   -

لل�سليبيني.
للدولتني الأيوبية  ال�سيا�سي واحل�ساري  التاريخ  - معرفة 

ودولة املماليك.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

170ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

5املمالك االإ�سالمية يف ال�سودان ال�سرقيمت- ت 519
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

بعد الهدف من املادة  املنطقة  يف  ودورها  الإ�سالمية  باملمالك  التعريف   .1
دخول العرب ال�سودان.

يف  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  غلبة  على  ال�سوء  اإلقاء   .2
ال�سودان ال�سرقي واأثر ذلك.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. يو�سف ف�سل: مقدمة يف تاريخ املمالك الإ�سالمية.اأهم املراجع

2. حذيفة ال�سديق عمر:تاريخ ال�سودان الو�سيط.
الفوجن  ململكة  احل�سارية  )الإ�سهامات  الفوجن  :مملكة   .3

الإ�سالمية(
4. م�سطفى حممد �سعيد: �سلطنة دارفور-تاريخها وبع�ض 

مظاهر ح�سارتها.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
الإ�سالم 12 انت�سار  عوامل  ال�سرقي-  ال�سودان  مفهوم 

فيه بعد هجرات القبائل العربية
قيام مملكة الفوجن الإ�سالمية- اأ�سول الفوجن. 22
التطورات ال�سيا�سية والإدارية.32
�سقوط مملكة الفوجن42
– اجلغرافيا والتاريخ- الأر�ض- ال�سكان- 52 دارفور 

الطرق التجارية.
ازدهارها- 62 ن�ساأتها-  الإ�سالمية-  الفور  �سلطنة  قيام 

تفككها.
نظام احلكم يف �سلطنة الفور.72
وال�سكان- 82 الأر�ض  الإ�سالمية-  تقلي  مملكة  قيام 

ن�ساأتها- التطورات ال�سيا�سية والإدارية.
قيام مملكة امل�سبعات الإ�سالمية- الأر�ض وال�سكان- 92

ن�ساأتها- التطورات ال�سيا�سية والإدارية.
الطرق ال�سوفية يف ال�سودان. 012
الله 112 �سيف  ود  طبقات  التالية:  املخطوطات  درا�سة 

وال�سودان-  العرب  بالد  ب�سرية  الأذهان  ت�سحيذ   -
خمطوطة كاتب ال�سونة.

 ورقة بحثية  يف مملكة الفوجن.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
ال�سودان  يف  قامت  التي  الإ�سالمية  املمالك  معرفة   -

ال�سرقي.
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ال�صوؤون العلمية

5تاريخ الع�سر العبا�سي الثاينمت- ت 520
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. اإكمال م�سرية اخلالفة الإ�سالمية يف بغداد.الهدف من املادة 
التي عمت هذه  والقادة  اغتيالت اخللفاء  2. درا�سة ظاهرة 

الفرتة من التاريخ الإ�سالمي وم�سريته.
3. ظهور الدويالت امل�ستقلة واحلركات ال�سيا�سية.

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات  املناق�سات    – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. حممد �سهيل طقو�ض, تاريخ الدولة العبا�سية.اأهم املراجع

2. يو�سف الع�ض: تاريخ ع�سر اخلالفة العبا�سية.
يف  العراق  يف  ال�سيا�سية  احلياة  داوود:  �سالح  حممد   .3

الع�سر العبا�سي الأخري.
الدولة  الإ�سالمية/  الأمم  تاريخ  بك:  اخل�سري  حممد   .4

العبا�سية.
5. علي اإبراهيم ح�سن : التاريخ الإ�سالمي العام .

العبا�سية  الع�سور  يف  درا�سات   : الدوري  العزيز  عبد   .6
املتاأخرة .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
�سمات الع�سر العبا�سي الثاين. 12
ع�سر نفوذ الأتراك 232هـ - 334هـ./ عالقة اخلالفة 22

من�سب   - والأتراك(  اخلالفة  بني  )ال�سراع  بالأتراك 
اأمري الأمراء.

حركات املعار�سة ) ثورة الزجن(     )القرامطة(32
ع�سر نفوذ البويهيني 334هـ - 447هـ./ قيام الدولة 42

البويهية.
اخلالفة العبا�سية والبويهيني.52
656هـ. قيام الدولة 62 447هـ -  ع�سر نفوذ ال�سالجقة 

ال�سلجوقية. 
العالقة بني اخلالفة العبا�سية وال�سلطنة ال�سلجوقية.72
ونتائج 82 اأ�سباب  بغداد:  عن  امل�ستقلة  الدويالت 

ظهورها.
الدول امل�ستقلة يف امل�سرق واملغرب وعالقتها باخلالفة 92

العبا�سية.
املغول و�سقوط بغداد.102
اأ�سباب �سقوط اخلالفة العبا�سية.112
نظم احلكم واحلياة الجتماعية والفكرية.  122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة طبيعة و�سمات الع�سر العبا�سي الثاين.

العبا�سية  اخلالفة  عن  ا�ستقلت  التي  الدول  اأهم  معرفة   -
ودورها يف الن�ساط ال�سيا�سي واحل�ساري.

- ا�ستقراء عوامل �سقوط الدولة العبا�سية.
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ال�صوؤون العلمية

5تاريخ اأوروبا يف الع�سور الو�سطىمت- ت 521
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بن�ساأة الدولة الرومانية الهدف من املادة 
وعوامل �سقوطها.

2. ي�سرح كيفية ن�ساأة الكن�سية و البابوية وعالقتهما بالدولة 
البيزنطية .

3. يو�سح عالقة املجتمع الأوربي بنظام الإقطاع .
4. تو�سيح العالقة بني الإ�سالم  و الغرب من خالل احلروب 

ال�سليبية.
حما�سرات تفاعلة - املناق�سات - ال�سمنارات- الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. نزار خالد: تاريخ اأوربا يف الع�سور الو�سطى.اأهم املراجع

2. نعيم فرح: احل�سارة الأوربية يف الع�سور الو�سطى.
يف  الأوربية  النظم  و  :احل�سارة  العريني  الباز  ال�سيد   .3

الع�سور الو�سطى.
البيزنطية. الإمرباطورية  تاريخ   : عمران  �سعيد  حممد   .4

5. جوزيف ن�سيم يو�سف: درا�سات يف تاريخ الع�سور الو�سطى.
6. جوزيف ن�سيم يو�سف : تاريخ الدولة البيزنطية.

7. نورالدين حاطوم: تاريخ الع�سر الو�سيط يف اأوربا اجلزء الثاين.
8. �سعيد عبد الفتاح عا�سور: تاريخ اأوربا يف الع�سور الو�سطى.

9. �سهيل ذكار : تاريخ احلروب ال�سليبية .
10. فايد حماد حممد عا�سور: جهاد امل�سلمني يف احلروب ال�سليبية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي:  مفهوم الع�سور الو�سطى- التحديد 12

التي  والنظريات  الأوربية  الو�سطى  للع�سور  الزمني 
قامت حولها.

الإمرباطورية الرومانية الن�ساأة الزدهار ال�سقوط.22
ظهور الن�سرانية ون�ساأة الكني�سة و البابوية.32
قيام الدولة البيزنطية وعالقتها بالكني�سة.42
نظام الإقطاع و املجتمع الأوربي.52
النظم الدينية.62
الأو�ساع القت�سادية.72
الفتوح الإ�سالمية يف اأوربا واحلروب ال�سليبية.82
معابر احل�سارة الإ�سالمية  ظهور النه�سة.92

احلياة العلمية و الفكرية.102
�سقوط الق�سطنطينية ونتائجه.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
اأوربا  التي �سهدتها  املهمة  ال�سيا�سية  التطورات  -  معرفة 

يف الع�سور الو�سطى.
-  معرفة الأ�سباب التي اأدت اإىل �سعف الإمرباطورية ومن 

ثم �سقوطها
-  معرفة نظام الإقطاع.
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ال�صوؤون العلمية

6تاريخ الدولة العثمانيةمت- ت 622
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. اإطالع الدار�سني على الدور العظيم الذي نه�ست به الدولة الهدف من املادة 
العثمانية با�سم الإ�سالم.

2. درا�سة عوامل نهو�ض الدولة العثمانية وعوامل انهيارها 
التي اأدت اإىل نهاية اخلالفة الإ�سالمية.

الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
التاريخ اأهم املراجع يف  العثمانية  الدولة  ياغي:  اأحمد  اإ�سماعيل   .1

الإ�سالمي احلديث.
الدولة  و�سقوط  نهو�ض  :عوامل  ال�سالبي  علي  حممد   .2

العثمانية.
التاريخ  اأ�سول  يف  م�سطفى-  الرحيم  عبد  اأحمد   .3

العثماين.
4. حممد فريد بكر : تاريخ الدولة العثمانية. 

5. عبد العزيز ال�سناوي : الدولة العثمانية .
6. حممد اأني�ض : تاريخ الدولة العثمانية .

7. ميمونة مريغني حمزة  : تاريخ الدولة العثمانية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ن�ساأة الدولة العثمانية وقيامها: اأ�سل الأتراك العثمانيني.12
التو�سع العثماين: املرحلة الأوىل: منطقة الأنا�سول 22

)اآ�سيا( البلقان )اأوربا(. منذ بدء قيام الدولة 1512م 
)بايزيد الثاين(.

م�سر 32  - �سوريا  الثانية:  املرحلة  العثماين:  التو�سع 
)1512-1520( �سليم الأول.

1520-1566م. 42 الثالثة  املرحلة  العثماين:  التو�سع 
�سليمان القانوين. 

�سيا�سة 52  )1788-1566( �سليمان  بعد  الدولة 
ال�سالطني وحروبهم مع: النم�سا- الفر�ض- البنادقة.

مع 62 احلرب   )1839-1788( العثمانية  الدولة 
رو�سيا- م�ساكلها يف البلقان.

حركة الإ�سالح والتجديد العثماين )1839-1876( اخلط 72
الهمايوين1839 - الد�ستور العثماين  الأول 1876م.

)1876-1909م( ال�سلطان عبد احلميد الثاين: اأعماله 82
الداخلية و�سيا�سته اخلارجية - اجلامعة الإ�سالمية - 

الحتاد والرتقي 1908م. ثورة 1909م.
حكم الحتاديني - الدولة العثمانية واحلرب العاملية الأوىل.92

اخلالفة 102 اإلغاء   - اأتاتورك  وكمال  العثمانية  الدولة 
واإعالن دولة تركيا.

الإدارة 112  – احلكم  نظام  العثماين:  احلكم  نظم 
والتنظيمات الإدارية.

التنظيمات املالية والع�سكرية والجتماعية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة كيفية ن�ساأة الدولة العثمانية وتو�سعها يف القارات الثالث.
-  معرفة طبيعة العالقة بني الدولة العثمانية ودول اأوروبا.

-  معرفة نظم احلكم العثماين.
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ال�صوؤون العلمية

6تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�سرمت- ت 623
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعريف بتاريخ اأوربا يف ع�سر النه�سة.الهدف من املادة 
2. التعريف بحركة الك�سوف اجلغرافية ونتائجها.

3. التعريف بحركة الإ�سالح الديني ونتائجها على اأوربا.
4. اإبراز ال�سراع الأوربي الأوربي واأثره على العامل.

5. التعريف باحلربني العامليتني الأوىل والثانية ونتائجهما.
الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني
امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي

1. عبدالعزيز �سليمان: حممود حممد جمال: التاريخ الأوربي اأهم املراجع
احلديث من ع�سر النه�سة حتى احلرب العاملية الأوىل.

2. نعمات عبد اجلبار واأحمد ق�سم ال�سيد: التاريخ الأوربي.
3. عبد احلميد البطريق: تاريخ اأوربا احلديث.

4. في�سر: تاريخ اأوربا احلديث .
5. اإبراهيم على طرفان : امل�سلمون يف اأوربا .
6. جالل يحي : اأوربا يف الع�سور احلديثة .

7. ميمونة مريغني حمزة : تاريخ اأوربا احلديث .
8. عبد ال�سالم �سامل عرفة : املنظمات الإقليمية الدولية . 

9. ميمونة مريغني حمزة : معامل من التاريخ الأوربي احلديث 
املعا�سر.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
 النه�سة الأوروبية  اأ�سباب قيامها- اأثر الفكر الإ�سالمي 12

فيها-  دور ايطاليا يف النه�سة- انتقال النه�سة لبلدان 
اأوربا الغربية.

الك�سوف اجلغرافية - م�سريتها ونتائجها.22
حركة الإ�سالح الديني.32
حرب الثالثني عاما )1618-1648م(.42
الثورة ال�سناعية ونتائجها ال�سيا�سية والجتماعية.52
– اآثارها 62 نتائجها  قيامها-  عوامل  الفرن�سية.  الثورة 

على فرن�سا واأوربا.
نابليون بونابورت.72
الوحدة اليطالية- الوحدة الأملانية.82
احلرب العاملية الأوىل- عوامل قيامها.92

نتائج احلرب العاملية الأوىل- ع�سبة الأمم.102
احلرب العاملية الثانية- عوامل قيامها.112
نتائج احلرب العاملية الثانية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة اأهم التطورات ال�سيا�سة التي �سهدتها اأوربا مابني 

القرنني اخلام�ض ع�سر والع�سرين امليالديني.
-  كتابة تقرير عن حركة الك�سوف اجلغرافية ونتائجها.
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ال�صوؤون العلمية

6تاريخ اإفريقيا احلديث واملعا�سر مت- ت 624
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

احلرب الهدف من املادة  وقيام  برلني  موؤمتر  بعد  الأفريقي  التاريخ  تتبع   .1
العاملية الأوىل.

لطم�ض  حماولته  يف  الأوربي  ال�ستعمار  اأثر  تو�سيح   .2
الهوية الأفريقية.

اإىل  قادت  التي  الوطني  التحرر  بحركات  التعريف   .3
ال�ستقالل. 

الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
احلديث اأهم املراجع اأفريقيا  تاريخ  اجلمل:  الله  عطا  �سوقي   .1

واملعا�سر.
2. زاهر ريا�ض: ا�ستعمار اأفريقيا وا�ستقاللها.

3. �سالح الدين العقاد : تاريخ املغرب العربي احلديث .
4. �سعد زغلول : تاريخ املغرب العربي . 

5. حممد �سعد �سامل : التاريخ الأفريقي . 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
دوافع ال�ستعمار الأوربي لأفريقيا12
موؤمتر برلني 1884 - 1885م والتكالب ال�ستعماري 22

الأوربي على اأفريقيا.
الفرن�سي- 32 )الربيطاين-  ال�ستعمارية  احلكم  اأنظمة 

البلجيكي(.
تقدم الفرن�سيني عرب نهر النيجر42
التو�سع الربيطاين ال�ستعماري يف غرب اأفريقيا52
ال�ستعمار الأوربي يف �سرق اأفريقيا62
ال�ستعمار الأوربي يف جنوب وو�سط اأفريقيا72
العامة 82 ال�سمات  منوها-  عوامل  الوطنية-  احلركة 

للحركات الوطنية  الأفريقية
مناذج من حركات التحرر الوطني )1(: �ساحل الذهب 92

)غانا ونيجريا( – ثورة اجلزائر
مناذج من حركات التحرر الوطني)2( احلركة الوطنية 102

يف كينيا وجنوب اأفريقيا
ن�ساأة منظمة الوحدة الأفريقية يف 1963م112
ورقة بحثية يف )واحدة من حركات التحرر الوطني(122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة دوافع ال�ستعمار الأوروبي.

- معرفة حركات التحرر الوطني الأفريقية.  



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

182ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

6تاريخ ال�سودان احلديث )1(مت- ت 625
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

واملهدية الهدف من املادة  الرتكية  لفرتتي  الأ�سا�سية  ال�سمات  عر�ض   .1
بال�سودان.

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب  حتليل   .2
والثقافية لفرتتي الرتكية واملهدية ونتائج ذلك على م�سار 

املجتمع ال�سوداين احلديث. 
– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. مكي �سبيكة: ال�سودان عرب القرون.اأهم املراجع
2. مكي �سبيكة : املهدية يف ال�سودان .

3. حممد اإبراهيم اأبو �سليم : من�سورات املهدية .
4. حممد �سعيد القدال : تاريخ ال�سودان احلديث .

5. حممد اإبراهيم اأبو �سليم : احلركة الفكرية يف املهدية . 
6. نعوم �سقري : جغرافيا وتاريخ ال�سودان .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
دوافع واأ�سباب الفتح الرتكي امل�سري لل�سودان.12
حملة الفتح وال�ستيالء على ال�سودان- )حملة �سنار 22

وحملة كردفان(.
حمالت الدفرتدار النتقامية.32
الإدارة يف عهد اخلديوي حممد علي با�سا42
52 –  1848( با�سا  و�سعيد  عبا�ض  عهد  يف  ال�سودان 

.)1863
62 –  1863( اإ�سماعيل  اخلديوي  عهد  يف  ال�سودان 

.)1879
الدولة املهدية- ن�ساأتها وتطورها- �سخ�سية املهدي- 72

اأ�سباب قيام الثورة وجناحها.
اأبا 82 من  الثورة  حققتها  التي  الع�سكرية  النت�سارات 

اإىل �سيكان.
الثورة يف �سرق ال�سودان.92

الزحف نحو اخلرطوم- حملة الإنقاذ- اأبوطليح.102
حترير اخلرطوم.112
ورقة بحثية يف اأ�سباب قيام الثورة املهدية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة ال�سمات العامة لفرتتي الرتكية واملهدية .

- معرفة اأ�سباب الثورة املهدية ونتائجها.
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ال�صوؤون العلمية

6فل�سفة التاريخمت- ت 626
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. �سرح املبادئ التي حتكم درا�سة التاريخ.الهدف من املادة 
2. تتبع ن�ساأة التدوين التاريخي عند امل�سلمني.

3. التعريف باملدار�ض التاريخية الفل�سفية. 
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. علي �سالح كرار: مفهوم التاريخ وفل�سفته.اأهم املراجع
2. عماد الدين اخلليل : التف�سري الإ�سالمي للتاريخ.

3. عمرو فروخ : حتليل التاريخ.
4. ال�سيد عبد العزيز : تاريخ املوؤرخون العرب. 

فل�سفة  يف  احل�ساري  النمو   : ح�سن  �سليمان  ح�سن   .5
التاريخ.

6. ح�سني موؤن�ض: التاريخ واملوؤرخون.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم درا�سة التاريخ واأغرا�سه.12
منطلقات ومبادئ درا�سة التاريخ.22
اأهمية التاريخ ومدلولته.32
مراحل تطور علم التاريخ.42
ن�ساأة التدوين التاريخي عند امل�سلمني.52
م�سادر البحث التاريخي ومنهجه وعلومه امل�ساعدة.62
ال�سريف 72 الكرمي واحلديث  القراآن  التاريخ من خالل 

)�سمنار(.
مدر�سة ابن خلدون يف تف�سري التاريخ.82
املدر�سة املثالية )فل�سفة التاريخ عند هيجل(.92

التف�سري املادي للتاريخ )مدر�سة كارل مارك�ض(.102
مدر�سة املوؤرخ الربيطاين اأرنولد توينبي.112
�سفات املوؤرخ.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم فل�سفة التاريخ .

- معرفة املدار�ض التاريخية .
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ال�صوؤون العلمية

6اال�ست�سراق والتن�سريمت- ت 627
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعرف على ماهية ال�ست�سراق و ماهية التن�سري.الهدف من املادة 
2. اأن يدرك الطالب مدار�سها و اأهدافها و مناهجها.

3. اأن يطلع الطالب على  املوؤ�س�سات ال�ست�سراقية يف العامل 
العربي والإ�سالمي .

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. عمر فروخ :التب�سري وال�ستعمار.اأهم املراجع

2. حممد العجمي : ال�ست�سراق.
3. مو�سوعة امل�ست�سرقني.

التاريخ  يف  ال�ست�سراق  فوزي:  حممد  عمر  فاروق   .4
الإ�سالمي.

5. مو�سى الرب : ال�ست�سراق و التن�سري.
6. حممد كامل : �سفحات من تاريخ ال�ست�سراق والتن�سري. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تعريف  ال�ست�سراق.12
ن�ساأة ال�ست�سراق وتاريخه. 22
مراحل تطور ال�ست�سراق.32
احلركة ال�ست�سراقية: الدوافع والأهداف.42
مدار�ض ال�ست�سراق.52
و�سائل ال�ست�سراق وامل�ست�سرقني - اأهم املوؤ�س�سات 62

 – )القاهرة  الإ�سالمي.  العامل  يف  ال�ست�سراقية 
بريوت – طهران(.

الإ�سالم 72 حول  امل�ست�سرقني  اآراء  من  مناذج 
تناول  يف  ال�ست�سراقية  املناهج  ومناق�ستها- 

ال�سرية النبوية.
اليجابيات 82 ال�ست�سراقية-  احلركة  من  املوقف 

وال�سلبيات.
مفهوم التن�سري : ن�ساأته وتطوره واأهدافه.92

و�سائل التن�سري.102
مواجهة 112 و�سائل   - رين  املن�سِّ اأ�سهر  من  مناذج 

التن�سري.
العالقة بني ال�ست�سراق والتن�سري)�سمنار(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة ماهية حركة ال�ست�سراق, و�سماتها وخ�سائ�سها 

ودوافعها واأهدافها .
-  معرفة و�سائل التن�سري , وكيفية الت�سدي له.
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ال�صوؤون العلمية

6تاريخ االأمريكتني احلديث واملعا�سرمت- ت 628
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

ال�سمالية الهدف من املادة  الأمريكتني  تاريخ  على  ال�سوء  اإلقاء   .1
واجلنوبية.

2. معرفة املكونات الب�سرية للقارة الأمريكية.
3. احلروب التي خا�ستها الأمريكتان يف �سبيل ال�ستقالل 

والوحدة.
4. تفاعل اأمريكا مع ق�سايا الآخرين.

الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات-  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. عمر عبد العزيز : التاريخ الأوربي والأمريكي احلديث.اأهم املراجع

والتكوين  الأمريكتني  تاريخ   : علية  اأبو  عبدالفتاح   .2
ال�سيا�سي للوليات املتحدة الأمريكية.

الأمريكي  التاريخ  معامل   : ياغي  اأحمد  اإ�سماعيل   .3
احلديث.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
جغرافية الأمريكتني – املوقع- ال�سكان.12
الك�سوفات 22  : الأمريكتني  اجلغرافية  الك�سوفات 

الإ�سبانية والربتغالية )ماجالن- كوملب�ض- اأمريكو(.
ال�ستعمار 32 لالأمريكتني:  الأوربي  ال�ستعمار 

الفرن�سي  ال�سمالية-ال�ستعمار  لأمريكا  الإجنليزي 
الإجنليزي لكندا.

ال�ستعمار الأ�سباين والربتغايل  لأمريكا اجلنوبية.42
الدول- 52 الأ�سباب-  الأطلنطي-  عرب  الرقيق  جتارة 

الدور الأمريكي.
حرب ال�ستقالل الأمريكية )1775 – 1783(.62
احلرب الأهلية الأمريكية بني ال�سمال واجلنوب- نتائجها.72
اأمريكا واحلربان العامليتان )الأوىل والثانية(.82
اأمريكا وق�سية ال�سرق الأو�سط.92

اأمريكا والق�سايا الإفريقية )جنوب اإفريقيا- القرن املا�سي(.102
امل�سلمون يف اأمريكا.112
م�ستقبل الإ�سالم يف اأمريكا.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة الك�سوف اجلغرافية للعامل اجلديد .

الدول  بني  دار  الذي  ال�ستعماري  ال�سراع  معرفة   -
الأوروبية يف القارة الأمريكية.

-  معرفة الدور الذي لعبته الوليات املتحدة الأمريكية يف 
احلربني العامليتني الأوىل والثانية.

-  معرفة واقع الإ�سالم يف اأمريكا وق�سايا امل�سلمني.
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ال�صوؤون العلمية

7تاريخ املغرب االإ�سالميمت- ت 729
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الوقوف على اأحداث الفتح الإ�سالمي يف املغرب.الهدف من املادة 
2. اهتمام اخلالفة الإ�سالمية باملغرب العربي.

3. التعرف على الدول التي تعاقبت على حكم املغرب.
الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. ال�سيد عبد العزيز �سلم- تاريخ املغرب الكبري.اأهم املراجع
2. ح�سن علي ح�سن: درا�سات يف تاريخ املغرب.

3. مراد الدين العقاد : تاريخ املغرب.
4. ح�سني موؤن�ض: معامل تاريخ املغرب والأندل�ض.

5. حممد �سعد �سامل : التاريخ الأفريقي .
6. جالل يحي : العامل العربي احلديث .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
م�سادر تاريخ املغرب الإ�سالمي.12
قبيل 22 و�سيا�سيًا  جغرافيًا  املغرب  ببالد  التعريف 

الإ�سالم.
الفتح الإ�سالمي لبالد املغرب:32

اأ/ جهود اخلليفة عمر بن اخلطاب.
ب/ جهود اخلليفة عثمان بن عفان.

الفتح الإ�سالمي لبالد املغرب :جهود الدولة الأموية.42
ع�سر الولة – املغرب بعد الفتح الإ�سالمي.52
الدويالت الإ�سالمية يف بالد املغرب:62

دولة الأدار�سة.
دولة الأغالبة.72
الدولة الفاطمية.82
الدولة املرابطية.92

الدولة املوحدية.102
الدولة احلف�سية.112
الدولة املرينية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
-    معرفة مراحل الفتح الإ�سالمي لبالد املغرب.

املغرب,  يف  قامت  التي  الإ�سالمية  الدويالت  معرفة    -
واأنظمتها ال�سيا�سية ومظاهرها احل�سارية.
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ال�صوؤون العلمية

7تاريخ االأندل�سمت- ت 730
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

وانت�سار الهدف من املادة  لالأندل�ض  الإ�سالمي  الفتح  عملية  على  التعرف   .1
الإ�سالم والثقافة العربية الإ�سالمية .

حكم  على  املتعاقبة  الإ�سالمي  احلكم  فرتات  تتبع   .2
الأندل�ض.

والفنون  واملعارف  العلوم  يف  الأندل�ض  علماء  م�ساهمة   .3
املختلفة.

– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. اأحمد خمتار العبادي: يف تاريخ املغرب والأندل�ض.اأهم املراجع

2. ح�سني موؤن�ض: معامل تاريخ الأندل�ض واملغرب.
3. ل�سان الدين بن اخلطيب : اأعمال الأعالم.

4. ابن عذاري: البيان املغرب يف اأخبار الأندل�ض واملغرب. 
 4 الأندل�ض  يف  الإ�سالم  دولة   : عنان  الله  عبد  حممد   .5

اأجزاء.
6. املقري: نفع الطيب.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف ببالد الأندل�ض- البيئة والطبيعة الب�سرية.12
الأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية لأ�سبانيا قبل الفتح 22

الإ�سالمي.
الفتح الإ�سالمي لالأندل�ض- اأ�سبابه- مراحله.32
ال�سهداء- 42 95هـ/138هـ - معركة بالط  الولة  ع�سر 

الفنت واحلروب الداخلية.
52 - 138هـ/316هـ  بالأندل�ض  الأموية  الإمارة  ع�سر 

التعريف بالأمراء– ال�سراعات والفنت.
ع�سر اخلالفة 316هـ/399هـ - التعريف باأهم خلفاء 62

ع�سر اخلالفة.
ع�سر ملوك الطوائف يف الأندل�ض.72
يف 82 ودورها  لالأندل�ض  �سمها  املرابطني-  دولة  فرتة 

الدفاع عن الأندل�ض.
فرتة دولة املوحدين ودورهم يف الدفاع عن الأندل�ض.92

دولة بني الأحمر اأو مملكة غرناطة اآخر كيان اإ�سالمي 102
يف الأندل�ض.

�سقوط غرناطة ونهاية احلكم الإ�سالمي.112
احل�سارة 122 على  واأثرها  الأندل�سية  احل�سارة  مظاهر 

الأوربية.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
حكم  على  املتعاقبة  الإ�سالمي  احلكم  ع�سور  معرفة   -

الأندل�ض.
-  معرفة اأثر احل�سارة الأندل�سية على ح�سارة اأوروبا. 
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ال�صوؤون العلمية

7تاريخ العامل العربي احلديث واملعا�سرمت- ت 731
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. معرفة واقع املنطقة العربية احلايل.الهدف من املادة 
2. التعرف على العداء الأوربي للم�سلمني والإ�سالم تب�سرة 

لالأجيال.
3. امل�ساهمة يف تن�سئة جيل قوي يعيد لالإ�سالم اأجماده.

الع�سف طريقة التدري�س  ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
العرب اأهم املراجع تاريخ  يف  مقدمة  غرايبة:  حممود  الكرمي  عبد   .1

احلديث.
2. ح�سني موؤن�ض: ال�سرق الإ�سالمي يف الع�سر احلديث.

3. حممد اأني�ض:ال�سرق العربي يف التاريخ احلديث.
4. جالل يحي: العامل العربي احلديث )3 اأجزاء(.

5. حممد اأن�ض : تاريخ العامل العربي احلديث.
6. جنالء اأحمد : تاريخ العامل العربي احلديث.

7. ميمونة مريغني حمزة  : تاريخ العرب املعا�سر.
8. اأمني �سعيد : الثورة العربية الكربى. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مبو�سوع املقرر- اأحوال املنطقة العربية من 12

خالل الدول الإ�سالمية التي ن�ساأت.
العربية- 22 املنطقة  على  املحموم  الأجنبي  التناف�ض 

احتالل فرن�سا مل�سر عام 1798م.
ن�ساط حممد علي يف ا�ستقالل وبناء الدولة امل�سرية 32

يف الفرتة من 1799 – 1848م.
واجلزيرة 42 ال�سام  يف  التو�سعية  علي  حممد  جهود 

العربية وال�سودان حتى عام  1848م.
بريطانيا 52 احتالل   1830 للجزائر  فرن�سا  احتالل 

امل�سرية  ال�سئون  الأوربي يف  التدخل   1839 لليمن 
والثورة العرابية.

احتالل فرن�سا لتون�ض 1881 احتالل بريطانيا مل�سر 62
فرن�سا  احتالل   1898 ال�سودان  احتالل   1882

للمغرب 1907 احتالل اإيطاليا لليبيا 1911م.
ن�ساأة القومية العربية ) املرحلة الأوىل 1911 املرحلة 72

الثانية 1915م(.
82 /1914 الأوىل  العاملية  احلرب  يف  العرب  ا�سرتاك 

1918م احتالل بريطانيا للعراق 1917م.
النتداب 92 بلفور-  وعد  بيكو-  �سايك�ض  معاهدة 

الربيطاين على فل�سطني- الحتالل اليهودي لفل�سطني 
يف 1948م.
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ال�صوؤون العلمية

فرن�سا 102 )احتالل  املنطقة  يف  العاملية  احلرب  نتائج 
1920م  1920م, احتالل بريطانيا لالأردن  ل�سوريا 

نهاية الدولة العثمانية 1924م(.
ال�ستقالل 112 الأوربي-  لال�ستعمار  العربية  املقاومة 

العربي. 
جامعة الدول العربية )قيامها- اأهدافها- ميثاقها(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
العامل  لبلدان  ال�ستعمارية  اأوروبا  �سيا�سة  معرفة   -

العربي.
-   معرفة املقاومة العربية لال�ستعمار ونتائجها.
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ال�صوؤون العلمية

7تاريخ ال�سودان احلديث )2(مت- ت 732
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تو�سيح �سيا�سة اخلليفة عبد الله الداخلية واخلارجية.الهدف من املادة 
على  الله  عبد  للخليفة  الداخلية  ال�سيا�سة  اأثر  بيان   .2

ال�سودان.
3. اإلقاء ال�سوء على النظم الإدارية واملالية والق�سائية لدولة 

املهدية.
4. ر�سد عوامل �سعف  دولة املهدية.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. مكي �سبيكة: ال�سودان عرب القرون.اأهم املراجع

2. حممد �سعيد القدال : تاريخ ال�سودان احلديث . 
3. حممد عمر ب�سري : تاريخ احلركة الوطنية يف ال�سودان.

4. مكي �سبيكة : املهدية يف ال�سودان .
5. مكي �سبيكة : املهدية من اأبا اإىل ح�سار اخلرطوم .

6. حممد اإبراهيم اأبو �سليم : من�سورات املهدية .
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
�سيا�سة اخلليفة عبد الله الداخلية يف الفرتة 1885 12

- 1889م.
حركة الأ�سراف �سد اخلليفة عبد الله.22
الثورات القبلية �سد �سلطة اخلليفة عبد الله.32
اأثر �سيا�سة اخلليفة عبد الله الداخلية على البالد.42
�سيا�سة اخلليفة عبد الله اخلارجية.52
احلرب احلب�سية الأوىل- احلرب احلب�سية الثانية.62
حرب م�سر – معركة تو�سكي.72
النظم الإدارية يف دولة املهدية.82
النظام املايل يف عهد اخلليفة عبد الله.92

اجلي�ض يف عهد اخلليفة عبد الله.102
النظام الق�سائي يف عهد اخلليفة عبد الله.112
عوامل �سعف دولة املهدية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
الداخلية واخلارجية,  التعاي�سي  �سيا�سة اخلليفة  -  معرفة 

وبيان اأثرها على ال�سودان. 
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ال�صوؤون العلمية

7حا�سر وم�ستقبل العامل االإ�سالمي مت- ت 733
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. درا�سة واقع العامل الإ�سالمي.الهدف من املادة 
2. التعريف بالق�سايا املعا�سرة يف العامل الإ�سالمي.

– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
الإ�سالمي اأهم املراجع العامل  حا�سر  اأحمد:  حممد  الله  عبد  جميل   .1

وق�ساياه املعا�سرة.
2. لوثروب  �ستودارد : حا�سر العامل الإ�سالمي.

جنوب  يف  الإ�سالم  انت�سار   : الطيب  حممد  على  حممد   .3
�سرق اآ�سيا.

4. وحيد راأفت : جامعة الدول العربية.
5. تاج ال�سر حران: حا�سر العامل الإ�سالمي.

6. اإ�سماعيل ياغي , حممود �ساكر: تاريخ العامل الإ�سالمي 
قارة  ج2  الآ�سيوي.  اجلناح  ج1  واملعا�سر  احلديث 

اأفريقيا.
7. ب�سرى اجلوهري : اآ�سيا الإ�سالمية.

8. حممد علي ال�سالبي : امل�سلمون يف الحتاد ال�سوفيتي.
9. حممد اأبو العال : امل�سلمون يف الحتاد ال�سوفيتي. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
مفهوم العامل الإ�سالمي- موقعه واأهميته.12
22 - داخلية  عوامل  واأ�سبابه:  الإ�سالمي  العامل  �سعف 

عوامل خارجية.
الفكرية 32 النواحي  من  الإ�سالمي  العامل  واقع 

والجتماعية.
ال�سيا�سية  42 النواحي  من  الإ�سالمي  العامل  واقع 

والقت�سادية.
الإ�سالمي: 52 العامل  تواجهه  التي  املعا�سرة  التحديات 

 - العوملة   - العلمانية   - ال�ست�سراق   - التب�سري 
ال�سهيونية.

الق�سايا املعا�سرة الإ�سالمية: الق�سية الفل�سطينية.62
امل�سلمون يف الفلبني.72
امل�سلمون يف اأفغان�ستان.82
امل�سلمون يف رو�سيا.92

امل�سلمون يف ك�سمري.102
اأحوالها 112 اأوروبا:  و  اأفريقيا  يف  امل�سلمة  الأقليات 

وم�سكالتها.
مواجهه 122 بالإ�سالم-  التم�سك  الإ�سالمي:  العامل  وجهة 

التحديات- وحدة اجلهود.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة واقع امل�سلمني يف قارات العامل.

وو�سائل  حاليا  امل�سلمني  تهدد  التي  الأخطار  معرفة    -
الت�سدي لها.
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ال�صوؤون العلمية

7تاريخ حركات البعث االإ�سالمي  مت- ت 734
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

القرنني الهدف من املادة يف  الإ�سالمية  احلركات  اأهمية  على  التعرف   .1
الثامن والتا�سع ع�سر امليالديني.

وربطها  الإ�سالمي  العامل  م�سكالت  على  الوقوف   .2
باحلا�سر.

3. التعريف بقادة الإ�سالح واأ�ساليبهم يف الدعوة.
الإ�سالمية  اجلامعة  وحركة  الوهابية  احلركة  تناول   .4
حركات  كاأهم  املهدية  واحلركة  ال�سنو�سية  واحلركة 

انتظمت العامل الإ�سالمي يف تلك الفرتة.
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

اأنور اجلندي: العامل الإ�سالمي وال�ستعمار ال�سيا�سي اأهم املراجع  .1
والثقايف والجتماعي.

2. حممد على ال�سالبي : تاريخ احلركة ال�سنو�سية.
3. حممد اإبراهيم اأبو �سليم : احلركة  الفكرية يف املهدية. 

4. اأحمد اأمني : حركات الإ�سالح الإ�سالمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
اأحوال العامل الإ�سالمي قبل قيام احلركات.12
اأهمية 22  - دوافعها  الإ�سالمي:  البعث  حركات 

درا�ستها.
الوهاب 32 عبد  بن  حممد  مولد   – الوهابية  احلركة 

وحتركاته واأفكاره
اجلانب ال�سيا�سي للحركة الوهابية42
مهدت 52 التي  العوامل   – الإ�سالمية  اجلامعة  حركة 

لقيامها.
اجلامعة 62 لفكرة  دعوا  الذين  وال�سا�سة  املفكرين  اأبرز 

عبده-  )الأفغاين-الكواكبي-حممد  الإ�سالمية 
ال�سلطان عبد احلميد الثاين(

الأفغاين- حممد عبده72
لظهورها 82 اأدت  التي  العوامل   – ال�سنو�سية  احلركة 

والتعريف بقيادتها
اأ�س�ض احلركة- الزوايا- العالقة بينها وحركة اجلامعة 92

الإ�سالمية
الرتاث 102 يف  املنتظر  املهدي  املهدية-فكرة  احلركة 

الإ�سالمي- فكرة املهدي املنتظر يف الرتاث ال�سوداين
التعريف مبحمد اأحمد املهدي- اأفكاره وو�سائله واآلياته112
ورقة بحثية يف احلركات الأربع122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة اأهم احلركات الإ�سالحية التي ن�ساأة يف القرنني 

الثامن والتا�سع ع�سر امليالديني.   
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ال�صوؤون العلمية

7منهج البحث التاريخيمت- ت 735
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. درا�سة طرائق البحث التاريخي ومعرفة خطوات ومراحل الهدف من املادة
كتابة البحث التاريخي .

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - املناق�سات   - تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. ح�سن عثمان ح�سن : منهج البحث التاريخي. اأهم املراجع

2. احمد �سلبي : كيف تكتب ر�سالة اأو بحثًا.
3. حممد قطب : كيف تكتب التاريخ الإ�سالمي.

التاريخ  لدرا�سة  الإ�سالمي  املنهج   : خليل  ر�ساد  4. حممد 
وتف�سريه.

التاريخ  يف  البحث  مناهج   : �سامل  العزيز  عبد  ال�سيد   .5
الإ�سالمي و الآثار الإ�سالمية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مبنهج البحث التاريخي.12
�سفات الباحث املهنية.22
اختيار مو�سوع البحث التاريخي.32
الداخلي 42 –النقد  )الوثيقة  التاريخي  البحث  م�سادر 

للوثيقة –النقد اخلارجي للوثيقة(.
– الر�سائل 52 )املخطوطات  التاريخي  البحث  م�سادر 

اجلامعية – الكتب-املراجع – الدوريات(.
جمع املادة التاريخية.62
نقد وحتليل املادة التاريخية.72
كتابة البحث التاريخي.82
توثيق البحث التاريخي.92

اإخراج البحث التاريخي.102
مناذج لبحوث تاريخية.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اأهمية منهج البحث التاريخي.

- معرفة منهجية كتابة البحث التاريخي. 
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ال�صوؤون العلمية

8ن�سو�س تاريخية باللغة االجنليزية مت- ت 836
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

 To learn about the religious, social .1الهدف من املادة 
and political aspects of the Arabian 
Peninsula before Islam

2. To learn about the social and political 
aspects  of Umayyads  and Abbasids 
eras.

3. To learn about  the history of  Mahdist   
and Sennar (sultanate) The Blue 
Sultanate / Funj.

4. To learn about the European and The 
Crusades background 

– املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
 Creasy, Edward, History Of The .1اأهم املراجع

Ottoman Turks, New York ,1878.
2. Al-Mubararkpuri, Al-Raheeq Al-

Makhtum, Riyadh,1996
3. L.P.Harvey:Islamic Spain, 1250 to 

1500, Chicago,1990.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرة الرقم
12Arabia before Islam.
22Era of the Prophet.
32Umayyads  Dynasty (661 - 750).
42Abbasids-Seljuq Empire (750 -1258)
52The Ayyubids.
62The First Crusade.
72Napoleon Bonaparte.
82Sennar (sultanate).
92Mahdism and condominium History 

of Mahdist Sudan.

102 History of Ottoman Empire.
112History and Civilization of Al – 

Andalus.
122The Palestinian problem. (Balfour 

Declaration).

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
املاأخوذة  الن�سو�ض  التاريخية من هذه  املعارف  معرفة    -

من ع�سور تاريخية خمتلفة.
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ال�صوؤون العلمية

8تاريخ اآ�سيا احلديث مت- ت 837
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

مناطق الهدف من املادة  يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  باأحوال  الطالب  تعريف   .1
اآ�سيا.

2. تب�سريهم بتاريخ املنطقة املذكورة من عام 1800م حتى 
نهاية احلرب العاملية الثانية.

3. درا�سة ل�سيطرة ال�ستعمار الغربي لهذه البالد وكيف متت 
مقاومة ال�ستعمار وحتقيق ال�ستقالل يف كل البالد.

الع�سف طريقة التدري�س   - ال�سمنارات   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
جنوب اأهم املراجع يف  الإ�سالم  انت�سار  املفتوحة-  ال�سودان  جامعة   .1

وجنوب �سرق اآ�سيا.
2. حممد على الطيب :انت�سار الإ�سالم يف جنوب �سرق اآ�سيا.

3. �سكري في�سل : حركة الفتح الإ�سالمي .
4. اإ�سماعيل اأحمد ياغي : تاريخ العامل الإ�سالمي املعا�سر . 

5. ي�سرى اجلوهري : اآ�سيا الإ�سالمية .
6. حممود �ساكر : التاريخ الإ�سالمي .

7. م�سطفى رم�سان : الإ�سالم  وامل�سلمون يف جنوب �سرق 
اآ�سيا . 

8. ح�سن اإبراهيم ح�سن : تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني 
والثقايف والجتماعي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
و�سف جلغرافية و�سكان جنوب وجنوب �سرق اآ�سيا.12
انت�سار الإ�سالم يف �سبه القارة الهندية.22
انت�سار الإ�سالم يف جزر جنوب �سرق اآ�سيا.32
انت�سار الإ�سالم يف ال�سني.42
انت�سار الإ�سالم يف اليابان وكوريا.52
62 - الوطنية  احلركة   - الربيطاين  ال�ستعمار   - الهند 

ا�ستقالل وميالد دولة باك�ستان.
العاملية 72 احلرب  الهولندي-  ال�ستعمار  اندون�سيا– 

الثانية - احلركة الوطنية 1945 - 1949م.
ماليزيا: ال�ستعمار– احلركة ال�سيا�سية وال�ستقالل.82
الفلبني - ال�ستعمار الأوروبي وتاأثريه على الفلبني- 92

احلركة ال�سيا�سية وال�ستقالل.
الثقافة ال�سينية على املنطقة - ال�سني 102 – اأثر  ال�سني 

امل�ساكل   - الإمرباطورية  نهاية   - اخلارجي  والعامل 
الداخلية واخلارجية.

بني 112 اليابان   - اآ�سيا  يف  اليابان  حروب   - اليابان 
احلربني الأوروبيتني - التطور ال�سناعي والقت�سادي 

يف اليابان.
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اأحوال الإ�سالم يف اآ�سيا.

- معرفة ال�سيا�سة ال�ستعمارية لبلدان جنوب اآ�سيا.  
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ال�صوؤون العلمية

8تاريخ احلركات املناه�سة لالإ�سالم مت- ت 838
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. الك�سف عن املذاهب واملعتقدات والآراء التي كانت تهدف الهدف من املادة
ملناه�سة الإ�سالم.

للم�ستقبل  زادًا  لتكون  املا�سي  من  والعربة  العظة  اأخذ   .2
لجتناب ال�سر والتمكن من حماربته.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. علي عي�سى عبد الرحمن:  ال�سراع احل�ساري واأدواته اأهم املراجع

املعا�سرة.
الفكر  يف  ال�سائعة  والأخطاء  اجلندي-:ال�سبهات  اأنور   .2

الإ�سالمي.
3. ماهر اأحمد اآغا: اليهود فتنة التاريخ.

4. فتحي بكن : مذاهب يف ميزان الإ�سالم.
5. املو�سوعة املي�سرة : الندوة الدعوية لل�سباب الإ�سالمي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مبو�سوع املادة: حتمية املناه�سة وال�سراع- 12

اأ�سباب املناه�سة- اأدواتها- مظاهرها ونتائجها.
قري�ض 22 )معار�سة  ال�سرقية  الوثنية   - العربية  الوثنية 

البوذية   - والكنغو�سية  الهندو�سية   - للدعوة 
وال�سيخية - الوثنية الأفريقية )الإيحائية(.

النفاق - التنبوؤ - الردة - الإ�سرائيليات.32
اليزيدية - 42 الباطنية -  الإمامية -  ال�سيعة  ال�سباأية - 

القرامطة - الإ�سماعيلية - الن�سريية.
الدروز - احل�سا�سون- البهائية - القاديانية - احلزب اجلمهوري.52
ال�سعوبية )العن�سرية والعرقية - القومية - الوطنية 62

والرتاث(.
دور اليهود يف الفنت واملوؤامرات منذ �سدر الإ�سالم 72

- �سياع فل�سطني.
ال�ست�سراق - الك�سوف - التن�سري.82
العلمانية - الراأ�سمالية - ال�ستعمارية.92

102 - املراأة  حترير   - واحلداثة  العن�سرية   - التغريب 
الإباحية.

الإحلاد - الوجودية - املادية - ال�سيوعية.112
املا�سونية - ال�سهيونية - توحيد الأديان - العوملة.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة اأهم املذاهب واملعتقدات والآراء املناه�سة  لالإِ�سالم 

منذ �سدر الإ�سالم اإىل يومنا هذا. 
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ال�صوؤون العلمية

8تاريخ االأقليات االإ�سالمية يف العاملمت- ت 839
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

العامل الهدف من املادة قارات  يف  امل�سلمني  باأو�ساع  الطالب  تعريف   .1
املعا�سر.

يف  ال�سعاب  رغم  امل�سلمون  يبذلها  التي  اجلهود  اإبراز   .2
تو�سيل الر�سالة املحمدية.

3. معاجلة م�ستقبل هذه الأقليات.
الع�سف طريقة التدري�س  - ال�سمنارات   - املناق�سات   - تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. ال�سر �سيد احمد العراقي : الأقليات الإ�سالمية يف العامل اأهم املراجع
1419هـ/  الثانية  الطبعة  افريقيا(   ( الأول  اجلزء   –

1999م اململكة العربية ال�سعودية.
2. تاج ال�سر اأحمد حران: الأقليات امل�سلمة يف كينيا 1421هـ 

/2000م.
3. اإبراهيم الزين �سغريون: الإ�سالم يف يوغندا.

4. حممد ال�سيد غالب:  البلدان الإ�سالمية والأقليات امل�سلمة 
يف العامل.

5. �سيد عبد املجيد بكر: الأقليات امل�سلمة يف اأفريقيا. 
العربية  والثقافة  الإ�سالم  انت�سار   : اأحمد حممود  6. ح�سن 

يف اأفريقيا. 
الإ�سالم يف جنوب و�سرق  انت�سار   : الطيب  علي  7. حممد 

اآ�سيا. 
ا�سرتاليا  يف  امل�سلمة  الأقليات   : بكر  املجيد  عبد  �سيد   .8

واآ�سيا.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

212ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
ظل 12 يف  الأقلية  و�سع  هو  وما  الأقلية  كلمة  تعريف 

الأغلبية التي تختلف عنها يف الدين.
الإ�سالم يف ال�سام وفار�ض.22
ورو�سيا 32 وماليزيا  اندوني�سيا  يف  الإ�سالم  انت�سار 

وال�سني.
انت�سار الإ�سالم يف كوريا واليابان واملجتمع الإ�سالمي 42

فيها. 
جزر 52 يف  الإ�سالم  وانت�سار  الباك�ستان  دولة  ن�ساأة 

املالديف.
انت�سار الإ�سالم يف اأوربا )جزر البحر املتو�سط(.62
واملجتمع 72 ورومانيا  واملجر   بلغاريا  يف  الإ�سالم 

الإ�سالمي فيها. 
منافذه 82  / اأوربا  على  لالإ�سالم  احل�ساري  الأثر 

واأمكنته. 
الدويالت 92 قيام  اإىل  اأفريقيا  يف  الإ�سالم  انت�سار 

الإ�سالمية.
الأقلية الإ�سالمية يف يوغندا وكينيا وجنوب اأفريقيا.102
وتنزانيا 112 ورواندا  موزمبيق  يف  الإ�سالمية  الأقليات 

و�سرياليون.
الإ�سالم يف اأفريقيا احلا�سر وامل�ستقبل. 122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اأو�ساع الأقليات الإ�سالمية يف العامل.
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ال�صوؤون العلمية

8تاريخ ال�سودان املعا�سرمت- ت 840
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. اإلقاء ال�سوء على ال�سمات الأ�سا�سية لفرتة احلكم الثنائي الهدف من املادة
بال�سودان.

اأثناء  حدثت  التي  والثقافية  القت�سادية  التطورات  تتبع   .2
الفرتة.

حتقيق  حتى  الوطنية  احلركة  �سمات  اأهم  درا�سة   .3
ال�ستقالل.

ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س  – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
يف اأهم املراجع الوطنية  احلركات  تطور  دياب:  اإبراهيم  اأحمد   .1

ال�سودان.
2. حممد عمر ب�سري: احلركة الوطنية يف ال�سودان.
3. ح�سن احمد اإبراهيم : تاريخ ال�سودان احلديث.

4. جعفر حممد على بخيت :احلركة الوطنية يف ال�سودان.
5. حممد عمر ب�سري : جنوب ال�سودان.

6. مكي �سبيكة : ثورة 1924م. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
الغزو الإجنليزي امل�سري لل�سودان - الدوافع والتنفيذ.12
الإدارة ال�ستعمارية يف ال�سودان.22
املقاومة الوطنية من 1900 / 1924م.32
ثورة عام 1924م ونتائجها.42
اأحوال ال�سودان ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 52

من 1924 / 1936م.
ال�سيا�سة الربيطانية نحو جنوب ال�سودان.62
على 72 واأثرها  وم�سر  اإجنلرتا  بني  1936م  اتفاقية 

ال�سودان.
احلراك 82 يف  ودوره  اخلريجني  موؤمتر  وتطور  ن�ساأة 

الجتماعي وال�سيا�سي.
ظهور الأحزاب ال�سيا�سية ال�سودانية )ال�ستقاللية - 92

الحتادية - العقائدية(.
الأحداث التي مهدت ل�ستقالل ال�سودان.102
واأهداف 112 برامج  1956م  يناير  اأول  يف  ال�ستقالل 

الأحزاب ال�سيا�سية بعد ال�ستقالل.
ورقة بحثية يف الأحزاب ال�سيا�سية ال�سودانية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة �سيا�سة بريطانيا يف اإدارة ال�سودان.

نيل  حتى  الوطنية  احلركة  تطور  مراحل  معرفة   -
ال�ستقالل.
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ال�صوؤون العلمية

8بحث التخرجمت-ت 841
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

---2

يهدف املقرر اإىل اإعداد الطالب مل�سروع بحثي م�ستفيدا الهدف من املادة 
من املواد ال�سابقة )مناهج البحث العلمي- منهج البحث 

التاريخي( ومطبقها من خالل هذا البحث.
العلمي املو�سوع البحث  اأ�س�ض  كل  فيه  يراعى  بحث  كتابة 

التاريخي.

اأن يتمكن الطالب من اإعداد بحث , يراعي فيه خطوات منهج خمرجات التعليم
البحث التاريخي. 
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ال�صوؤون العلمية

9تاريخ االقت�ساد االإ�سالمي يف �سدر االإ�سالممت- ت 942
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعريف بالنظام الإ�سالمي املايل يف عهد الر�سول �سلى الهدف من املادة
الله عليه و�سلم واخلالفة الرا�سدة.

�سدر  يف  الإ�سالمية  للدولة  العامة  بالإيرادات  التعريف   .2
الإ�سالم .

ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
ع�سر اأهم املراجع يف  للدولة  املالية  ال�سيا�سة  ما�سا:  حممد  ح�سن   .1

الر�سالة.
2. حممد روا�ض قلعة: الفكر القت�سادي عند عمر بن اخلطاب 

ر�سي الله عنه, جملة مركز بحوث ال�سنة وال�سرية. 
3. ابن �سالم: كتاب الأموال.

4. علي اإبراهيم ح�سن, التاريخ الإ�سالمي العام.
5. قطب اإبراهيم حممد: ال�سيا�سة املالية للر�سول �سلى الله 

عليه و�سلم.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التجارة 12  - الإ�سالم  قبيل  العربية  اجلزيرة  اقت�ساد 

يف جزيرة العرب -  طرق التجارة - رحالت ال�ستاء 
وال�سيف.

22 - وال�سراء  البيع  نظم   - التجارية  العرب  معامالت   
اأ�سواق العرب.

32 - مكة(  هام يف احلجاز )جتارة  مركز جتاري  مكة 
املدينة - الطائف )مراكز جتارية(.

القت�ساد 42 اأ�س�ض  و�سع   - املدينة  دولة  قيام 
الإ�سالمي.

بيت املال: تعريفه- ن�ساأته.52
املوارد املالية للدولة : املوارد الدورية - غري الدورية.62
املوارد الدورية )1(: الزكاة - اجلزية.72
املوارد الدورية )2( اخلراج - الع�سور.82
املوارد غري الدورية: الغنائم - الفيء - القرو�ض.92

غري 102  - خم�س�سة  الإ�سالمية:  للدولة  العامة  النفقات 
خم�س�سة.

الرقابة واملحا�سبة املالية. 112
ال�سمات العامة للمالية الإ�سالمية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اقت�ساد �سبه اجلزيرة العربية قبيل الإ�سالم.

- معرفة مالية الدولة الإ�سالمية ن�ساأتها و�سماتها.
- معرفة اإيرادات ونفقات بيت املال.
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ال�صوؤون العلمية

9امل�سلمون يف االأندل�س )مملكة غرناطة(مت- ت 943
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تعريف الطالب بتاريخ مملكة غرناطة اآخر كيان اإ�سالمي الهدف من املادة
يف الأندل�ض.

2. التعريف مبعاهدة ت�سليم غرناطة واأهم بنودها.
الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات -   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

العرب اأهم املراجع وتاريخ  الأندل�ض  نهاية  عنان:  الله  عبد  حممد   .1
املتن�سرين, ط4, مكتبة  اخلاجني, القاهرة, 1997م.

والأندل�ض,  املغرب  تاريخ  يف  العبادي:  خمتار  اأحمد   .2
بريوت, )د.ت(.

3. ا�سعد حومد: حمنة العرب يف الأندل�ض, املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر, بريوت,  1988م.

4. علي املنت�سر الكتاين: انبعاث الإ�سالم يف الأندل�ض, دار 
الكتب العلمية, بريوت, 1971م.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

219ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي باملقرر واأهدافه-  )التعريف بالوجود 12

الإ�سالمي يف الأندل�ض(
م�سادر تاريخ مملكة غرناطة. 22
الكيانات الإ�سالمية التي ظهرت اإثر انهيار احلكم املوحدي.32
الدولة الن�سرية ومملكة غرناطة. ن�ساأتها - موقعها.42
�سالطني الدولة الن�سرية.52
الإ�سالمية 62 بالدول  ال�سيا�سية  غرناطة  مملكة  عالقات 

يف املغرب )الدولة املرينية - الزيانية -  احلف�سية(.
امل�سرق 72 بدول  غرناطة  مملكة  عالقات 

الإ�سالمي)املماليك- الدولة العثمانية(
امل�سلمة 82 الأندل�ض  بني  ال�سيا�سية  العالقات  طبيعة 

واأ�سبانيا الن�سرانية.
الإ�سالمي 92 احلكم  ونهاية  غرناطة  يف  الأهلية  احلرب 

لالأندل�ض.
معاهدة ت�سليم غرناطة.102
اأ�سباب �سقوط  مملكة غرناطة.112
املظاهر احل�سارية ململكة غرناطة.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة �سيا�سة ال�سلطات الأ�سبانية جتاه املوري�سكيني .

بعد  الأندل�ض  يف  بقوا  الذين  امل�سلمني  اأو�ساع  معرفة    -
�سقوط غرناطة.

ال�سلطات  �سيا�سة  �سد  املوري�سكيني  ثورات  معرفة   -
الأ�سبانية القمعية.
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ال�صوؤون العلمية

9احل�سارة االإ�سالميةمت.ت 944
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعريف باحل�سارة الإ�سالمية واأ�سولها.الهدف من املادة
ال�سيا�سي  املجال  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  درا�سة   .2

والجتماعي والفكري.
التعليم  جمالت  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  نظام  درا�سة   .3

والق�ساء والقت�ساد.
4. التعريف باأثر احل�سارة الإ�سالمية يف اأوربا.

الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات-  املناق�سات   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. عبد الله حممد الأمني: احل�سارة الإ�سالمية.اأهم املراجع

والفكر  الإ�سالمية  احل�سارة  تاريخ  �سلبي:  زيد  اأبو   .2
الإ�سالمي.

عن  وموجز  العربية  احل�سارة   : اأبوخليل  �سوقي  د.   .3
احل�سارات ال�سابقة.

4. عماد الدين خليل : مدخل اإىل احل�سارة الإ�سالمية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف باملدنية واحل�سارة والثقافة.12
احل�سارة – ن�ساأتها تاريخها اأطوارها – عنا�سرها 22

وعواملها.
اأ�سول احل�سارة الإ�سالمية )القراآن الكرمي وال�سنة 32

ال�سريفة(.
النظم ال�سيا�سية يف احل�سارة الإ�سالمية )اخلالفة- 42

الوزارة- الكتابة- احلجابة(.
النظم الإدارية )الإدارة - الدواوين - ال�سرطة - الربيد(.52
النظام الق�سائي يف احل�سارة الإ�سالمية )الق�ساء - 62

النظر يف املظامل - احل�سبة(.
النظم املالية والقت�سادية والجتماعية.72
82 - )احلديث  العلمية  احلياة  وبداية  العلوم  ن�ساأة   

التف�سري - الفقه - النحو(.
العلوم 92 والفرق-الفل�سفة-  )املذاهب  الفكرية  احلركة 

الطبيعية- الطبية...(.
مظاهر العمران- الأم�سار الإ�سالمية – طرز العمارة.102
انتقال احل�سارة الإ�سالمية اإىل اأوروبا.11
اأثر احل�سارة الإ�سالمية على النه�سة الأوروبية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم املدنية والثقافة واحل�سارة.

- معرفة اأ�سول احل�سارة الإ�سالمية.
- معرفة نظم احل�سارة الإ�سالمية.

- معرفة اأثر احل�سارة الإ�سالمية على اأوروبا.
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ال�صوؤون العلمية

9الق�سية الفل�سطينيةمت- ت 945
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

واحلركة الهدف من املادة الفل�سطينية  الق�سية  بتاريخ  الطالب  تعريف   .1
قلب  يف  الإ�سرائيلي  الوجود  وتطورات  ال�سهيونية, 

العامل العربي الإ�سالمي .
2. التعريف باملراحل التاريخية لتطور املقاومة الفل�سطينية.

حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س
الذهني

امتحانات + اأعمال ال�سنةطريقة التقومي
1. حم�سن حممد �سالح: الق�سية الفل�سطينية.اأهم املراجع

2. عبد الوهاب امل�سريي: املو�سوعة الفل�سطينية.
3. جواد اأحمد واآخرون: املدخل اإىل الق�سية الفل�سطينية.

يف  درا�سات  الرحمن:  عبد  عدنان  املدلل,  ح�سن  وليد   .4
الق�سية الفل�سطينية. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
فل�سطني عرب الع�سور: املوقع - املكانة الدينية - التاريخ.12
ال�سهيونية: الفكر واملمار�سة - موؤمتر بازل التاأ�سي�سي22
امل�سروع 32 ودعم  لفل�سطني  الربيطاين  الحتالل 

ال�سهيوين- وعد بلفور.
املقاومة الفل�سطينية 1917-1948م. النتفا�سات – 42

الثورات- احلروب
املقاومة الفل�سطينية 1949-2001م.52
 منظمات وحركات التحرير الفل�سطينية.62
)منظمة 72 الفل�سطيني  ال�سعب  با�سم  الناطقة  املوؤ�س�سات 

التحرير الفل�سطينية- ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(.
حركات املقاومة الفل�سطينية )جماعة الق�سام اجلهادية 82

- فتح - حما�ض(.
ال�ستيطان يف الأرا�سي املحتلة.92

م�ساريع الت�سوية ال�سلمية للق�سية الفل�سطينية.102
الالجئون الفل�سطينيون بني التوطني والعودة.112
الأ�سرى الفل�سطينيون يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرا على:خمرجات التعليم
-  معرفة اأهم الأ�سباب التاريخية التي اأدت لظهور احلركة 

ال�سهيونية.
باليهود  دفعت  التي  وال�سيا�سية  الدينية  العوامل  معرفة    -

لختيار فل�سطني لتكون وطنا لهم.
الفل�سطينية؛  املقاومة  لتطور  التاريخية  املراحل  معرفة    -

ال�سعبية وامل�سلحة.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

224ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

9منهج  البحث التاريخيمت- ت 946
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. التعريف بالأ�س�ض الرئي�سة لكتابة البحث التاريخي. الهدف من املادة
حما�سرات تفاعلية – املناق�سات - ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

1. ح�سن عثمان: منهج البحث التاريخي, دار املعارف.اأهم املراجع
2. اأحمد �سلبي, كيف تكتب بحثًا اأو ر�سالة )درا�سة منهجية( 

ط11,مكتبة النه�سة امل�سرية, القاهرة 1992م.  
3. اأمين اأبو الرو�ض, كيف تكتب بحثًا ناجحًا, دار الطالئع, 

)د.م.ت(.
البحث  اأ�سا�سيات  حافظ,  العزيز  عبد  بن  الر�سيد  عبد   .4
العربية  اململكة  العزيز,  عبد  امللك  جامعة  العلمي, 

ال�سعودية, جدة, 2012م. 
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي باملقرر- اأهدافه.12
البحث العلمي: تعريفه – اأنواعه.22
املنهج التاريخي: مفهومه- اأهميته-خ�سائ�سه.32
�سفات املوؤرخ ودوره يف الكتابة التاريخية.42
العلوم امل�ساعدة.52
م�سادر املادة التاريخية .62
اختيار املو�سوع.72
خطة البحث- اإعداد قائمة امل�سادر واملراجع .82
وامل�سادر 92 الأ�سول  جمع  العلمية-  املادة  جمع 

واملراجع. 
النقد 102 الظاهري-  النقد   – التاريخية  الأ�سول  نقد 

الباطني. 
فيها 112 الجتهاد  وتنظيمها-  التاريخية  احلقائق  اإثبات 

وتعليلها.
العر�ض التاريخي- القواعد الفنية للكتابة )الأ�سلوب- 122

الهوام�ض-  الرتقيم-  عالمات  القتبا�ض-  اللغة- 
الخت�سارات- الألقاب(.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- اختيار مو�سوع بحث التخرج.

- كتابة بحث التخرج, باإتباع منهجية البحث �سحيحة.
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ال�صوؤون العلمية

10تاريخ ال�سودان  ال�سيا�سي واالقت�سادي )1953-1989م(مت- ت 1047
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تزويد الطالب مبعلومات تاريخية عن احلكومات ال�سودانية الهدف من املادة
املتعاقبة بعد ال�ستقالل.

الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات -   - – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. ماجد حمي اآل غزاي: التاريخ ال�سيا�سي يف ال�سودان منذ  اأهم املراجع

الحتالل الربيطاين حتى حكم الب�سري.
يف  ال�سودان,  يحكم  كيف  ال�ساعوري:  علي  ح�سن   .2
ال�سودان الواقع واآفاق امل�ستقبل, جامعة افريقيا العاملية- 
ج1,  وال�سيا�سية,  الدارية  والعلوم  القت�ساد  كلية 

�سبتمرب 2012م
3. اإبراهيم حممد حاج مو�سى: التجربة الدميقراطية وتطور 

نظم احلكم يف ال�سودان, دار اجليل بريوت.
ال�سالم:  عبد  عبدالله  الفاحت  �سوك,  اأبو  اإبراهيم  احمد   .4
ال�سودان)1953-1986م(,  يف  الربملانية  النتخابات 
مركز عبد الكرمي مريغني الثقايف, اأم درمان, 2008م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ال�سودان يف ظل اتفاقية احلكم الذاتي 1953م.12
املرحلة املدنية الأوىل )1956 - 1958م(.22
احلكم الع�سكري الأول)1958-1964م(.32
ثورة اأكتوبر 1964م.42
مرحلة احلكم املدين الثاين)1964-1969م(.52
مرحلة احلكم الع�سكري الثاين )1969-1985م(62
اأ�سباب ثورة 6 ابريل 1985م.72
دور الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف املرحلة النتقالية.82
انتخابات 1986م92

احلكم املدين )1986-1989م(.102
امل�سكالت والتحديات التي واجهت ال�سودان )112-1953

1989م(.
التطورات القت�سادية يف ال�سودان )1953-1989م(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
بعد  والع�سكرية  املدنية  ال�سودانية  احلكومات  معرفة    -

ال�ستقالل.
ال�سودان  واجهت  التي  وامل�سكالت  ال�سعوبات  معرفة    -

بعد ال�ستقالل.
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ال�صوؤون العلمية

10تاريخ املوري�سكينيمت- ت 1048
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

)اأ�سبانيا( الهدف من املادة الأندل�ض  م�سلمي  بتاريخ  الطالب  تعريف   .1
�سبه  يف  اإ�سالمي  كيان  اآخر  غرناطة  مملكة  �سقوط  بعد 

اجلزيرة الأيبريية )اأ�سبانيا- الربتغال(.
الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

والأندل�ض, اأهم املراجع املغرب  تاريخ  يف  العبادي:  خمتار  اأحمد   .1
بريوت, )د.ت(.

2. ا�سعد حومد: حمنة العرب يف الأندل�ض, املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر, بريوت,  1988م.

3. علي املنت�سر الكتاين: انبعاث الإ�سالم يف الأندل�ض, دار 
الكتب العلمية, بريوت, 1971م.

العرب  وتاريخ  الأندل�ض  نهاية  عنان:  الله  عبد  حممد   .4
املتن�سرين, ط4, مكتبة  اخلاجني, القاهرة, 1997م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي.12
حلكم 22 اخل�سوع  )فرتة  املوري�سكي  التاريخ  م�سادر 

الن�سارى(
غرناطة 32 مملكة  جتاه  الن�سرانية  اأ�سبانيا  �سيا�سة 

- 1492م(. )884هـ - 897هـ /1479 
بعد 42 الأ�سبان  الن�سارى  حكم  حتت  الأندل�ض  م�سلمو 

�سقوط غرناطة.
ثورات املوري�سكيني �سد ال�سلطات الأ�سبانية )اأ�سبابها 52

ونتائجها(.
)املغرب-الدولة 62 اخلارجية  املوري�سكيني  �سالت 

العثمانية– اأوروبا(.
حماكم التفتي�ض الأ�سبانية.72
حياة املوري�سكيني الدينية.82
حياة املوري�سكيني الجتماعية.92

حياة املوري�سكيني القت�سادية.102
حياة املوري�سكيني الفكرية.112
طرد امل�سلمني اجلماعي من اأ�سبانيا )160-1614م(.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة �سيا�سة ال�سلطات الأ�سبانية جتاه املوري�سكيني .

بعد  الأندل�ض  يف  بقوا  الذين  امل�سلمني  اأو�ساع  معرفة    -
�سقوط غرناطة.

ال�سلطات  �سيا�سة  �سد  املوري�سكيني  ثورات  معرفة   -
الأ�سبانية القمعية.
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ال�صوؤون العلمية

10الوثائق واملخطوطات االإ�سالميةمت- ت 1049
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

1. تعريف الطالب بالوثائق واملخطوطات الإ�سالمية, باعتبارها الهدف من املادة
م�سدر هام وبكر لدرا�سة التاريخ واحل�سارة.

2. التعريف بطرق حتقيق الوثائق واملخطوطات.
الع�سف طريقة التدري�س ال�سمنارات -  – املناق�سات -  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي

العربي)بحوث اأهم املراجع املخطوط  علم  موؤلفني:  جمموعة   .1
ودرا�سات(.

2. علي زوين: علم الوثائق والتوثيق يف تراثنا الإ�سالمي, 
جملة اآفاق الثقافة والرتاث, ع53.

3. �سالح الدين املنجد, قواعد فهر�سة املخطوطات العربية.
4. �سالح الدين املنجد: قواعد حتقيق املخطوط.

5. حممد حميد الله: جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي 
واخلالفة الرا�سدة.

6. ال�سيد ال�سيد الن�سار: يف املخطوطات العربية.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

231ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مدخل تعريفي.12
اأنواع 22  – الوثائق  اأهمية  العلمي-  املفهوم  الوثيقة: 

الوثائق- حتقيق الوثائق.
الوثائق وكتابة التاريخ: املوروث الوثائقي الإ�سالمي. 32

العهد النبوي- العهد الرا�سدي.
العهد النبوي: درا�سة لوثيقة املدينة.42
العهد الرا�سدي: درا�سة ملعاهدة مع اأهل النوبة.52
دور الوثائق: الأر�سيف العثماين. 62
املخطوطات: تاريخ املخطوط العربي.72
�سناعة املخطوط. الورق – املداد82
 الن�ساخة )الوراقني(.92

بيت 102 الكتب-  خزائن  املخطوط:  العربي  الرتاث 
احلكمة.

فهر�سة املخطوطات : اأنواع الفهار�ض.112
حتقيق املخطوط.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اأهمية الوثائق واملخطوطات يف التاريخ.

- معرفة كيفية حتقيق الوثيقة واملخطوط.
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ال�صوؤون العلمية

10التاأ�سيل االإ�سالمي لعلم التاريخمت- ت 1050
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

للتاريخ, واإبراز املنهج الهدف من املادة اإلقاء ال�سوء على املفهوم العلمي   .1
الإ�سالمي يف كتابة التاريخ.

ال�سمنارات - الع�سف طريقة التدري�س – املناق�سات -  حما�سرات تفاعلية 
الذهني.

امتحانات + اأعمال ال�سنة.طريقة التقومي
1. ح�سني موؤن�ض, التاريخ واملوؤرخون, دار الر�ساد, القاهرة, اأهم املراجع

2001م.
2. عبد العزيز الدوري: ن�ساأة علم التاريخ عند العرب, مركز 

زايد للرتاث والتاريخ, العني, 2000م.
3. فرانزر وزنثال: علم التاريخ عند امل�سلمني, ترجمة �سالح 

اأحمد العلي, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, 1983م.
4. عبد العليم عبد الرحمن خ�سر: امل�سلمون وكتابة التاريخ: 

املعهد العايل للفكر الإ�سالمي, 1995م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املفهوم العلمي للتاريخ -  وثمرة درا�سته.12
عالقة علم التاريخ بالعلوم الإن�سانية.22
علم التاريخ عند امل�سلمني- ن�ساأته وتطوره.32
�سرية الر�سول واأثرها يف اإثراء الفكر التاريخي عند 42

امل�سلمني.
موؤرخو ال�سرية واملغازي.52
التاريخ 62 كتابة  منهج  التاريخي-  احلدث  تدوين 

الإ�سالمي.
اأهمية احلياد وال�سدق يف تدوين احلدث التاريخي- 72

�سفات املوؤرخ.
مناهج البحث التاريخي عند امل�سلمني: منهج احلوليات.82
مالمح من منهج ابن خلدون العلمي يف تدوين التاريخ.92

املنهج العلمي لتدوين التاريخ عند ال�سخاوي.102
عند 112 التاريخ  علم  نظرية  وامل�ساهدة-  املعاينة  منهج 

الكافيجي.
دور القراآن الكرمي وال�سنة يف كتابة التاريخ– مكانة 122

علم التاريخ يف احل�سارة الإ�سالمية.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة مالمح علم التاريخ عند امل�سلمني من حيث املفهوم 

واملنهج.
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ال�صوؤون العلمية

10بحث التخرجمت-ت 1051
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

---2

بحث الهدف من املادة كتابة  خالل  من  العلمي  البحث  مناهج  تطبيق 
من  الأخري  الدرا�سي  الف�سل  يف  الطالب  ي�سممه 

درا�سته العلمية.
كتابة بحث يراعى فيه كل اأ�س�ض البحث العلمي.املو�سوع

فيه خمرجات التعليم يراعي  علمي,  بحث  اإعداد  من  الطالب  يتمكن  اأن 
خطوات منهج البحث التاريخي. 
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ال�صوؤون العلمية

3. ق�سم اجلغرافيا والبيئة:

الف�سول
مطلوبات اجلامعة 

مطلوبات مطلوبات الكليةوالتاأ�سيل
املجموعالتخ�س�س

ال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقرراتال�ساعاتاملقررات
الف�سل الدرا�سي 

6141225921االأول
الف�سل الدرا�سي 

71612391127الثاين
الف�سل الدرا�سي 

51212481022الثالث
الف�سل الدرا�سي 

410125131025الرابع
الف�سل الدرا�سي 

1412719925اخلام�س
الف�سل الدرا�سي 

617721--14ال�ساد�س
الف�سل الدرا�سي 

821925--14ال�سابع
الف�سل الدرا�سي 

716820--14الثامن
الف�سل الدرا�سي 

12513717--التا�سع
الف�سل الدرا�سي 

12412616--العا�سر
26687145113384219املجموع
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اخلطة  التدري�سية لكلية االآداب - ق�سم اجلغرافيا والبيئة:
ال�ساعاتمقررات  الف�سل االأول     الرمزالرقم

4القراآن الكرمي )1(مج-تاأ 1101
2التجويد )1(مج-تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج-تاأ 3103
فقه العبادات )1(مج-تاأ 4104
2اللغة العربية )مهارات( )1(مج-تاأ 5105
2اللغة الإجنليزية )1(مج-تاأ 6106
2احلا�سوب )1(مك-اآ 7101
اجلغرافية الطبيعيةمت-ج 8101

Basics of Physical Geography
3

اجلغرافية الب�سريةمت-ج 9102
Basics of Human Geography

2

21جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات  الف�سل الثاين     الرمزالرقم

4القراآن الكرمي )2(مج-تاأ 1207
2التجويد )2(مج-تاأ 2208
2مدخل التف�سريمج-تاأ 3209
2مدخل علوم القراآنمج-تاأ 4210
2فقه العبادات )2(مج-تاأ 5211
2اللغة العربية )مهارات لغوية( )2(مج-تاأ 6212
2اللغة الإجنليزية )2(مج-تاأ 7213
2اأ�سا�سيات احلا�سوب )2(مك-اأ 8202
اجلغرافية الفلكيةمت-ج 9203

Astronomical Geography
3

اجليومورفولوجيا )علم �سطح الأر�ض( مت-ج 10204
Geomorphology

3

اأ�س�ض علم اخلرائطمت-ج 11205
Basics  of Cartography

3

27جمموع ال�ساعات
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ال�ساعاتمقررات الف�سل الثالث     الرمزالرقم
4القراآن الكرمي )3(مج-تاأ 1314
2العقيدة واملذاهب الفكريةمج-تاأ 2315
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدينمج-تاأ 3316
2مناهج تاأ�سيل العلوممج-تاأ 4317
2مدخل  الإعجاز العلميمج-تاأ 5318
2مناهج البحث العلميمك- اأ 6303
اجلغرافية القت�ساديةمت-ج 7306

Economic Geography  
2

اجلغرافية الإقليميةمت-ج 8307
Regional Geography

2

اجلغرافية احليوية  مت-ج 9308
Biogeography

2

جغرافية ال�سكانمت-ج 10309
Population Geography

2

22جمموع ال�ساعات
ال�ساعاتمقررات الف�سل الرابع     الرمزالرقم

4 القراآن الكرمي )4(مج-تاأ 1419
2مقا�سد ال�سريعةمج-تاأ 2420
2مدخل احلديث وعلومهمج-تاأ 3421
2الدرا�سات ال�سودانيةمج-تاأ 4422
2علم النف�ض الرتبويمك-اآ 5404
املدخل اإىل التقنيات اجلغرافيةمت-ج 6410

Introduction to geo-technologies
3

جغرافية العامل الإ�سالميمت-ج 7411
Geography of The Islamic World

2

جغرافية البحار واملحيطاتمت-ج 8412
Oceanography

3

الفكر اجلغرايفمت-ج 9413
Geographical Thought

2

اجلغرافية املناخيةمت-ج 10414
Climatic Geography

3

25جمموع ال�ساعات



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

238ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل اخلام�س     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )5(مج-تاأ 1523
2مدخل العلوم ال�سيا�سيةمك-اآ 2505
جغرافية العمرانمت-ج 3515

Urban geography-Urbanization
3

خرائط التوزيعاتمت-ج 4516
Distributions  Maps

3

اجلغرافية  الزراعيةمت-ج 5517
Agricultural  Geography

3

جغرافية الرتبةمت-ج 6518
Soil Geography

3

2علم البيئة )اأيكلوجيا(               Ecologyمت-ج 7519
ن�سو�ض جغرافية باللغة الإجنليزية )1( مت-ج 8520

)اجلغرافية الطبيعية(
2

مناهج البحث والإح�ساءمت-ج 9521
Research Methods and statics

3

25جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�ساد�س     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )6(مج-تاأ 1624
جغرافية ال�سناعة والتعدينمت-ج 2622

Geography of Industry and Mining
3

جغرافية النقل والتجارةمت-ج 3623
Geography of Transport and Trade

2

نظم املعلومات اجلغرافية )1(مت-ج 4624
Geographical Information Systems )1(

3

التخطيط الإقليميمت-ج 5625
Regional Planning

3

جغرافية املياهمت-ج 6626
Geography of Water

3

ال�ست�سعار عن بعد )1(مت-ج 7627
Remote Sensing )1(

3

21جمموع ال�ساعات

ح�ساء 3�ساعات( ) جغرافية العمران 3, خرائط التوزيعات 3, اجلغرافية الزراعية 3, جغرافية الرتبة 3, مناهج البحث والإ
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ال�ساعاتمقررات الف�سل ال�سابع     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )7(مج-تاأ 1725
نظم املعلومات اجلغرافية )2(مت-ج 2728

Geographical Information Systems )2(
3

ال�ست�سعار عن بعد )2(مت-ج 3729
Remote Sensing )2(

3

جغرافية ال�سكان والتنميةمت-ج 4730
Population Geography and Development

2

البيئات احل�سريةمت-ج 5731
Urban Environments

2

البيئات اجلافةمت-ج 6732
Arid Environments

3

مو�سوعات بيئية معا�سرةمت-ج 7733
Current Environmental Issues

2

اجلغرافية الكمية والتحليل املكاينمت-ج 8734
Quantitative Geography and Spatial Analysis 

3

تدريب ميداينمت-ج 9735
 Field Work

3

25جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الثامن     الرمزالرقم
4 القراآن الكرمي )8(مج-تاأ 1826
اجلغرافية ال�سيا�سيةمت-ج 2836

Political Geography
2

اجلغرافية الطبيةمت-ج 3837
Medical Geography

3

جغرافية التنميةمت-ج 4838
Geography of Development

2

2قيا�ض وتقييم الآثار البيئيةمت-ج 5839

الإجنليزية مت-ج 6840 باللغة  جغرافية  ن�سو�ض 
)احلغرافية الب�سرية()2(

2

ا�ستخدام الأر�ضمت-ج 7841
Land uses

2

بحث التخرجمت-ج 8842
Research Project

3

20جمموع ال�ساعات

)نظم املعلومات اجلغرافية )2( 3, ال�ست�سعار عن بعد )2( 3, البيئات اجلافه 3, اجلغرافية الكميه 3, تدريب ميداين 3, (
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ال�ساعاتمقررات الف�سل التا�سع     الرمزالرقم
2 القراآن الكرمي )9(مك - اآ 1906
نظم املعلومات اجلغرافية )3(مت-ج 2943

Geographical Information Systems)3( 
3

جغرافية النباتمت-ج 3944
Plant Geography

3

التنمية الريفيةمت-ج 4945
Rural Development

2

جغرافية الطاقةمت-ج 5946
Geography of Minerals

2

اإدارة النظم البيئيةمت-ج 6947
 Ecosystems Management

3

15جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل العا�سر     الرمزالرقم
2 القراآن الكرمي )10(مك-اآ 11007
جغرافيا احلياة الربيةمت-ج 21048

Wildlife Geography
3

اإدارة الكوارثمت-ج 31049
Disaster Management

3

اجلولوجيا القت�ساديةمت-ج 41050
Economic Geology

3

بحث التخرجمت-ج 51051
Graduation Research Project

3

14جمموع ال�ساعات
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ق�سم اجلغرافيا والبيئة: مطلوبات التخ�س�س:
1اجلغرافية الطبيعيةمت-ج 101

ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة
22123

يتناول املقرر اجلغرافية الطبيعية املفهوم واملناهج والفروع و�سف املقرر
البحار  وتوزيع  تف�سري  ونظريات  والأغلفة  الكون   واأ�سل 
والقارات وخطوط الطول ودوائر العر�ض  وح�ساب الزمن.

اجلغرافيا الهدف من املادة علم  من  الطبيعي  اجلزء  اأ�سا�سيات  تقدمي   .1
كمدخل ملقررات وفروع اجلغرافية الطبيعية.

الع�سف طريقة التدري�س  - �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
1. اجلغرافيا الطبيعية -  د. حممد ع�سل. اأهم املراجع

2. اجلغرافيا الطبيعية  -  طريح عبد العزيز �سرف. 
3. معامل �سطح الأر�ض  -  د. جودة ح�سني جودة. 

4. اأ�سول اجلغرافيا العامة -  د. طلعت اأحمد حممد عبده. 
الإمام  اأب�سر    - القراآنية  الآيات  يف  اجلغرافية  املظاهر   .5

الأمني.
6. اأ�س�ض اجلغرافيا الطبيعية – اإبراهيم زرقانة واآخرون.

7. كوكب الأر�ض -  ح�سن �سيد اأحمد اأبو العينني. 
8. اجلغرافيا الطبيعية -  حممد ال�سيد غالب.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف باجلغرافيا وفروعها- ومناهج بحثها.12
واملنظور 22 ال�سم�سية  املجموعة  )ن�ساأة  الكون  اأ�سل 

الإ�سالمي للن�ساأة(.
الكرة الأر�سية )�سكل – حركة- اإحداثيات(.32
الأغلفة املحيطة )الغازي- احليوي- املائي- ال�سخري(.42
مكونات ج�سم الأر�ض )ق�سرة- العيادة – الغداة(.52
�سخور الق�سرة الأر�سية.62
التاريخ اجليولوجي لالأر�ض.72
نظريات تف�سري توزيع بحار وقارات الكرة الأر�سية.82
خطوط الطول ودوائر العر�ض.92

ح�ساب الزمن وخط التاريخ الدويل.102
مواقيت ال�سالة.112
مراكز 122 طبيعية-  مظاهر  على  حتتوي  منطقة  زيارة 

الأبحاث اجليولوجية.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- التعريف باجلغرافيا وفروعها- ومناهج بحثها.

ال�سم�سية  املجموعة  )ن�ساأة  الكون  اأ�سل  على  التعرف   -
واملنظور الإ�سالمي للن�ساأة(.

الكرة  وقارات  بحار  توزيع  تف�سري  نظريات  معرفة   -
الأر�سية.
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1اجلغرافية الب�سريةمت-ج 102
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

يتناول هذا املقرر مفهوم اجلغرافية الب�سرية ومناهج البحث و�سف املقرر
فيها مع الرتكيز على فروعها وجمال الدرا�سة فيها, لت�سبح 
املختلفة  باأنواعها  الب�سرية  اجلغرافية  فروع  لدرا�سة  اأ�سا�سًا 

يف ال�سنوات الالحقة.
توؤديه اجلغرافية الهدف من املادة الذي  الدور  لتو�سيح  املقرر  1. يهدف هذا 

الب�سرية يف تزويد الطالب مبعرفة تعدد املوارد الب�سرية و 
حتليل الواقع الجتماعي لالإن�سان و ن�ساطه القت�سادي و 

تفاعله مع البيئة.
2. كذلك يزيد يف معرفة الطالب باأهداف اجلغرافية الب�سرية و 
اأق�سامها الأخرى كما يعده لدرا�سة اجلغرافية القت�سادية, 
اجلغرافية  العمران,  جغرافية   , ال�سكان  جغرافية 

ال�سيا�سية.
حما�سرات تفاعلية - مناق�سة �سمنارين - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. اأ�سول اجلغرافيا الب�سرية - فوؤاد  حممد العقاد.اأهم املراجع

2. اجلغرافيا الب�سرية , اأ�س�ض عامة - عبد علي اخلفاف.
3. اجلغرافيا الب�سرية اإبراهيم اأحمد زرقاين.

4. ال�سكان دميوغرافيا وجغرافيا - حممد ال�سيد غالب.
5. عبد العليم عبد الرحمن خ�سر, اأ�سل الأجنا�ض الب�سرية 

بني العلم و القراآن.
6. عبد علي اخلفاف, اجلغرافية الب�سرية- اأ�س�ض عامة.

7. فوؤاد حممد ال�سقار و حممد الفيل, اأ�سول اجلغرافيا الب�سرية.
8. ع�سام حممد اإبراهيم, درا�سات يف اجلغرافية الب�سرية,2011م.

9. ح�سن عبد الله املنقوري, اجلغرافية الب�سرية, 2011م.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
عالقتها 12 وفروعها-  الب�سرية  باجلغرافيا  التعريف 

بالعلوم الأخرى.
املدار�ض اجلغرافية )احلتمية- الإمكانية- التوافقية(.22
املناخ- 32 )املوقع-  الب�سري  الن�ساط  على  البيئة  اأثر 

الت�ساري�ض...(.
ال�سكان )اخللق يف القراآن- ال�ساللت(.42
توزيع ال�سكان- الرتكيب ال�سكاين.52
احلراك ال�سكاين )الهجرات اخلارجية والداخلية ونتائجها(.62
النظريات ال�سكانية.72
الن�ساط الب�سري )ال�سيد- واجلمع- الرعي- الزراعة(.82
التعدين  وال�سناعة92

العمران الب�سري )ريفي- ح�سري(.102
الدرا�سة الأنرثوبولوجية. - نظرية الن�سوء والرتقاء ونقدها.112
خلق الإن�سان يف القراآن الكرمي. - ال�ساللت الب�سرية 102

الكربى. الدرا�سة الدميغرافية.
ملحة عن الدول ومقوماتها واإبراز دور العن�سر الب�سري 122

يف قوة الدولة.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- التعريف باجلغرافيا الب�سرية وفروعها- عالقتها بالعلوم 

الأخرى.
املناخ-  )املوقع-  الب�سري  الن�ساط  البيئة على  اأثر  - معرفة 

الت�ساري�ض...(.
- معرفة التعدين  وال�سناعة.

والداخلية  )الهجرات اخلارجية  ال�سكاين  معرفة احلراك   -
ونتائجها(.
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2اجلغرافية الفلكيةمت-ج 203
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

املعرفة و�سف املقرر وفروع  الفلكية  اجلغرافيا  مفهوم  املقرر  يتناول 
اخلا�سة  الفلك  علم  ونظريات  وقواعد  ومفاهيم  اجلغرافية 
بالنظام ال�سم�سي واملجموعة ال�سم�سية وتف�سري ن�ساأة الأر�ض 

ون�ساأة القمر وت�ساري�ض �سطح القمر.
كمدخل الهدف من املادة الفلك  علم  من  الطبيعي  اجلزء  اأ�سا�سيات  معرفة   .1

ملقرر اجلغرافية الفلكية.
2. التدبري يف اآيات الله الكونية  للظاهرات الفلكية.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س
اأعمال �سنه %+اختبارات +امتحاناتطريقة التقومي

1. املقدمة يف اجلغرافيا الفلكية.املراجع
الآداب  كلية  مو�سى  ح�سن  علي   – الفلكية  اجلغرافية   .2

الأوىل1438هـ - 2017م –الطبعة  دم�سق  –جامعة 
3. علم الفلك – اأ-د. يو�سف حممود / د. عبد ال�سالم غيث 

اأ.د/ عبد القادر عابد _ال�سركة العربية 2016م.
4. اأ�س�ض اجلغرافيا الطبيعية- مهدي اأمني التوم –من�سورات 

جامعة ال�سودان املفتوحة 2006م 
5. اإمام اإبراهيم اأحمد -عامل الأفالك- القاهرة.

الطبيعية-  -اجلغرافيا  �سرف  طريح  العزيز  عبد   .6
الأ�سكندرية.

معهد   – احل�سني  حمد  حمجوب   – الفلك  علم  مبادئ   .7
الرتبية بخت الر�سا.

م�سالكها-  يف  -النجوم  الكرداين  ال�سالم  عبد  حممد   .8
القاهرة.
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ال�صوؤون العلمية

-  Fath. E.A. "Astronomy" London, -  Hoyle,F. 
Frontiers of Astrondomy , London.
وهو مرتجم اإىل العربية بعنوان م�سارف علم الفلك للمرتجمني 

اإ�سماعيل حقي - وعبد احلميد �سماحة.
مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم

مفهوم اجلغرافية الفلكية وعالقتها بالعلوم الأخرى  2 1
علم الفلك وتتطور اجلغرافية  الفلكية بني املا�سي واحلا�سر. 2 2

املعرفة  الفلكية بني اأمم احل�سارات القدمية 2 3
ظهور الإ�سالم وتف�سريه ال�سامل  املقنع لن�ساأة الكون 2 4

املعرفة الفلكية بني العرب امل�سلمون 2 5
تطور علماء الفلك امل�سلمون- )معارف الإغريق البدائية 
-واأهم علماء امل�سلمون  هم - اخلوارزمي -البريوين 

-ابو الوفا -البوزجناين(.

2 6

واأهم  الأوربية  النه�سة  ع�سر  بني  الفلكية  املعرفة 
التطورات يف القرن الع�سرين.

2 7

 نظريات وتطور ن�ساأة الكون 
 – القمر  ن�ساأة  واأ�سل   الأر�ض  ن�ساأة  اأ�سل  )تف�سري 

ت�ساري�ض �سطح القمر( وحدات الكون الرئي�سية.
2 8

)املجرة –النجوم –الأقمار – التوابع   - الثقوب ال�سوداء(. 2 9
نظريات تف�سر املجموعة ال�سم�سية منها)نظرية اجلزئيات 

الكونية واملد الغازي ونظرية الأزدواج النجمي.
2 10

اأ�سل املجموعة ال�سم�سية وخ�سائ�سها العامة )احلركة 
) – اأ�سكالها  كثافتها   - – احلجم 

2 11

 – فلكية   طبيعية  مظاهر  على  حتتوي  منطقة  زيارة 
مراكز الأبحاث الفلكية 

2 12
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بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعلم
اجلغرافية  معرفة  وتطور  ومفهوم   الفلك  علم  معرفة   -

الفلكية.
- املعرفة الفلكية بني اأمم احل�سارات القدمية والعرب امل�سلمني 

وبني ع�سر النه�سة الأوربية.
- معرفة املعارف واملفاهيم البدائية املتبادلة عند الإغريق.

- معرفة اأهم علماء العرب امل�سلمني . 
واأ�سل  ال�سوداء  والبقع  الرئي�سية  الكون  وحدات  معرفة   -

ن�ساأة الأر�ض  والقمر وت�ساري�سه.
- معرفة اأهم النظريات ال�سم�سية )املد الغازي – واجلزئيات 

الكونية  -والزدواج األنجمي( .
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ال�صوؤون العلمية

2اجليومورفولوجيا)علم �سطح االأر�س(مت-ج 204
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

ت�سكيل و�سف املقرر وعوامل  اجليومورفولوجيا  مفهوم  املقرر  يتناول 
الأر�ض الباطنية واخلارجية واأ�س�ض حتليل وتف�سري ال�سور 

الف�سائية.
والظاهرات الهدف من املادة  الأر�ض  ق�سرة  تكوين  عوامل  على  التعريف   .1

اجليومورفولوجية.
لظاهرات  البانية  الكونية  الله  اآيات  يف  التدبر   .2

جيومورفولوجية.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة %+ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

-  جودة ح�سني  اأهم املراجع الأر�ض  �سطح  اأ�سكال  علم  درا�سة يف   .1
جودة.

�سربي    - الرئي�سية   اجليومورفولوجية  الظاهرات   .2
حم�سوب �سليم.

3. اجلغرافيا الطبيعية -  عبد العزيز طريح �سرف.
4. اأ�سول اجليومورفولوجيا -   عبد العزيز طريح �سر.

5. اجلغرافيا الطبيعية- حممد ع�سل.
الإمام  اأب�سر   - القراآنية  الآيات  يف  اجلغرافية  املظاهر   .6

الأمني.
7. كوكب الأر�ض- ح�سن �سيد اأحمد.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
عالقته 12  - واأق�سامه  اجليومورفولوجيا  علم  تعريف 

بالعلوم الأخرى.
الفكر 22 وتطور  اجليومورفولوجية  املدار�ض 

اجليومورفولوجي.
الباطنية 32 )العوامل  الأر�ض  �سطح  ت�سكيل  عوامل 

الفجائية- الزلزال – الرباكني(.
العوامل الباطنية البطيئة )النك�سارات- الإلتواءات(.42
اأنواعها- 52 التجوية-  )اخلارجية(  الظاهرية  العوامل 

طرق قيا�سها.
التعرية- التعرية الهوائية.62
التعرية املائية- املياه اجلارية.72
النحت 82 ظاهرات  النهري-  الوادي  تطور  مراحل 

والإر�ساب النهري.
التعرية البحرية.92

التعرية اجلليدية.102
اأ�س�ض قراءة وحتليل ال�سور الف�سائية لدرا�سة اأ�سكال 112

�سطح الأر�ض.
املياه الباطنية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
بالعلوم  واأق�سامه- عالقته  علم اجليومورفولوجيا  معرفة   -

الأخرى.
- فهم ومعرفة عوامل ت�سكيل �سطح الأر�ض.

- معرفة التعرية واأنواعها.
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2اأ�س�س علم اخلرائطمت-ج 205
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

اجتاهاتها و�سف املقرر و  تطورها  و  اخلرائط  علم  مبادئ  املقرر  هذا  يتناول 
التطبيقية  الدرا�سة  اأ�سا�سيات اخلريطة و  , ويركز علي  احلديثة 
ذات  اأخري  للمجالت  اأ�سا�ض  باعتبارها  اجلغرافية  للم�ساقط 
ال�سلة يف ال�سنوات الالحقة, كما يزود هذا املقرر الطالب بدرا�سة 
بع�ض املحاور واملهارات الأ�سا�سية املرتبطة بعلم اخلرائط, وذلك 
من  م�ستوى  على  يكون  ولكي  الأكادميية  معرفته  اإثراء  بق�سد 

املعرفة والفهم بهذا العلم.
وكيفية الهدف من املادة  واأهميتها  واأنواعها  اخلريطة  اأ�سا�سيات  معرفة   .1

ر�سمها.
ملمعاجلة  اخلريطة  اإ�ستعمال  على  الطالب  مقدرة  تطوير   .2

البيانات اجلغرافية.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
اأحمد اأهم املراجع اأحمد   - وقطاعاتها  تف�سريها  الكنتورية  اخلرائط   .1

م�سطفى.
2. اجلغرافيا العملية وقراءة اخلرائط - حممد حممد �سطيحة.

3. امل�ساحة للجغرافيني - حممد فتحي.
4. اخلرائط وميادين امل�سافة - عبدالرحيم ع�سفور.

5. قراءة اخلرائط والأ�سكال وتف�سريها.
6. اجلغرافيا العملية واخلرائطز

7. امل�ساحة اجلغرافية - حممد فريد.
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مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
مفهوم اخلريطة- اأهميتها- تطورها.12
اخلرائط 22 ت�سنيف  التطور-  الكارتوغرافيا-  علم 

)اأنواع اخلرائط(.
العنوان- 32 اخلريطة-  )اأ�سا�سيات  اخلريطة  مكونات 

الجتاه- الرموز- املقيا�ض(.
مقيا�ض الر�سم )اأهميته- اأنواعه(.42
قيا�ض امل�سافات وامل�ساحات.52
الت�سغري والتكبري.62
ا�ستخراج رموز اخلرائط.72
)الها�سور- 82 اخلريطة  على  الظاهرات  متثيل  طرق 

الهيئة- نقاط املنا�سيب- الكنتور(.
النحدارات- 92 اأنواع  مميزاتها-  الكنتور-  خطوط 

القطاع الت�ساري�سي.
ر�سم ومتثيل اأ�سكال �سطح الأر�ض وتطبيقات عليها.102
مهارات تف�سري وقراءة اخلرائط- ت�سميم اخلرائط.112
زيارات ميدانية اإيل هيئات امل�ساحة الولئية و الحتادية 122

للتعرف على:
- خرائط طبوغرافية مبقايي�ض خمتلفة.

- اأجهزة قيا�ض امل�سافات و امل�ساحة.
- اأجهزة ت�سغري و تكبري اخلرائط.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
 - الأهمية  والكارتوغرافيا-  اخلريطة  مفهوم  معرفة   -

التطور.
العنوان-  اخلريطة-  )اأ�سا�سيات  اخلريطة  مكونات  فهم   -

الجتاه- الرموز- املقيا�ض(.
- معرفة مقيا�ض الر�سم )اأهميته- اأنواعه(.
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3اجلغرافيا االقت�ساديةمت-ج 306
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

يتناول املقرر مفهوم اجلغرافية القت�سادية والتنمية واأهدافها و�سف املقرر
واأهميتها ومتطلباتها املوارد القت�سادية )مفهومها, واأنواعها, 
وعوامل  وتغريه  املوارد  علي  وانعكا�سه  الب�سري  ال�سلوك 
القت�ساد واملوارد واأنواع القت�ساد حتى ي�ساهم الطالب يف 

التنمية والقت�ساد(.
وفروعها الهدف من املادة  القت�سادية   اجلغرافيا  مباهية  الطالب  تعريف   .1

وطرق البحث فيها .
التنمية  ومفهوم  الطبيعية  الرثوة  مبوارد  الطالب  تعريف   .2

واأهدافها .
3. التاأكيد على النظرة الدينية واخللقية يف التعامل مع املال العام 
واملمتلكات  وعنا�سر الرثوة  والإنتاج على اأ�سا�ض املالك احلقيقي 

للكون وا�ستخالف الإن�سان فيه )�سورة املائدة: 12(.
ا�ستغالل  كيفية  تو�سح  التي  باملعلومات  الطالب  تزويد   .4

املوارد الطبيعية .
5. اأهمية ا�ستجابة الإن�سان لهدي الإ�سالم يف معامالته القت�سادية 

وخطورة البعد عن هذا الهدي )�سورة الروم:41(.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
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1. اجلغرافيا القت�سادية  -  �سفوح خري.اأهم املراجع
2. اجلغرافيا القت�سادية واملنتجات الزراعية واحليوانية -  

�سفوح خري .  
3. اأ�سل اجلغرافيا القت�سادية -  عز الدين فريد واآخرون .

4. املوارد القت�سادية -  حممد �سفي الدين واآخرون .
5. اجلغرافيا القت�سادية -  حممد حممود الديب .

6. اأ�س�ض اجلغرافيا القت�سادية -  علي اأحمد هارون . 
7. املوارد القت�سادية -  ح�سني �سيد اأبو العينني .

8. اأ�سول اجلغرافيا القت�سادية - حممد ال�سيد ن�سر

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
ومناهجها 12 القت�سادية  اجلغرافيا  مبفهوم  التعريف 

وعالقتها بالعلوم الأخرى .
ال�سلوك 22 واأنواعها,  )مفهومها,  القت�سادية  املوارد   

الب�سري وانعكا�سه على املوارد وتغريه(.
وعالقتها 32 واأهدافها  مفهومها   : القت�سادية  التنمية 

با�ستغالل املوارد الطبيعية والقت�سادية .
 القت�ساد والعوامل املوؤثرة فيه .42
52 , امللكية  حيازة  مفاهيم  ـ  واأمناطها  الزراعية  النظم   

الدورة الزراعية والأقاليم الزراعية .
موارد الرثوة احليوانية واآثار ال�ستغالل .62
موارد الرثوة الغابيةـ  مفهوم الزراعة الغابية واملحافظة 72

عليها .
 الرثوة املائية مع الرتكيز علي الرثوة ال�سمكية .82
 الرثوة املعدنية , اأنواعها , طرق ا�ستغاللها واآثارها.92



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

254ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

القت�ساد 102  , ودوراته  تطوره  الثانوي  القت�ساد 
ال�سناعي مقوماته وعنا�سره والعوامل املوؤثرة فيه 

فيه 112 املوؤثرة  والعوامل  توزيعه   : الثالث  القت�ساد 
وعنا�سره النقل/ التجارة/اخلدمات .

القطاعات 122 بني  املتبادلة  والعالقات  الدولية  التجارة   
القت�سادية يف اإطار التنمية .

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم اجلغرافيا القت�سادية ومناهجها وعالقتها 

بالعلوم الأخرى, معرفة مفاهيم املادة ومتغرياتها.
- معرفة املوارد القت�سادية ) مفهومها , واأنواعها , ال�سلوك 

الب�سري وانعكا�سه علي املوارد وتغريه.
- معرفة التنمية القت�سادية : مفهومها واأهدافها وعالقتها 

با�ستغالل املوارد الطبيعية والقت�سادية.
- معرفة القت�ساد والعوامل املوؤثرة فيه.

- معرفة القت�ساد والعوامل املوؤثرة فيه واأنواعه.
- معرفة التجارة الدولية والعالقات املتبادلة بني القطاعات 

القت�سادية يف اإطار التنمية.
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ال�صوؤون العلمية

3اجلغرافية االإقليميةمت-ج 307
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

الأقاليم و�سف املقرر ومفهوم  القليمية  اجلغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول 
بني  والعالقات  تق�سيمها  واأ�س�ض  وعنا�سرها  واأق�سامها 

الأقاليم ودرا�سة لب�ض الأقاليم .
1. القدرة على تناول الأقاليم بالتحليل والدرا�سة.الهدف من املادة

2. اإبراز �سخ�سية الإقليم واأهميته القت�سادية وال�سيا�سية.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
1. اجلغرافيا الإقليمية – اأ. د. م�سطفى حممد خوجلياأهم املراجع

2. التوجيه  اجلغرايف للتنمية الوطنية والقليمية – د. ح�سن 
عبد القادر �سالح

3. اجلغرافية الإقليمية الأ�س�ض واملفاهيم - د. عمر علي حممد 
2018م.

4. جغرافية اأفريقيا الإقليمية - د. �سبحي اأحمد الدليمي - اأ. 
خالد اأكرب احلمداين.

الإقليمية  اجلغرافية   - واآخرون  ال�سلطان  يو�سف   .5
للقارات.

6. حممد حممود العياد - مدخل للجغرافيا الإقليمية.
اجلغرافيا  يف  درا�سة   - اآ�سيا   - الزوكة  خمي�ض  حممد   .7

الإقليمية.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم اجلغرافية الإقليمية12
مفهوم الأقاليم22
اأ�س�ض التق�سيم32
عنا�سر الأقاليم42
الأقاليم الطبيعية52
الأقاليم الب�سرية62
الأقاليم احل�سارية72
 العالقات بني الأقاليم82
)غرب 92 املختارة  الأقاليم  لبع�ض  جغرافية  درا�سة 

اإفريقيا(
درا�سة جغرافية لبع�ض الأقاليم املختارة )ال�سني(102
درا�سة جغرافية لبع�ض الأقاليم املختارة )اإندون�سيا(112
)دولة 122 املختارة  الأقاليم  لبع�ض  جغرافية  درا�سة 

خمتارة(

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم اجلغرافية الإقليمية.

وعنا�سره  تق�سيمه  واأ�س�ض  الأقاليم  مفهوم  معرفة   -
والعالقات بني الأقاليم.
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ال�صوؤون العلمية

3اجلغرافية احليويةمت-ج 308
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

والبعد و�سف املقرر وفروعها  احليوية  اجلغرافية  مفاهيم  املقرر  يتناول 
واأهمية  واحليوانية  النباتية  للحياة  واليكولوجي  احليوي  
املحيط احليوي وبيئاته املختلفة ودوره يف حياة الإن�سان  .  

1. درا�سة الكائنات احلية واأمناط توزيعها والعوامل املوؤثرة الهدف من املادة
يف هذا التوزيع.

وبني  بينها  والتداخالت  الطبيعية  البيئة  مكونات  معرفة   .2
الكائنات احلية.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. اجلغرافيا املناخية واحليوية - جودة ح�سنني جودة اأهم املراجع

2. جغرافية املناخ والغطاء النباتي - عبد العبا�ض العزيزي
عبد  حممد   - الكاملة  الأ�سا�سيات  الأحياء  جغرافية   .3

ال�ساحب املظفر 
اجلغرافية   )1985م(  واآخرون  العودان  عبدو  حممد   .4

النباتية عمادة �سوؤون املكتبات . جامعة امللك الريا�ض.
اجلغرافيا  )1979م(,اأ�س�ض  الدين  زين  عبداملق�سود,   .5

احليوية, من�ساأة املعارف, الإ�سكندرية.
الدار  احليوية,  اجلغرافيا  خالد,)1991م(  املطري,   .6

ال�سعودية , جدة.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف باجلغرافية احليوية واأهميتها و�سلتها بالعلوم 12

الأخرى وجمالتها.
ن�ساأة احلياة على �سطح الأر�ض )من املنظور الإ�سالمي(.22
مكونات البيئة الطبيعية.32
الكائنات احلية وت�سنيفاتها.42
النظام البيئي الإحيائي.52
ال�سال�سل الغذائية )دورة الطاقة(.62
)املناخ- 72 احلية  الكائنات  توزيع  يف  املوؤثرة  العوامل 

الت�ساري�ض- الرتبة(.
النبات الطبيعي وتوزيعه على �سطح الأر�ض )الغابات- 82

احل�سائ�ض- نباتات ال�سحراء(.
الأقاليم احليوانية )حيوانات الغابات املدارية- الباردة(.92

الأقاليم احليوانية )حيوانات احل�سائ�ض- ال�سحاري- 102
)الهيئة  �سلة  ذات  جلهات  زيارات  اجلبال(  القطبية- 

القومية للغابات- حممية الدندر- احلياة الربية(.
بع�ض البيئات احليوية املختارة.112
موؤثرات تدهور املحيط احليوي, بالإ�سارة اإيل حالة ال�سودان.122

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
و�سلتها  واأهميتها  احليوية  باجلغرافية  التعريف  معرفة   -

بالعلوم الأخرى وجمالتها.
- اإدراك ن�ساأة احلياة على �سطح الأر�ض )من املنظور الإ�سالمي(.

- معرفة مكونات البيئة الطبيعية.
- معرفة الكائنات احلية وت�سنيفاتها

- معرفة العوامل املوؤثرة يف توزيع الكائنات احلية )املناخ- 
الت�ساري�ض- الرتبة(.

بالإ�سارة  احليوي,  املحيط  تدهور  موؤثرات  ومعرفة  فهم   -
اإىل حالة ال�سودان.
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ال�صوؤون العلمية

3اجلغرافية ال�سكانيةمت-ج 309
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

واخل�سائ�ض و�سف املقرر ال�سكان  جغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول 
ال�سكانية وتاأ�سيل  ال�سكانية والنظريات  ال�سكانية والزيادة 

لهذا العلم.
1. الإملام باخل�سائ�ض الدميوغرافية لل�سكان. الهدف من املادة

2. الإملام بالتطور التاريخي لنمو ال�سكان وواقعه اليوم. 
ال�سكانية  للنظرية  ال�سكان  منو  وتطور  واقع  اإخ�ساع   .3

الإ�سالمية. 
4. التعرف على العالقة بني ال�سكان واملوارد الطبيعية. 

5. امل�ساهمة يف ن�سر الوعي ال�سكاين الذي ي�ساعد يف حل 
امل�سكالت ال�سكانية. 

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. جغرافيا ال�سكان - فتحي حممد اأبو عيانة. اأهم املراجع

2. ال�سكان دميوغرافيا - حممد ال�سيد العالمة. 
3. جغرافيا ال�سكان  - حممد عبد الفتاح اأبو هنية. 

4. اأ�س�ض اجلغرافيا الب�سرية- د. ح�سن عبدالله املنقوري. 
5. درا�سات اجلغرافية الب�سرية –فتحي حممد.

6. جغرافية ال�سكان – بابكر عبد الله.
7. جغرافية ال�سكان- ب�سرى اجلوهري.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

260ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مناهجها- 12 وتطورها-  ن�ساأتها  ال�سكان-  جغرافية 

جمال البحث فيها 
م�سادر املعلومات ال�سكانية22
الزيادة ال�سكانية الطبيعية32
واأنواعها 42 الهجرة   ( الطبيعية  غري  ال�سكانية  الزيادة 

واجتاهاتها(
نتائج الهجرة والنزوح )�سلبيات وايجابيات(52
الرتكيبة ال�سكانية62
ال�سكان والتنمية72
ال�سكان والبيئة82
النظريات ال�سكانية92

التقنيات احلديثة يف اإجراء الإح�ساء ال�سكاين102
م�سكالت �سكانية معا�سرة ) دولة اإفريقية- اآ�سيوية(112
درا�سة 122 ـــ  ال�سودان  على  ال�سكانية  النظريات  تطبيق   

تاأ�سيلية .
 

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-  معرفة جغرافية ال�سكان- ن�ساأتها وتطورها- مناهجها- 

جمال البحث فيها
- فهم م�سادر املعلومات ال�سكانية

- معرفة الزيادة ال�سكانية الطبيعية وغري الطبيعية
- فهم نتائج الهجرة والنزوح )�سلبيات وايجابيات(

- معرفة الرتكيبة ال�سكانية
- معرفة ال�سكان والتنمية والبيئة

- معرفة التقنيات احلديثة يف اإجراء الإح�ساء ال�سكاين
-   معرفة تطبيق النظريات ال�سكانية على ال�سودان ـــ درا�سة 

تاأ�سيلية .
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ال�صوؤون العلمية

4مدخل اإىل التقنيات اجلغرافيةمت-ج 410
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

اجلغرافية و�سف املقرر املعلومات  لنظم  الأ�سا�سية  املفاهيم  املقرر  يتناول 
املعلومات  نظم  واأنواع  اجلغرافية  املعلومات  نظم  وتاريخ 
)علمية-  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ومتطلبات  اجلغرافية  
معلوماتية- فنية- ب�سرية( ومفهوم ال�ست�سعار عن بعد ون�ساأته 
وعالقته باجلغرافيا وت�سنيف ال�سور اجلوية والتخطيط لعملية 
)ال�سور  بعد  عن  ال�ست�سعار  �سور  واأنواع  اجلوي  الت�سوير 

اجلوية , املرئيات الف�سائية(.
1. معرفة مفهوم ال�ست�سعار عن بعد ون�ساأته وعالقته باجلغرافيا.الهدف من املادة

2. معرفة ت�سنيف ال�سور اجلوية التخطيط لعملية الت�سوير اجلوي.
3. معرفة اخل�سائ�ض الهند�سية لل�سور اجلوية.

4. معرفة  جمع البيانات وتخزينها ب�سورة رقمية.
5. معرفة  اإدارة البيانات .

6. معرفة  ا�ستعادة و ا�ستعرا�ض البيانات.
الذهني.طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف 

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. املدخل يف علم ال�ست�سعار عن بعد -عبد رب النبي حممد.اأهم املراجع

2. امل�ساحة اجلغرافية - حممد فريد.
3. امل�ساحة الت�سويرية - علي ر�سوان.

4. مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية - اأحمد �سامل.
5. نظم املعلومات اجلغرافية - حممد اخلزامي عزيز.

6. الدرا�سات العمرانية املعا�سرة , تطبيقات نظم املعلومات 
اجلغرافية - ا�سماعيل يو�سف.

7. اأنظمة املعلومات اجلغرافية - قا�سم الدويكات.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املفاهيم الأ�سا�سية لنظم املعلومات اجلغرافية12
تاريخ نظم املعلومات اجلغرافية22
اأنواع نظم املعلومات اجلغرافية32
متطلبات نظم املعلومات اجلغرافية )علمية- معلوماتية- 42

فنية- ب�سرية(.
مكونات احلا�سب الآيل وا�ستخدامه يف اجلغرافيا.52
مفهوم ال�ست�سعار عن بعد ون�ساأته وعالقته باجلغرافيا.62
ت�سنيف ال�سور اجلوية التخطيط لعملية الت�سوير اجلوي.72
الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي وتفاعالته مع املواد.82
كامريات الت�سوير اجلوية ومقايي�ض ال�سورة اجلوية 92

وخ�سائ�سها.  
اجلوية, 102 بعد)ال�سور  عن  ال�ست�سعار  �سور  اأنواع 

املرئيات الف�سائية(.
اخل�سائ�ض الهند�سية لل�سور اجلوية.112
معاجلة الأفالم اجلوية وقراءة ال�سور واإنتاج اخلرائط 122

من ال�سور اجلوية.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم ال�ست�سعار عن بعد ون�ساأته وعالقته باجلغرافيا.
- معرفة ت�سنيف ال�سور اجلوية التخطيط لعملية الت�سوير اجلوي.

- معرفة اخل�سائ�ض الهند�سية لل�سور اجلوية.
- معرفة  جمع البيانات وتخزينها ب�سورة رقمية.

- معرفة  اإدارة البيانات.
- معرفة  ا�ستعادة و ا�ستعرا�ض البيانات.
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ال�صوؤون العلمية

4جغرافية العامل االإ�سالميمت-ج 411
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

يتناول املقرر اإمكانية العامل الإ�سالمي من حيث املوارد الطبيعية و�سف املقرر
والب�سرية وحتدد اإىل مدى ميكن اأن حتقق الوحدة بني اأقطار 
العامل الإ�سالمي من الناحية القت�سادية وال�سيا�سية. كما يبني 

املقرر واقع العامل الإ�سالمي ال�سيا�سي والقت�سادي.
1.معرفة موقع العامل الإ�سالمي واأهميته ال�سرتاتيجية.الهدف من املادة 

2. درا�سة اجلانب الطبيعي والب�سري للعامل الإ�سالمي. 
3ـ اأن يبني العالقة بني اخل�سائ�ض الطبيعية والب�سرية واأثرها 

يف وحدة العامل القت�سادية وال�سيا�سية.
4ـ اأن يبلور لدى الطالب واقع العامل الإ�سالمي احلايل. 

الذهني.طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف 
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. جغرافية الوطن العربي - فتحي حممد اأبو عيانة.اأهم املراجع
2. جغرافية العامل الإ�سالمي - حممد خمي�ض الزوكة.

3. جغرافية الوطن العربي - حممد حممود.
4. اأفريقيا الإ�سالمية - ي�سري اجلوهري.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
مفهوم العامل الإ�سالمي12
خلفية تاريخية عن متدد رقعة العامل الإ�سالمي22
32 – )املوقع  الإ�سالمي  للعامل  الطبيعية  العنا�سر 

امل�ساحة- املناخ(
الرتكيب اجليولوجي- ال�سطح والت�ساري�ض42
الرتبات والنبات الطبيعي52
)الأثنيات- 62 الإ�سالمي  للعامل  الب�سرية  العنا�سر 

الدميغرافيا(
)زراعة- 72 الإ�سالمي  العامل  يف  القت�سادي  الن�ساط 

�سناعة(
التكتالت القت�سادية وال�سيا�سية لدول العامل الإ�سالمي.82
مقومات ومعوقات التوا�سل والرتابط يف العامل الإ�سالمي92

الواقع ال�سيا�سي للعامل الإ�سالمي )عمل اأطل�ض للعامل 102
الإ�سالمي(.

م�سكالت وق�سايا �سيا�سية معا�سرة يف العامل الإ�سالمي.112
درا�سة اإقليمية – لأقطار العامل الإ�سالمي. 122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم العامل الإ�سالمي وخلفيته التاريخية.

- معرفة اجلغرافية الطبيعية للعامل الإ�سالمي.
- معرفة الن�ساط القت�سادي للعامل الإ�سالمي.

- معرفة درا�سة اإقليمية – لأقطار العامل الإ�سالمي.
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4جغرافية البحار واملحيطاتمت-ج 412
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

واخل�سائ�ض و�سف املقرر واملحيطات  البحار  مفهوم  املقرر  يتناول 
وكيمياية   طبيعية  خ�سائ�ض  واملحيطات  البحار  ملياه  العامة 
والظاهرات الت�ساري�سية يف قاع البحار واملحيطات واأهمية 

البحار وامليطات القت�سادية .
1. التعريف بعلم جغرافية البحار واملحيطات واأهم خ�سائ�ض الهدف من املادة 

البحر.
2. تزويد الطالب بذخرية علمية عن الظاهرات الت�ساري�سية 

يف قاع املحيطات.
3. معرفة الأهمية القت�سادية واجليوا�سرتاتيجية للبحار.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. جغرافية البحار واملحيطات - ح�سن �سيد اأحمد.اأهم املراجع

2. جغرافية البحار واملحيطات - �سريف حممد �سريف.
3. البحر املحيط - را�سيل كار�سون.

4. هيلني فوجل - ماري كاروز ترجمة زكريا فهمي.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف بعلم البحار واملحيطات واأ�ساليب البحث فيه.12
ن�ساأة مياه البحار واملحيطات وتكوينها.22
اخل�سائ�ض العامة ملياه البحار واملحيطات )خ�سائ�ض 32

طبيعية(.
اخل�سائ�ض الكيميائية ملياه البحار واملحيطات.42
حركات مياه البحار واملحيطات )الأمواج(.52
التيارات ال�سخرية واملد واجلذر.62
الظاهرات الت�ساري�سية يف الرف القاري واملنحدر القاري.72
واملحيطات 82 البحار  قاع  يف  الت�ساري�سية  الظاهرات 

جمورفلوجيا قاع البحار(.
الأحوال املناخية يف مناطق البحار واملحيطات.92

اخل�سائ�ض البيولوجية ملياه البحار واملحيطات.102
الأهمية القت�سادية واجليوا�سرتاتيجية للبحار واملحيطات.112
التلوث يف مياه البحار واملحيطات.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة التعريف بعلم البحار واملحيطات واأ�ساليب البحث 

فيه.
- معرفة ن�ساأة مياه البحار واملحيطات وتكوينها.

واملحيطات  البحار  ملياه  العامة  اخل�سائ�ض  معرفة   -
)خ�سائ�ض طبيعية والكيميائية والبيولوجية(.

للبحار  واجليوا�سرتاتيجية  القت�سادية  الأهمية  معرفة   -
واملحيطات.
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ال�صوؤون العلمية

4الفكر اجلغرايفمت-ج 413
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

 يناق�ض هذا املقرر تطور الفكر اجلغرايف يف اإطاره التاريخي و و�سف املقرر
املو�سوعي القدمي و احلديث , والرتكيز على التحولت الفكرية 
التي اأ�سهمت يف تكوينه, كما يناق�ض ب�سكل تف�سيلي الجتاهات 
احلديثة يف الفكر اجلغرايف مع اإبراز دور اجلغرافيني امل�سلمني 

ويهتم بتاأ�سيل الفكر اجلغرايف املعا�سر.
1. تعريف اجلغرافيا وجمالت الدرا�سة فيها.الهدف من املادة 

القدمي  اجلغرافيا  لعلم  املوؤ�س�سني  و  الرواد  على  التعرف   .2
واحلديث واملعا�سر.

3. التعرف على دور العلماء العرب و امل�سلمني يف تطور الفكر اجلغرايف.
4. الإملام بالتطبيقات املعا�سرة لعلم اجلغرافيا.

5. تاأ�سيل الفكر اجلغرايف.
الذهني.طريقة التدري�س  حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. تطور الفكر اجلغرايف - �سريف حممد �سريف اأهم املراجع

2. الك�سوف اجلغرافية وتطور الفكر اجلغرايف - حممد خمي�ض الزوكة.
3. اإعالم اجلغرافيني العرب - عبد الرحمن حميدة.

زيادة. نقول   - العرب  عند  والرحالت  اجلغرافيا   .4
5. حممد حممود حممدين, اجلغرافية و اجلغرافيون, مكتبة 

دار املريخ, الريا�ض,2002م.
6. ي�سري اجلوهري, الك�سوف اجلغرافية وتطور علم اجلغرافيا.

7. �سريف حممد �سريف, تطور الفكر اجلغرايف.
البحث  يف  احلديثة  الجتاهات  الدليمي,  ح�سني  خلف   .8

العلمي اجلغرايف, 2011م.
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ال�صوؤون العلمية

جمال  يف  للقراآن  العلمي  الإعجاز  �سحادة,  نعمان   .9
اجلغرافيا,2001م.

10. ح�سن �سيد اأحمد  اأبو العينني, الإعجاز العلمي يف القراآن 
الكرمي- الدرا�سات الفلكية و التطبيقية.

11. عبداملنعم ماجد, تاريخ احل�سارات الإ�سالمية يف الع�سور 
الو�سطى , مكتبة لأجنلو امل�سرية , القاهرة , 1963م. 

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مباهية الفكر اجلغرايف املعا�سر12
ال�سمات الرئي�سية لعلم اجلغرافيا املعا�سر22
اجلغرافيا يف احل�سارات القدمية32
ازدهار اجلغرافيا يف �سدر الإ�سالم42
العوامل التي اأدت لتطوير الفكر اجلغرايف احلديث. 52
و�سائل وتقنيات واأ�ساليب علم اجلغرافيا62
الفكر اجلغرايف احلديث72
مدار�ض الفكر اجلغرايف82
التوجيهات امل�ستقبلية لعلم اجلغرافيا املعا�سر92

م�ستقبل اجلغرافيا.102
التاأ�سيل الإ�سالمي لعلم اجلغرافيا.112
التاأ�سيل الإ�سالمي للنظريات واملفاهيم اجلغرافية احلديثة.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- التعريف مباهية الفكر اجلغرايف املعا�سر.

- معرفة العوامل التي اأدت لتطوير الفكر اجلغرايف احلديث.
- معرفة و�سائل وتقنيات واأ�ساليب علم اجلغرافيا والفكر 

اجلغرايف احلديث.
- معرفة مدار�ض الفكر اجلغرايف

- فهم التاأ�سيل الإ�سالمي للنظريات واملفاهيم اجلغرافية احلديثة.
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ال�صوؤون العلمية

4اجلغرافية املناخيةمت- ج 414
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر مفهوم املناخ واملايرتولوجيا واأهميتها يف حياة و�سف املقرر
ارتباطها  وبيان  املناخ  عنا�سر  درا�سة  واأن�سطته  الإن�سان 
اأ�سبابها  املناخية  باملتغريات  التعريف  البع�ض  بع�سها  مع 

وم�سكالتها.
حياة الهدف من املادة  يف  واأهميتها  واملايرتولوجيا  املناخ  بعلم  التعريف   .1

الإن�سان واأن�سطته.
بع�سها  مع  ارتباطها  وبيان  املناخ  عنا�سر  درا�سة   .2

البع�ض.
3. التعريف باملتغريات املناخية اأ�سبابها وم�سكالتها.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. اجلغرافيا املناخية والنباتية - جودة ح�سنني جودة.اأهم املراجع

2. اجلغرافيا املناخية والنباتية - عبد العزيز طريح �سريف.
3. املناخ والإر�ساد اجلوي - علي ح�سن مو�سى.

4. مناخ ال�سودان - مهدي اأمني التوم.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم علم املناخ وعلم الأر�ساد اجلوي واأهميتهما.12
فروع علم املناخ.22
مكونات وطبقات الغالف اجلوي وخ�سائ�سها.32
املوؤثرة 42 والعوامل  ال�سم�سية  الطاقة  الطاقة-  م�سادر 

يف توزيعها.
درا�سة عنا�سر املناخ )احلرارة- توزيعها- ت�سجيلها 52

وقيا�سها وخرائط ر�سمها(.
ال�سغط اجلوي والرياح.62
الرطوبة والتبخر والتكاثف.72
الت�ساقط ونظم املطر.82
الت�سنيفات املناخية- الأقاليم املناخية وخ�سائ�سها العامة.92

تاأثري املناخ على الإن�سان واأن�سطته املختلفة )�سناعة- 102
زراعة- رعي(.

التغريات املناخية )اأ�سبابها وتاأثرياتها(.112
التوقعات اجلوية ـ توقعات الطق�ض وربطها بالأدب ال�سعبي.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
اجلوي  الإر�ساد  وعلم  املناخ  علم  مفهوم  معرفة   -

واأهميتهما.
- معرفة مكونات وطبقات الغالف اجلوي وخ�سائ�سها.

توزيعها-  )احلرارة-  املناخ  عنا�سر  درا�سة  معرفة   -
ت�سجيلها وقيا�سها وخرائط ر�سمها(.

املختلفة  واأن�سطته  الإن�سان  على  املناخ  تاأثري  معرفة   -
)�سناعة- زراعة- رعي(.
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5جغرافية العمرانمت-ج 515
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

احل�سري و�سف املقرر والعمران  العمران   جغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول   
الريف  ووظائف  املدن   تخطيط  واأ�س�ض  جوانبه.  من  والريفي 
هذا  يعك�سه  وما  العمران  وواقع  منها.  كل  وخ�سائ�ض  واملدن 
املوقع من نتائج مع الرتكيز على فل�سفة الإ�سالم يف هذا املجال.

1. التعرف على مفهوم جغرافية العمران .الهدف من املادة
2. التعرف على العمران احل�سري والريفي من جوانبه .

3. الإملام باأ�س�ض تخطيط املدن . 
4. التعرف على وظائف الريف واملدن وخ�سائ�ض كل منها . 

فل�سفة  ملعرفة  والأنواع(  )املظاهر  العمران  بواقع  الإملام   .5
الإ�سالم يف هذا املجال.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
1. درا�سات جغرافيا املدن -  اأحمد علي اإ�سماعيل . اأهم املراجع

2. جغرافيا العمران -  عبد الفتاح حممد وهيبة . 
3. جغرافيا العمران -  فتحي حممد اأبو عيانة . 

4. جغرافيا احل�سر - غالب اجلوهري.
5. جغرافيا املدن- خالد ابو�سيحة.

6. جغرافية العمران-  حممد مدحت.
7. جغرافية البلدان النامية – دوم�سيمو.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
جغرافية العمران وتعريفها والفرق بني القرية واملدينة. 12
العمران البقاء احل�سري – مظاهره واأنواعه . 22
ت�سنيف العمران الريفي ومكانته وخ�سائ�سه . 32
العمران احل�سري ن�ساأة املدينة وتطورها و�سبكة املدن. 42
الت�سنيف الوظيفي للمدن – م�سكالت العمران احل�سري. 52
الرتكيب الداخلي للمدينة - البيئة - املوقع واملو�سع. 62
الرتكيب اجليولوجي – موارد املياهـ واملناخ . 72
ا�ستخدامات الأر�ض )زراعة - �سناعة - جتارة وم�سكن(. 82
اإقليم املرتبة وحتديده.92

�سكان املدينة . 102
تخطيط املدينة . 112
دار�سة تطبيقية ملدينة  ود مدين.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
القرية  بني  والفرق  وتعريفها  العمران  جغرافية  معرفة   -

واملدينة.
- معرفة العمران البناء احل�سري - مظاهره واأنواعه .
- فهم ت�سنيف العمران الريفي ومكانته وخ�سائ�سه.

- معرفة العمران احل�سري ن�ساأة املدينة وتطورها و�سبكة 
املدن.

- معرفة ا�ستخدامات الأر�ض ) زراعة - �سناعة - جتارة 
وم�سكن( .

- معرفة اإقليم املدينة وحتديده - ال�سكان - التخطيط.
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ال�صوؤون العلمية

5خرائط التوزيعاتمت-ج 516
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

واأنواعها و�سف املقرر واأهميتها  التوزيعات  مفهوم خرائط  املقرر  يتناول 
تنمية  كذلك  اخلرائط  وحتليل  وتف�سري  الظاهرات  ومتثيل 

مهارات الر�سم .
1. تنمية قدرات الطالب يف ر�سم اخلرائط . الهدف من املادة 

2. تعزيز مقدرة الطالب على متثيل كافة الظواهر اجلغرافية 
على اخلرائط. 

3. متكني الطالب من تف�سري وحتليل اخلرائط. 
4. التفكر والتدبر يف توزيع الظواهر وقدرة اخلالق فيها. 

5. تنمية مهارات الر�سم باأنواعها املختلفة.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. اجلغرافيا العملية واخلرائط - اأحمد حمد م�سطفى . اأهم املراجع
2. اجلغرافيا العملية قراءة اخلرائط - حممد حممد �سطيحة. 

3. اخلرائط وميادين امل�سافة - عبد الرحيم ع�سفور . 
4. قراءة اخلرائط والأ�سكال وتف�سريها - �سمري حممد علي.

5. امل�ساحة للجغرافيني – حممد فريد.
6. اجلغرافيا العلمية واخلرائط – حممد جنم الدين.

امل�سطفى. احمد  –احمد  الكنتورية  اخلرائط   .7
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
التعريف بخرائط التوزيعات واأهميتها واأنواعها. 12
املثلثات الن�سبية - الكرات الن�سبية واملكعبات الن�سبية. 22
رموز امل�ساحة الكمية.32
الرموز الكمية )الدوائر(.42
الرموز الكمية )الأعمدة(. 52
الرموز النوعية. 62
املكعبات.72
خطوط احلركة الن�سيابية. 82
خطوط الت�ساوي )خطوط ت�ساوي الرتفاع واملطر كمثال(.92

كيفية ر�سم خطوط الت�ساوي. 102
 ر�سم خرائط التظليل امل�ساحي.112
 التظليل والألوان. 122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- التعريف بخرائط التوزيعات واأهميتها واأنواعها .

- معرفة الرموز باأنواعها .
- املقدرة على ر�سم اخلرائط .
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ال�صوؤون العلمية

5اجلغرافية الزراعيةمت-ج 517
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

ومناهجها و�سف املقرر الزراعية  اجلغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول 
والعوامل املوؤثرة يف الإنتاج الزراعي  واأمناط الزراعة يف 
العامل  والتخطيط الزراعي ودور الزراعة يف الأمن الغذائي 

ودرا�سة بع�ض املحا�سيل الزراعية.
اخلا�سة الهدف من املادة الب�سرية  والبيئة  املكانية  باجلوانب  التعريف   .1

بالن�ساط الزراعي.
2. تقدمي النظريات يف جمال التنمية الزراعية.  

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
- اأهم املراجع واحليوانية  الزراعية  املنتجات  الزراعية  اجلغرافيا   .1

�سفوح خبري.
2. اأ�سول اجلغرافيا القت�سادية - حممد ال�سيد ن�سر.

3. املوارد القت�سادية - ح�سن �سيد اأحمد.
4. اجلغرافيا الزراعية - عبد احلميد بلة.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مباهية اجلغرافية الزراعية وميدانها ومناهجها.12
الإن�سان والزراعة – التطور يف الإنتاج.22
اأمناط الزراعة يف العامل.32
العوامل الطبيعية املوؤثرة يف الزراعة.42
العوامل الب�سرية املوؤثرة يف الزراعة.52
نظريات 62 وم�سكالته-  اأهدافه  الزراعي-  التخطيط 

التخطيط الزراعي.
دور الزراعة يف الأمن الغذائي.72
املحا�سيل النقدية )ق�سب ال�سكر - البنجر(.82
احلبوب الغذائية )- الأرز- القمح- الذرة(.92

الكاكاو- املطاط.102
القطن- املنبهات )النب- ال�ساي(.112
م�ستقبل الزراعة يف ال�سودان- درا�سة تطبيقية لأحد 122

امل�سروعات الزراعية.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
وميدانها  الزراعية  اجلغرافية  مباهية  التعريف  معرفة   -

ومناهجها.
- معرفة اأمناط الزراعة يف العامل والعوامل املوؤثرة فيها.

- معرفة دور الزراعة يف الأمن الغذائي وبع�ض املحا�سيل 
الزراعية.
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ال�صوؤون العلمية

5جغرافية الرتبةمت-ج 518
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر مفهوم جغرافية الرتبة و�سلتها بالعلوم الأخرى و�سف املقرر
وكيفية  الرتبات  تكوين  وعمليات  عوامل   - الرتبات  واأنواع 
املعملي  والفح�ض  نوع  الرتبات وخ�سائ�ض كل  التمييز بني 

لعينات الرتبة وحماية الرتبة.
1. التعريف بجغرافية الرتبة و�سلتها بالعلوم الأخرى.الهدف من املادة 

تكوين  وعمليات  عوامل   - الرتبات  اأنواع  على  التعرف   .2
الرتبات.

3. كيفية التمييز بني الرتبات وخ�سائ�ض كل نوع والفح�ض 
املعملي لعينات الرتبة.

حما�سرات تفاعلية - مناق�سة �سمنارين - الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. اجلغرافية احليوية والرتبة – د. ح�سن اأبو �سمور.اأهم املراجع
2. اجلغرافيا التطبيقية – مناذج درا�سية للرتبة وا�ستخدام 

الأرا�سي – د. علي علي البنا.
3. اجلغرافيا احليوية - د. �سريف ح�سن حممد النجار 2016م.

4. جغرافيا الرتبة - اأ.د. كاظم ن�ستتة �سعد 2017م.
5. اجلغرافيا احليوية والرتبة - النواورة علي �سامل حميدان.
6. اأ�سول اجلغرافيا العامة - د. طلعت اأحمد حممد عبده.

دمو. عزيز  البناء   - الرتبة  تهيئة  معدات   .7

8. اأ�سا�سيات يف علم الرتبة - اأبونقطة قالح.
9. م�سح الرتبة وت�سنيفها - اأبونقطة فالح وح�سني �سليمان.

10. جغرافيا الرتبة - �سريف اإبراهيم وعلى ح�سني.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تعريف الرتبة- علم الرتبة بيدولوجيا.12
تعريف جغرافية الرتبة وعالقتها بالعلوم الأخرى.22
عوامل تكوين الرتبة.32
عمليات تكوين الرتبة.42
اأ�س�ض ت�سنيف الرتبات واأنواعها.52
اخل�سائ�ض املرفلوجية للرتبة.62
تدهور الرتبات.72
�سيانة الرتبة ومعاجلتها.82
عمليات الفح�ض املعملي لعينات الرتبة.92

الرتبة 102 )قطاعات  متنوعة  تربات  يف  عينات  اأخذ 
الرتبة  لقطاعات  تف�سيلية  نظرية  درا�سة  وت�سنيفها( 

وت�سنيفاتها )عدة تربات(.
متنوعة 112 تربات  من  عينات  اأخذ  حقلي(   - )عملي 

وفح�سها ودرا�ستها ــ الرتبة يف ال�سودان.
حماية الرتبة.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
ومفهوم  بيدولوجيا  الرتبة  علم   - الرتبة  تعريف  معرفة   -

جغرافية الرتبة.
- معرفة عوامل تكوين الرتبة.

- معرفة .تدهور الرتبة  وكيفية �سيانتها.
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ال�صوؤون العلمية

5علم البيئة )اأيكلوجيا(مت-ج 519
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

ي�سعى هذا املقرر لرفع قدرات الطالب يف درا�سة و فهم البيئة و�سف املقرر
الدورات  البيئات,  اأنواع  البيئي,  التوازن   , البيئي  والنظام 
�سحة  يف  الإن�سان  دور  واإبراز  البيئة,  �سحة  الطبيعية, 
البيئة, التلوث باأنواعه وم�سادره , وكيفية اأيجاد حلول لتلك 

امل�سكالت واملحافظة على �سيانة وحماية البيئة.
1. اإملام الطالب بعلم البيئة وفهم معناه.الهدف من املادة 

2. التعرف على مكونات النظام البيئي.
3. التعرف على امل�سكالت البيئية العاملية وكيفية حماية البيئة 

وابراز توجيه الإ�سالم حلماية النظم البيئية.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. املدخل اىل علم البيئة - حممد حممود حممدين  - طه عثمان.اأهم املراجع

2. مقدمة يف علم درا�سة البيئة - الطيب احاد امل�سطفى حياتي.
3. خالة البيئة يف العامل - برنامج الأمم املتحدة.

ع�سام   - معا�سرة  بيئة  م�سكالت   - الطبيعية  الكوارث   .4
عبا�ض كرار - 2019م.

عبدالعزيز  فتحي   - املعا�سرة  والبيئة وم�سكالتها  املناخ   .5
اأبورا�سي - 2017م.

6. العالقة بني ال�سكان والت�ساري�ض - جمال حمدان.
7. البيئة والإن�سان - جمال حمدان.

8. البيئة واملوارد الطبيعية - اأ.د. عادل اأحمد جرار - 2017م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
علم البيئة ن�ساأته و مراحل تطوره.12
مفهوم درا�سة علم البيئة )الأيكلوجيا(.22
درا�سة البيئة من املنظور الإ�سالمي.32
مفهوم النظام الأيكلوجي واأهمية درا�سته.42
مكونات النظام البيئي.52
اأنواع النظم الأيكلوجية )نظام ياب�ض- ماء(.62
العمليات احليوية داخل النظم الأيكلوجية.72
امل�سكالت البيئية التي تواجه النظم الأيكلوجية )النمو 82

ال�سكاين- التلوث(.
م�سكالت بيئية )احتبا�ض حراري- ا�ستنزاف موارد- 92

زحف �سحراوي(.
اأثر الإن�سان على النظام البيئي.102
البيئي- 112 )التخطيط  البيئية  املوارد  واإدارة  حماية 

الت�سريعات(.
م�سكالت بيئية يف ال�سودان.122

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- علم البيئة ن�ساأته و مراحل تطوره.

- معرفة مفهوم درا�سة علم البيئة )الأيكلوجيا( ودرا�ستها 
من منظور اإ�سالمي.

الأيكلوجية  النظم  تواجه  التي  البيئية  امل�سكالت  معرفة   -
)النمو ال�سكاين- التلوث(.

- اأثر الإن�سان على النظام البيئي وحمايتها.
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ال�صوؤون العلمية

5ن�سو�س جغرافية باللغة االجنليزية )اجلغرافيا الطبيعية(مت-ج 520
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

 To Introduction students to Physical .1الهدف من املادة 
Geography.

2. To quaint students with the structure of 
the earth.

3. To familiarize students with Land forms 
and Land forms and rock structure and 
Land forms made by running water.

4. To enlighten students with the earth 
atmosphere and oceans and earth's 
radiation balance.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
د. اأهم املراجع  - عربي(   - )اجنليزي  اجلغرافية  امل�سطلحات  معجم   .1

ح�سام الدين جاد الرب.
 - وال�سيا�سية  الع�سكرية  اجلغرافيا  م�سطلحات  معجم   .2

هاين عبد الرحيم العزيزي.
3. معجم م�سطلحات اجليومورفولوجيا )اجنليزي – عربي( 

- د. حممد جمدي تراب.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
12Introduction to Physical Geography.
22The structure of the earth.
32 Land forms of weathering and mass.
42Land forms made by running water.
52Land forms and rock structure.
62The soil layer.
72The lithosphere and plate tectonics.
82The earth atmosphere and oceans.
92The earth's radiation balance.
102Winds and global circulation.
112Would pattern of national vegetation
122Geography of Water.

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة امل�سطلحات اجلغرافية.
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ال�صوؤون العلمية

5مناهج البحث واالإح�ساءمت-ج 521
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر مفهوم مناهج البحث و الإح�ساء اجلغرايف والأ�ساليب و�سف املقرر
الإح�سائية والكمية واأمناطها واأهدافها وتطورها, فدرا�سة مناهج 

البحث و الإح�ساء ت�ساهم يف تنمية مهارات الباحث وتدريبه .
1. اإملام الطالب مبناهج البحث العلمي.الهدف من املادة 

2. تدريب الطالب على كتابة البحث وفقًا للمناهج والأ�ساليب العلمية.
3. اإملام الطالب بكيفية جتميع البيانات وتبويبها.

اجلغرافية  البيانات  معاجلة  طرق  على  الباحثني  تدريب   .4
وحتليلها ومن ثم اإخراج نتائج الدرا�سات اجلغرافية.

5. متكني الدرا�سني من امل�ساركة يف جمالت البحث العلمي.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
الو�سفي اأهم املراجع الإح�ساء   , املال  وخالد  �سربجى   عبدالرازق   .1

بريوت 1987م.
2. لبيبه ح�سب النبي العطار , ال�ستدلل الإح�سائي ق�سم الإح�ساء 

والريا�سة والتاأمني كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية 1993م.
3. م�سطفى عبد املنعم خوجه  , مقدمة يف الإح�ساء ق�سم الإح�ساء 
والريا�سة والتاأمني كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية 1993م.
4. د. عي�سي على اإبراهيم, اأ�ستاذ بق�سم اجلغرافيا, كلية الآداب جامعة 

الإ�سكندرية, الأ�ساليب الإح�سائية واجلغرافيا,2017م.
)مناهجه  اجلغرايف  البحث  1990م  �سفوح   – خبري   .5

واأ�ساليبه ( دار املريخ – الريا�ض .
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6. عو�ض , عثمان - 2008م مناهج البحث العلمي ال�سركة 
العربية املحدودة , القاهرة .

7. �سيف , حممود  - 2002م -  اأ�س�ض البحث اجلغرايف - 
دار املعرفة النه�سة – الإ�سكندرية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مناهج البحث يف اجلغرافيا 12
مفهوم وخ�سائ�ض واأنواع البحث العلمي  ومناهجه . 22
خطوات البحث العلمي: 32

مفهوم م�سكلة البحث- وفرو�ض البحث و�سياغته. 
مفهوم جمتمع الدرا�سة, طرق واأ�ساليب اختيار عينة البحث. 42
الإطار النظري للبحث واملدار�ض املختلفة ,التوثيق .52
القيا�ض - اأنواع املقايي�ض – اأ�س�ض واأمناط الت�سنيف. 62
بع�ض اأ�ساليب القيا�ض الأولية - قيا�ض ال�سكل اجلغرايف:72

- لدرا�سة امليدانية وجمع البيانات .
البيانية  82 اجلداول  اأنواع   - املن�سورة  البيانات   -

وخ�سائ�سها.
حتليل البيانات وعر�سها – النتائج والتو�سيات والقرتاحات.92

�سور توزيع الظاهرات اجلغرافية والهدف من درا�ستها 102
 زيارة ميدانية لبع�ض مراكز الإح�ساء.  112
�سمنار . 122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة م�سادر جمع البيانات وجدولتها . 

- ومعرفة تطبيق القيا�سات على الواقع الطبيعي وو�سفه من 
ناحية جغرافية .  
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6جغرافيا ال�سناعة والتعدينمت-ج 622
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يعنى املقرر بدرا�سة جغرافية ال�سناعة والتعدين وتطورهما و�سف املقرر
ومقوماتهما الطبيعية والب�سرية والعوامل املوؤثرة  فيهما. 

1. درا�سة املوارد القت�سادية اخلا�سة بالتعدين وال�سناعة.الهدف من املادة 
2. درا�سة اخل�سائ�ض العامة ال�سناعة والتعدين. 

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

عمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. درا�سات يف اجلغرافيا ال�سناعية - عي�سى ابراهيم علي.اأهم املراجع

 - واحليوانية  الزراعية  املنتجات  القت�سادية  اجلغرافيا   .2
�سفوح خري.

3. اجلغرافيا القت�سادية - اأنور عبد الغني العقاد.
ر�سدي  فريد  عثمان   - وال�سناعة  التعدين  جغرافيا   .4

2019م.
5. جغرافيا املعادن وال�سناعة - حممد خمي�ض زوكة.

6. املوارد املعدنية وبطريقة تنميتها - عاطف هالل.
7. جغرافيا ال�سناعة والإنتاج ال�سناعي - حممود رمزي- 

1989م.
التعدين  جملة  يف  املعدنية  املوارد  تنمية  �سيا�سات   .8

وال�ستثمار - العدد الثالث - يناير 2009م.
9. التوطني والرتكيز ال�سناعي - د. اأبوبكر متويل.

10. جغرافيا ال�سناعة من منظور معا�سر - 2019م.
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مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
ال�سناعة والتعدين ومفهومهما - اجلغرافية ال�سناعية 12

والتعدين ومناهج البحث فيهما- وجمالتهما.
والعوامل 22 والب�سرية(  )الطبيعية  ال�سناعة  مقومات 

املوؤثرة يف قيام ال�سناعة.
مفهوم التعدين واأهميته.32
مقومات عملية التعدين واأهم املعادن ومناطق توزيعها 42

يف العامل.
التوطن ال�سناعي.52
اأنواع ال�سناعات.62
املناطق والأقاليم ال�سناعية الكربى )الوليات املتحدة 72

الأمريكية(.
ال�سناعة يف اليابان- غرب اأوروبا.82
ال�سناعة يف الدول النامية )م�سكالت- معوقات(.92

ال�سناعة والبيئة.102
م�سكالت التنمية ال�سناعية يف الدول النامية.112
درا�سة اأمثلة لبع�ض ال�سناعات.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة ال�سناعة والتعدين ومفهومهما- اجلغرايف وال�سناعي 

والتعدين ومناهج البحث فيهما- وجمالتهما.
- معرفة مقومات ال�سناعة الطبيعية والب�سرية والتوطن ال�سناعي.

)الطبيعية والب�سرية( والعوامل  ال�سناعة  - معرفة مقومات 
املوؤثرة يف قيام ال�سناعة.

ومناطق  املعادن  واأهم  التعدين  عملية  مقومات  معرفة   -
توزيعها يف العامل.
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6جغرافيا النقل والتجارةمت-ج 623
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

واأهميتهما.و�سف املقرر والتجارة  النقل  جغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول 
والعوامل املوؤثرة يف و�سائط النقل املختلفة.والتجارة الدولية 
جتارة  وم�سكالت  قيا�سها  وعوامل  ومعوقاتها  ومقوماتها 

ال�سودان اخلارجية.
1. التعرف على مفهوم جغرافية النقل والتجارة واأهميتهما.الهدف من املادة 

2. التعرف على العوامل املوؤثرة يف و�سائط النقل املختلفة.
3. تقدير دور النقل يف خدمة الب�سرية.

4. بيان اهتمام القراآن الكرمي وال�سنة النبوية بو�سائط وطرق 
النقل املختلفة. 

5. التعرف على �سمات التجارة الدولية ومقوماتها ومعوقاتها 
وعوامل قيا�سها.

6. التعرف على م�سكالت جتارة ال�سودان اخلارجية.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سـة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. الطرق الفردية و�سبكلت النقل - عو�ض احلداد.اأهم املراجع
2. جغرافية النقل - حممد خمي�ض الزوكة.

3. جغرافية النقل - حممد ريا�ض.
4. النقل درا�سة جغرافية - �سالح الدين ال�سامي.

5. اأ�س�ض جغرافية النقل - �سعيد عبده.
6. جغرافية التجارة الدولية - د. فوؤاد حممد ال�سقار.

7. اجلغرافيا القت�سادية - د. حممد  حممود اإبراهيم الديب.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم جغرافية النقل- مناهج البحث.12
العوامل الطبيعية والب�سرية املوؤثرة يف النقل.22
اأمناط وخ�سائ�ض �سبكات النقل باأنواعها وتكاليفه.32
العاملية 42 البحرية  الطرق  واجلوي–  البحري  النقل 

اجلوية  الطرق  ــ  املحيطية  ال�سفن  واأنواع  واملوانئ 
العاملية.

النقل وتلوث البيئة.52
مفهوم جغرافيه التجارة وتطورها وجمالتها.62
 تطور التجارة.72
82 , التخزين  الت�سويق,   , )النقل  التجارة  قيام  عوامل 

الت�سدير (.
 خ�سائ�ض واأنواع التجارة.92

 املناطق التجارية الرئي�سة.102
.منظمه التجارة الدولية واأهدافها.112
م�ساكل التجارة يف الدول النامية.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم جغرافية النقل- مناهج البحث.

النقل  يف  املوؤثرة  والب�سرية  الطبيعية  العوامل  معرفة   -
واأمناطه.

- معرفة مفهوم جغرافيه التجارة وتطورها وجمالتها.
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6نظم املعلومات اجلغرافية )1(مت-ج 624
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

واأ�سا�سياتها و�سف املقرر اجلغرافية  املعلومات  بنظم  املقرر  ُيعّرف 
اأو  طريقة  اعتبارها  على  التاريخي  وتطورها  ومكوناتها 
غري  و  اجلغرافية  املعلومات  و  البيانات  لتنظيم  اأ�سلوب 
اجلغرافية بوا�سطة احلا�سوب و ربطها مبواقعها اجلغرافية 
اعتمادا على اإحداثيات معينة, ويدر�ض كيفية ت�سميم قاعدة 
املعلوماتية  امللفات  وقراءة  اإنتاج  وكيفية  جغرافية  معلومات 
املقرر  وينتهي  معاجلتها.  و  وخزنها  البيانات  اإدخال  ونظم 
نظم  يف  م�سروع  تخطيط  باأ�ساليب  تخت�ض  بتطبيقات 
املدن  خرائط  مراجعة  مثل  تنفيذه  ومراحل  املعلومات 
وخمططاتها وحتديثها و اإن�سائها وخرائط ا�ستخدام الأر�ض 

وربطها بقاعدة معلومات جغرافية.
اأدوات الهدف من املادة  و  و�سائل  من  الطالب  متكني  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

التعامل مع البيانات اجلغرافية من حيث:
1/  جمع البيانات.

2/ تخزين البيانات )ب�سورة رقمية(.

3/ تخزين البيانات )ب�سورة رقمية(.
4/ اإدارة البيانات.

5/ ا�ستعادة و ا�ستعرا�ض البيانات.
مقيا�ض  ومن   , لآخر  م�سقط  من  حتويلها  و  تعديلها   /6

لآخر.
7/ حتليل البيانات وحتويلها اإيل خرائط رقمية.
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الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية - اأحمد �سامل.اأهم املراجع

2. نظم املعلومات اجلغرافية - حممد اخلزامي عزيز .
3. الدرا�سات العمرانية املعا�سرة , تطبيقات نظم املعلومات 

اجلغرافية - اإ�سماعيل يو�سف.
4. اأنظمة املعلومات اجلغرافية - قا�سم الدويكات.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املفاهيم الأ�سا�سية لنظم املعلومات اجلغرافية.12
تاريخ نظم املعلومات اجلغرافية.22
اأنواع نظم املعلومات اجلغرافية.32
متطلبات نظم املعلومات اجلغرافية )علمية - معلوماتية 42

- فنية - ب�سرية(.
مكونات احلا�سب الآيل.52
تنظيم البيانات يف  احلا�سب الآيل )اإدخال البيانات(.62
التحليل الإح�سائي.72
التحليل املكاين )خطواته- خ�سائ�سه- م�ساكله(.82
تطبيقات يف املجالت الطبيعية.92

تطبيقات يف املجالت الزراعية.102
 بناء نظم املعلومات اجلغرافية:112

- بناء قواعد البيانات املكانية.
- بيانات ال�سبكة اخلطية.بيانات ال�سبكة امل�ساحية.

122 - البيانات  وا�ستك�ساف  فح�ض   - البيانات  تخزين 
تعديل البيانات.
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بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة املفاهيم الأ�سا�سية لنظم املعلومات اجلغرافية عرب 

التاريخ واأنواع نظم املعلومات اجلغرافية.
)علمية-  اجلغرافية  املعلومات  نظم  متطلبات  معرفة   -

معلوماتية- فنية- ب�سرية(.
- العمل على احلا�سب الآيل .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

292ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

6التخطيط االإقليميمت-ج 625
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

وم�ستوياته و�سف املقرر واأهدافه  واأنواعه  التخطيط  مفاهيم  املقرر  يتناول 
الإقليمي  التخطيط  مناهج  الأخرى.  بالعلوم  وعالقته  املتعددة 
التخطيط  نظريات  فيه  املوؤثرة  والب�سرية  الطبيعية  والعوامل 
العامل  دول  يف  الإقليمي  التخطيط  وا�سرتاتيجيات  الإقليمي 
والإقليمي   للتخطيط اجلغرايف  امل�ستقبلية  والتوجيهات  الثالث 
ودرا�سة تطبيقية للتخطيط اجلغرايف والإقليمي يف ال�سودان.

وم�ستوياته الهدف من املادة  واأهدافه  واأنواعه  التخطيط  مفاهيم  معرفة   .1
املتعددة.

2. اإبراز الدور اجلغرايف يف التخطيط الإقليمي.
الدول  يف  الإقليمي  للتخطيط  العاملية  بالتجارب  الإملام   .3

النامية واملتقدمة.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. اجلغرافيا دعامة التخطيط - �سالح الدين ال�سامي.اأهم املراجع
2. التخطيط الإقليمي - فوؤاد حممد ال�سفار.

3. التخطيط الإقليمي واإبعاده اجلغرافية -حممد خمي�ض الزوكة.

التخطيط والتنمية يف املنظور اجلغرايف - عبد الله اأبوعيا�ض.  .4
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم التخطيط – الإقليم.12
اجلغرافية 22 بعلم  وعالقته  الإقليمي  التخطيط  مفهوم 

والعلوم الأخرى.
مناهج التخطيط الإقليمي.32
اأنواع التخطيط الإقليمي وم�ستوياته.42
مراحل اإعداد اخلطط الإقليمية للتنمية القت�سادية.52
التخطيط 62 يف  املوؤثرة  الطبيعية  اجلغرافية  العوامل 

الإقليمي.
التخطيط 72 يف  املوؤثرة  الب�سرية  اجلغرافية  العوامل 

الإقليمي.
نظريات التخطيط الإقليمي.82
العامل 92 دول  يف  الإقليمي  التخطيط  ا�سرتاتيجيات 

الثالث.
التوجيهات امل�ستقبلية للتخطيط اجلغرايف والإقليمي.102
يف 112 والإقليمي  اجلغرايف  للتخطيط  تطبيقية  درا�سة 

ال�سودان.
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- مفهوم التخطيط - الإقليم.

- مناهج التخطيط الإقليمي واأنواعه ومراحل اإعداد اخلطط 
للتنمية القت�سادية.
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6جغرافيا امليــــــــــــــاهمت-ج 626
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر معرفة مفهوم جغرافية املياه وجمال البحث فيها و�سف املقرر
والروؤية  املياه   ل�ستخدام  العاملية  واملعايري  املائية  والدورة 

التاأ�سيلية للمياه وحماية املياه من التلوث  .
1. اأن يتعرف الطالب على مفهوم جغرافية املياه واأهميتها.الهدف من املادة 

2. اأن يدرك الطالب معاين الدورة املائية واملوازنة وم�سادر املياه.
ال�سطحية  املائية  املوارد  ال�سودان من  اإمكانات  يدرك  اأن   .3
واجلوفية وكيفية ال�ستفادة منها لتحقيق التنمية باإ�سكالها 

املختلفة .
4. اأن يتعرف على اإدارة واأ�س�ض تنقية املياه واملحافظة عليها 

التلوث .  
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
دار اأهم املراجع املياه,  ,)1994م( جغرافية  , حممد خمي�ض  الزوكة   .1

املعرفة اجلامعية , الإ�سكندرية
2. ال�سحاف, مهدي حممد علي, واآخرون, علم الهيدرولوجي, 

مطابع جامعة املو�سل, 1983م. 
3.  بلع, عبد املنعم, املاء ودورة يف التنمية, الإ�سكندرية, دار 

املطابع اجلديدة, 1986م.
4.  فراج, عزا لدين, موارد املياه وح�سن ا�ستغاللها يف الوطن 
وامل�سانع  املزارع  يف  املياه  ا�ستهالك  وتر�سيد  العربي 

واملنازل. دار الفكر العربي, القاهرة, 1986م.
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5.  عثمان, م�سطفي نوري, )1983م(, املاء وم�سرية التنمية 
يف اململكة العربية ال�سعودية, جدة: تهامة.

واأثرها  املياه  "م�سكلة  بحث  ال�سيد,)2002م(  الب�سرى,   .6
على الأمن القومي العربي,الريا�ض.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم جغرافية املياه وجمال البحث فيها.12
الدورة  املائية,امليزانية املائية وم�سادر املياه.22
املعايري العاملية ل�ستخدام املياه.32
م�سكلة وتوزيع املياه العذبة يف العامل. 42
الروؤية التاأ�سيلية للمياه.52
املياه اجلوفية بالرتكيز على اإمكانات ال�سودان فيها.62
اإدارة وتنقية املياه واأ�س�ض حتليلها.72
ا�ستخدامات املياه يف ال�سودان وكيفية املحافظة عليها.82
حماية املياه من التلوث.92

نهر النيل الإمكانات وامل�ستقبل .102
ذلك 112 وربط  و�سيا�سيًا  تاريخيًا   , النيل  مياه  اتفاقية 

بالتنمية الزراعية والب�سرية يف ال�سودان .
�سمنار.122

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم جغرافية املياه وجمال البحث فيها والدورة 
والروؤية  املياه  ل�ستخدام  العاملية  واملعايري  املائية 

التاأ�سيلية للمياه وحماية املياه من التلوث.
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6اال�ست�سعار عن ُيعد )1(مت-ج 627
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

باجلغرافيا و�سف املقرر وعالقته  ون�ساأته  بعد  عن  ال�ست�سعار  مفهوم 
وت�سنيفها واأنواعها واأجهزة الت�سوير اجلوي وتطبيقاتها.

تطور الهدف من املادة بعد ومراحل  ال�ست�سعار عن  ماهية  على  التعرف   .1
تقنيات ال�ست�سعار عن بعد.

2. التعرف على اأنظمة ال�ست�سعار عن بعد واأهميتها بالن�سبة 
لعلم اجلغرافيا وفروعها.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال �سنة % اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
النبي اأهم املراجع رب  عبد   - بعد  عن  ال�ست�سعار  علم  يف  املدخل   .1

حممد. 
2. امل�ساحة اجلغرافية - حممد فريد.

3. امل�ساحة الت�سويرية - علي ر�سوان.
اأ�سامة   - اجلغرافيا  وتدري�ض  بعد  عن  ال�ست�سعار   .4

عبدالرحمن اأحمد - 2018م.
بن  فوؤاد  اأ.   - املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار   .5

غ�سبان.
6. املدخل يف علم ال�ست�سعار عن بعد - عبد ربه حممد.

7. نظم املعلومات اجلغرافية - اأحمد �سامل.
8. ال�ست�سعار عن بعد - يو�سف اأحمد عمر )2019م( دار 

الفكر - دم�سق.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مدخل تعريفي- ماهية ال�ست�سعار عن بعد.12
الت�سوير 22 لعملية  التخطيط  اجلوية  ال�سور  ت�سنيف 

اجلوي.
الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي وتفاعالته مع املواد.32
كامريات الت�سوير اجلوية ومقايي�ض ال�سورة اجلوية 42

وخ�سائ�سها .  
52 , اجلوية  بعد)ال�سور  عن  ال�ست�سعار  �سور  اأنواع 

املرئيات الف�سائية(.
اخل�سائ�ض الهند�سية لل�سور اجلوية .62
معاجلة الأفالم اجلوية وقراءة ال�سور وانتاج اخلرائط 72

من ال�سور اجلوية
ال�سور الف�سائية )مفهومها- اأنواعها- تف�سريها(.82
اأجهزة ال�ست�سعار عن بعد- معاجلة البيانات الرقمية.92

تطبيقات على حتليل وتف�سري ال�سور اجلوية.102
تطبيقات على حتليل وتف�سري ال�سور الف�سائية.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
وعالقته  ون�ساأته  بعد  عن  ال�ست�سعار  مفهوم  معرفة   -

باجلغرافيا.
- معرفة ت�سنيف ال�سور اجلوية التخطيط لعملية الت�سوير 

اجلوي.
- معرفة اخل�سائ�ض الهند�سية لل�سور اجلوية.
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7نظم املعلومات اجلغرافية )2(مت-ج 728
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

املعلومات اجلغرافية و�سف املقرر املعلومات يف نظم  اأنواع   : املقرر  يتناول 
- معرفة العالقة املكانية - ربط املعلومات باملوقع اجلغرايف - 
معرفة الإحداثيات وامل�ساقط - معرفة مفهوم واأنواع العالقات 
بني املعلومات. وقاعدة املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية.

اأن يكون الطالب بنهاية املقرر قادرًا على:الهدف من املادة 
1. معرفة اأنواع املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية

2. معرفة العالقة املكانية.
3. ربط املعلومات باملوقع اجلغرايف.

4. معرفة الإحداثيات وامل�ساقط.
5. معرفة مفهوم واأنواع العالقات بني املعلومات.

6. بناء قاعدة املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة + اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
الدرا�سات اأهم املراجع )2004م(,   , يو�سف  اإ�سماعيل   , اإ�سماعيل   .1

العمرانية املعا�سرة بتطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية, 
من�ساأة املعارف , الإ�سكندرية . 

 , اجلغرافية  املعلومات  رمزي,1992م,نظم   , الزهراين   .2
مكوناتها وبع�ض ا�ستعمالتها , ق�سم اجلغرافيا جامعة اأم 

القري مبكة املكرمة.
3. ال�سمري, اأحمد �سالح,)2007م(نظم املعلومات اجلغرافية 

من البداية , بغداد .
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مبنظومة  اخلا�سة  الربامج   , مراد  اأنور  مكرم  ال�سيخ,   .4
املعلومات اجلغرافية , بغداد.

بعد  عن  ,1986م,ال�ست�سعار  حممد  خالد   , العنقري   .5
 , للن�سر  املريخ  دار  املكانية,  الدرا�سات  يف  وتطبيقاته 

الريا�ض , ال�سعودية.
6. العنقري, خالد حممد ,1990م , تطبيقات نظم املعلومات 
جامعة  اجلغرافيا  ق�سم   , حتليلية  درا�سة   , اجلغرافية 

الكويت , اجلمعية اجلغرافية الكويتية.
7. را�سي , حممود دياب 1993م , مقدمة يف نظم املعلومات 

اجلغرافية , دار الثقافة للن�سر والتوزيع , القاهرة , م�سر.
املعلومات  نظم  اخلزامي,)1998م(,  حممد  عزيز,   .8
,من�ساأة  للجغرافيني  وتطبيقات  اأ�سا�سيات  اجلغرافية. 

املعارف,الإ�سكندرية,م�سر.
9. عزيز, حممد اخلزامي,)1993م(, نظم املعلومات اجلغرافية 

وتطبيقاتها يف التخطيط احل�سري , جامعة الكويت.
نظم  اأ�سا�سيات  اأحمد حممود)2005م(,  10. عودة,�سميح 
املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها من روؤية جغرافية,الطبعة 

الأوىل,دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة,عمان.
نظم  يف  مقدمة   , ,1997م  �سعيد  فوزي   , كبارة   .11
 , والبيئية  احل�سرية  وتطبيقاتها  اجلغرافية  املعلومات 

ال�سركة ال�سعودية للتوزيع , جدة, ال�سعودية.
12. حممد علي, حممد عبد اجلواد) 1998م(.نظم املعلومات 
اجلغرافية )اجلغرافيا العربية وع�سر املعلومات(, مكتبة 

امللك فهد. الريا�ض.
13. حممد, و�سام الدين.)2008م( اأ�سا�سيات نظم املعلومات 

اجلغرافية, من�ساأة املعارف امل�سرية, القاهرة.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
واملعلومات 12  :  Spatial Data املكانية  املعلومات 

اخلطية Vector Data )نقطة – خط - م�ساحة( .
املعلومات ال�سبكية  Raster Data )بك�سل(.22
مقارنة بني املعلومات اخلطية واملعلومات ال�سبكية.32
42Attribute Data املعلومات الو�سفية
52 Topology الطوبولوجيا   – املكانية  العالقات 

)الرتباطية-الجتاه-اجلوار-الحتواء(
ربط املعلومات الو�سفية باملعلومات املكانية.62
ربط املعلومات باملواقع اجلغرافية ) نظام الإحداثيات 72

اخلرائط(. – م�ساقط 
بناء قواعد املعلومات يف اأنظمة املعلومات اجلغرافية.82
ربط املعلومات Data Link  )اأنواع العالقات(92

102Database Structure بني قواعد البيانات 
املراحل الأ�سا�سية لبناء قواعد املعلومات اجلغرافية.112
�سمنار.122

اأن يكون الطالب بنهاية املقرر قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة اأنواع املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية

- معرفة العالقة املكانية.
- ربط املعلومات باملوقع اجلغرايف.

- معرفة الإحداثيات وامل�ساقط.
- معرفة مفهوم واأنواع العالقات بني املعلومات.

- بناء قاعدة املعلومات يف نظم املعلومات اجلغرافية.
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7اال�ست�سعار عن ُبعد )2(مت-ج 729
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

ال�ست�سعار عن و�سف املقرر التطبيق يف  املقرر مفهوم ونظريات  يتناول 
بعد واختيار الأنظمة املنا�سبة يف التطبيقات  وتطبيقات يف 

املوارد الطبيعية والبيئة والزراعة. 
1. تعريف الطالب مبفاهيم ونظريات التطبيق يف ال�ست�سعار الهدف من املادة

عن بعد .
2. الوقوف علي الأنظمة املنا�سبة يف التطبيق. 

اجلغرافية  الدرا�سات  يف  بعد  عن  ال�ست�سعار  تطبيق   .3
واملجالت املختلفة.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

بعد اأهم املراجع عن  ال�ست�سعار   )1986( حممد  ,خالد  ال�سقري   .1
وتطبيقات يف الدرا�سات ال�سكانية, دار املريخ, الريا�ض.

2. فتحي , حممد فريد , )1992(, امل�ساحة اجلغرافية, دار 
اجلامعات امل�سرية, الإ�سكندرية. 

تف�سريها  ال�سور اجلوية,   ,)1994(  , فريد   , اإ�سماعيل   .3
وتطبيقاتها مكتبة الفالح, الكويت. 

4. يو�سف , اأحمد عمر , )1990( , ال�ست�سعار عن بعد دار 
الفكر , دم�سق .

5. ال�سالح, حممد عبد الله, )1992م(, مرئية ال�سـت�سـعار عن 
بعد: جمع بياناتها  وحتليلها, مركز البحوث, كلية الآداب, 

جامعة امللك �سـعود, الريا�ض, الإ�سـدار  رقم 27.
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�سور  معاجلة  )2010م(,  الله,  عبد  حممد  ال�سالح,   .6
الوي�ض برنامج  با�ستخدام  الرقمية  بعد  عن  ال�ست�سعار 
)كتاب  الريا�ض.  ال�سالح,  عبدالله  حممد   ,ILWIS

الكرتوين على النرتنت(.
الرحيلي, )2005م(, اكت�ساف  7. احلربي, خالد بن م�سلم 
باململكة  تبوك  منطقة  �سرقي  الزراعي  التغري  ومراقبة 
ال�سعودية با�ستخدام تقنية ال�ست�سعار عن بعد,  العربية 
283, اجلمعية اجلغرافية  ر�سائل جغرافية, العدد رقم 

الكويتية.
8. اجلعيدي, فرحان ح�سني )2009م( الأ�ساليب الأ�سا�سية 
يف املعاجلة الرقمية ل�سور الأقمار ال�سناعية با�ستخدام 
برنامج ERDAS, مركز البحوث, كلية الآداب, جامعة 

امللك �سـعود, الريا�ض, الإ�سـدار  رقم 137.
9. احل�سن, ع�سمت حممد, )2011م( معاجلة ال�سور الرقمية 

يف ال�ست�سعار عن بعد, جامعة امللك �سعود, الريا�ض.
يف  مقدمة  )2012م(,  اإبراهيم,  بن  علي  العمران,   .10
املوؤلف,  رقميا,  ال�سور  ومعاجلة  بعد  عن  ال�ست�سعار 

الريا�ض.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم ال�ست�سعار عن بعد ون�ساأته وعالقته باجلغرافيا.12
مفهوم ونظريات التطبيق يف ال�ست�سعار عن بعد .22
اختيار الأنظمة املنا�سبة يف التطبيقات .32
تطبيقات يف املوارد الطبيعية والبيئة والزراعة.42
تطبيقات يف درا�سة البيئة احل�سرية والريفية .52
الت�ساري�ض, 62  ( الأر�ض  �سطح  درا�سات  يف  تطبيقات 

الت�سريف املائي – و�سبكات الري( . 
تطبيقات يف جمالت التخطيط. 72
تطبيقات يف الطرق . 82
تطبيقات يف املدار�ض . 92

تطبيقات  يف اإنتاج اخلرائط باأنواعها املختلفة.102
�سمنار.112
�سمنار.122

معرفة مفاهيم ونظريات التطبيق يف ال�ست�سعار عن بعد .خمرجات التعليم
- معرفة الوقوف علي الأنظمة املنا�سبة يف التطبيق. 

- معرفة تطبيق ال�ست�سعار عن بعد يف الدرا�سات اجلغرافية 
واملجالت املختلفة.
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7جغرافية ال�سكان والتنميةمت-ج 730
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

ال�سكان و�سف املقرر مفهوم جغرافية  تطور  �سرح  على  املقرر  هذا  يركز 
والتنمية وجغرافية التنمية و اأهميتها وعالقة جغرافية ال�سكان 

بالتنمية , ومعوقات التنمية .
تطور الهدف من املادة  ومراحل  بعد  عن  ال�ست�سعار  ماهية  على  التعرف   .1

تقنيات ال�ست�سعار عن بعد.
2. التعرف على اأنظمة ال�ست�سعار عن بعد واأهميتها بالن�سبة 

لعلم اجلغرافيا وفروعها.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. اأبو عيانة , فتحي حممد : جغرافية ال�سكان , دار املعرفة اأهم املراجع

اجلامعية , الإ�سكندرية , 1986م 
2. ال�سر نوبي : جغرافية ال�سكان , مكتبة لأجنلو م�سرية , 

القاهرة , 1983م.
دار   , ال�سكاين  الإح�ساء   : احل�سن  حممد   , العطوف   .3

النه�سة العربية , بريوت , 1994م .
4. حلبي , علي عبد الرازق : علم الجتماع ال�سكاين ,  دار 

النه�سة العربية , بريوت , 1984م.
5. تراجم : ال�سكن احل�سري , امل�ساكل واحللول , تعريب 
 , الإ�سكندرية   , املعارف  من�ساأة   , الفا�سلي  علي  حممد 

1987م .
6. البيئة والتنمية - اإبراهيم حممد العناين.

رجب  عبدالرحمن  اإبراهيم   - املحلي  املجتمع  تنمية   .7
واآخرون.
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8. التنمية نظريًا وتطبيقيًا - علية ح�سن.
للتنمية امل�ستدامة وحماية  9. برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

البيئة - الأمم املتحدة.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم جغرافيا ال�سكان وعالقاتها بالتنمية.12
العوامل املوؤثرة يف جغرافية ال�سكان.22
النظريات ال�سكانية.32
 النظريات ال�سكانية روؤية تاأ�سيلية .42
مفهوم ودللت واأهداف التنمية وعالقتها بال�سكان.52
نظريات التنمية ـــ نظرية اأوج�ست كونت .62
نظرية كارل مارك�ض ـــ نظرية انت�سار التنمية.72
م�سكالت ومعوقات التنمية.82
التنمية من خالل 92 مل�سكالت  املعاجلات واحللول  بع�ض 

جتارب بع�ض الدول لختيار مناذج.
بع�ض مناذج خطط التنمية .102
�سمنار.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم جغرافية ال�سكان والتنمية .

- معرفة عالقة ال�سكان بالتنمية .
- معرفة كيفية امل�ساهمة يف التنمية .
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7البيئات احل�سريةمت-ج 731
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

يتناول املقرر مفهوم جغرافيا البيئات احل�سرية اخل�سائ�ض و�سف املقرر
العامة للمناطق احل�سرية والجتماعية والنظريات الأ�سا�سية 
وامل�ساكل الجتماعية يف املناطق احل�سرية والثقافة والتنمية 

يف البيئات احل�سرية .
1. معرفة مفهوم جغرافيا البيئات احل�سرية الهدف من املادة 

2. فهم اخل�سائ�ض العامة للمناطق احل�سرية والجتماعية . 
3. معرفة النظريات الأ�سا�سية وامل�ساكل الجتماعية يف املناطق

4. احل�سرية والثقافة والتنمية يف البيئات احل�سرية .
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
العمران, اأهم املراجع جغرافيا  1990م,  حممد,  الفتاح  عبد  وهيبة,   .1

دار املعرفة اجلامعية, .
2. عالم,اأحمد واآخرون,1995م. التخطيط الإقليمي, مكتبة 

الأجنلو امل�سرية, القاهرة.
3. ال�سقار, فوؤاد حممد 1994م, التخطيط الإقليمي, من�ساأة 

املعارف, الإ�سكندرية
4. جابر, حممد مدحت ,2006م, جغرافيا العمران, مكتبة 

الأجنلو امل�سرية,القاهرة.
اجلغرافيا  قواعد  واآخرون,1994م,  فتحي  اأبوعيانة,   .5

العامة, دار املعرفة اجلامعية .
6. اجلغرافيا احل�سرية - اأ.د. �سربي فار�ض  - 2017م.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
املفاهيم الأ�سا�سية.12
مو�سوعاتها  22 احل�سرية  البيئات  جغرافيا  مفهوم 

بالعلوم الأخرى.
اخل�سائ�ض العامة للمناطق احل�سرية.32
اخل�سائ�ض الجتماعية للمناطق احل�سرية.42
النظريات الأ�سا�سية.52
التغري – مظاهره وعوامله وافرازاته.62
)فقر/جرمية/بطالة 72 امل�ساكل الجتماعية يف احل�سر 

...الخ(.
البناء الجتماعي )النظم الجتماعية ال�سائدة(.82
الثقافة يف املجتمعات احل�سرية املعا�سرة.92

تخطيط التنمية الجتماعية يف املناطق احل�سرية.102
تخطيط التنمية القت�سادية يف املناطق احل�سرية.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم جغرافيا البيئات احل�سرية.

- فهم اخل�سائ�ض العامة للمناطق احل�سرية  والجتماعية. 
- معرفة النظريات الأ�سا�سية وامل�ساكل الجتماعية يف املناطق 

احل�سرية والثقافة والتنمية يف البيئات احل�سرية.
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7البيئات اجلافةمت-ج 732
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

 يتناول املقرر مفهوم وحدود واأ�سباب اجلفاف والتوزيع اجلغرايف و�سف املقرر
للمناطق اجلافة يف العامل والطبيعية للمناطق اجلافة  والأو�ساع 
الب�سرية للمناطق اجلافة والإمكانات املتاحة لتنمية املناطق اجلافة 

وا�ستعرا�ض اأو�ساع املناطق اجلافة يف ال�سودان.
1. التعريف مبفهوم وحدود واأ�سباب اجلفاف.الهدف من املادة

2. تو�سيح التوزيع اجلغرايف للمناطق اجلافة يف العامل.
3. التعريف بالأو�ساع الطبيعية للمناطق اجلافة.
4. التعريف بالأو�ساع الب�سرية للمناطق اجلافة.

5. التعريف بالإمكانات املتاحة لتنمية املناطق اجلافة.
6. ا�ستعرا�ض اأو�ساع املناطق اجلافة يف ال�سودان.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

اجلافة: اأهم املراجع الأقاليم  جغرافية   ,2010 رم�سان,  ح�سن  �سالمة,   .1
منظور جغرايف بيئي, عمان, دار امل�سرية للن�سر والتوزيع.

الأرا�سي  جغرافية   ,2007 فتحي,  جودة  الرتكماين,   .2
اجلافة والت�سحر, القاهرة, دار الثقافة العربية.

3. اأبو�سن, اأ.د. عطا الله اأحمد, اأ.د. ال�سيد عزت قنديل- د. 
�سمري فوؤاد علي توفيق, اإبراهيم ال�سيد - املوارد الطبيعية 

املتجددة يف املناطق اجلافة.
4. جودة ح�سن جودة - 1996م.

اجلغرافيا  يف  درا�سة  اجلافة,  و�سبه  اجلافة  البيئات   .5
الطبيعية - حمدين عبدالقادر العو�ض - 2015م.

6. الأرا�سي اجلافة - د. علي عبدالوهاب �ساهني 2000م.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
التعريف مبفهوم وحدود واأ�سباب اجلفاف.12
الأرا�سي اجلافة )مفهومها, اأنواعها, �سفاتها, اأهمية 22

درا�ستها(.
الأ�سباب الطبيعية للجفاف.32
التوزيع اجلغرايف للمناطق اجلغرافية يف العامل.42
يف 52 ال�سطح(  )اأ�سكال  اجليومورفولوجية  املالمح 

املناطق اجلافة.
الأحوال املناخية يف املناطق اجلافة.62
لظروف احليوية يف املناطق اجلافة )النبات, احليوان( 72

حالة الرتبة يف املناطق اجلافة.
املوارد املائية يف املناطق اجلافة.82
اخل�سائ�ض الب�سرية يف املناطق اجلافة.92

الأن�سطة الب�سرية يف املناطق اجلافة )ال�سيد, الرعي, الزراعة(.102
الت�سحر )املفهوم, الأبعاد, الآثار.112
اإمكانات التنمية يف املناطق اجلافة )املناطق اجلافة يف 122 

ال�سودان(التوزيع, اخل�سائ�ض, ال�ستثمار.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة التعريف مبفهوم وحدود واأ�سباب اجلفاف.

�سفاتها,  اأنواعها,  )مفهومها,  اجلافة  الأرا�سي  معرفة   -
اأهمية درا�ستها.

- معرفة الأ�سباب الطبيعية للجفاف.
- فهم التوزيع اجلغرايف للمناطق اجلغرافية يف العامل.

- معرفة اإمكانات التنمية يف املناطق اجلافة -.)املناطق اجلافة 
يف ال�سودان )التوزيع, اخل�سائ�ض, ال�ستثمار.
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7مو�سوعات بيئية معا�سرةمت-ج 733
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

بيئية, و�سف املقرر ومفاهيم  والبيئة  اجلغرافية  مفهوم  املقرر  يتناول 
وبع�ض امل�سكالت البيئية, والبيئة من  منظور اإ�سالمي .

بالبيئية كنظام متكامل بكافة خ�سائ�سه الهدف من املادة الطالب  1. تعريف 
الطبيعية والب�سرية.

2. التعرف على تطور العالقة بني الإن�سان والبيئة.
3. تزويد الطالب باملفاهيم وامل�سطلحات البيئية الأ�سا�سية.

ا�ستغالل  �سوء  عن  الناجمة  بامل�سكالت  الطالب  تعريف   .4
الإن�سان للموارد.

5. تب�سري الطالب بكيفية التعامل الأمثل مع املوارد الطبيعية 
بح�سن ا�ستغاللها واملحافظة عليها.

6. متكني الدار�سني من القيام بدرا�سة امل�سكالت البيئية على 
امل�ستوى املحلي وو�سع احللول املنا�سبة لها.

7. اإملام الطالب بق�سايا البيئة من منظور اإ�سالمي.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
)1998م(,اجلغرافيا اأهم املراجع ح�سن  �سيد   اأبوالعينني,   .1

الطبيعية,املكتبة اجلامعية,القاهرة.
2. اإ�سالم,اأحمد مدحت, )1990م(,التلوث  م�سكلة الع�سر, 
�سل�سلة  عامل املعرفة العدد 152 املجل�ض الوطني للثقافة 

والفنون والآداب,الكويت.
3. ال�سهاوي,حممد اأحمد,)1998م(,تغري املناخ وم�ستقبل 
109,الهيئة  واحلياة,العدد  العلم  الأر�ض,�سل�سلة  

امل�سرية للكتاب,القاهرة.
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من  البيئة  ق�سايا   حممود,)2000م(  ال�سيخ,بدوي   .4
والتوزيع,مدينة  للن�سر  العربية  اإ�سالمي,الدار  منظور 

ن�سر,ج.م.ع.
5. الفقي, حممد عبد القادر,)1999م(,البيئة م�ساكلها وق�ساياها 

وحمايتها من التلوث, الهيئة امل�سرية العامة للكتاب, القاهرة.
6. الق�سا�ض, حممد عبدالفتاح,)1999م(, الت�سحر,�سل�سلة 
عامل املعرفة العدد 242 املجل�ض الوطني للثقافة والفنون 

والآداب الكويت.
ع�سام   - معا�سرة  بيئة  م�سكالت   - الطبيعية  الكوارث   .7

عبا�ض كرار 2019م.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم اجلغرافية البيئية وعالقتها بالعلوم الأخرى12
العاملي 22 الهتمام  تزايد  ,ومدي  البيئية  الدرا�سة  اأهمية 

بالبيئة وم�سكالتها.
مراحل تطور العالقة بني الإن�سان والبيئة.32
مفاهيم وم�سطلحات بيئية.42
بع�ض مظاهر التاأثري ال�سلبي لالإن�سان على البيئية:52
واأ�سكال 62 ودرجاته  البيئي  التلوث  مفهوم  البيئة:  تلوث 

التلوث البيئي ) تلوث الهواء , املاء ,الرتبة , ال�سو�ساء(.
ا�ستنزاف املوارد : )تعريف املوارد , طرق تق�سيمها, مفهوم 72

ا�ستنزاف املوارد, اأمثلة ل�ستنزاف املوارد, �سيانة املوارد(.
الإن�سان: 82 ا�ستغالل  �سوء  عن  الناجمة  امل�سكالت 

)الت�سحر , الطاقة , الغذاء(
بع�ض م�سكالت ال�سودان البيئية )الت�سحر (.92

م�سكلة التلوث اأ�سبابه وم�سادره .102
ق�سايا البيئة من منظور اإ�سالمي.112
�سمنار122



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

312ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم اجلغرافية البيئية وعالقتها بالعلوم الأخرى.

- معرفة م�سكالت ال�سودان البيئية )الت�سحر (.
- معرفة م�سكلة التلوث اأ�سبابه وم�سادره .
- معرفة ق�سايا البيئة من منظور اإ�سالمي.
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ال�صوؤون العلمية

7اجلغرافيا الكمية والتحليل املكاينمت-ج 734
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22133

يف و�سف املقرر الظاهرات  وت�سوير  الإح�سائية  املفاهيم  املقرر  تناول   
قالب قيا�سي ورقمي  وحتليل بياناتها على احلا�سب الآيل .

1. �سرح املفاهيم الإح�سائية يف اجلغرافياالهدف من املادة 
2. ت�سوير الظاهرات يف قالب قيا�سي رقمي واإبراز اجتاهاتها 

وعالقاتها بالظاهرات الأخرى
قائمة  كمية  بطريقة  البيانات  ومعاجلة  امل�سكالت  درا�سة   .3

على الأ�ساليب الإح�سائية والريا�سية احلديثة
4. الإح�ساءات احليوية وال�سكانية

املعلومات  نظم  يف  التحليل  باأدوات  الطالب  تعريف   .5
اجلغرافية واأنواعها وكيفية ا�ستخدامها

6. حتديد  متطلبات التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية 
7. تو�سيح كيفية التخطيط حلل م�سكالت جغرافية معينة با�ستخدام 

قدرات املعاجلة والتحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني طريقة التدري�س 

.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي

1. الأ�ساليب الكمية يف اجلغرافيا - عي�سى علي اإبراهيماأهم املراجع
2. مقدمة يف الأ�ساليب الكمية يف اجلغرافيا - فتحي حممد 

عبد العزيز 
3. البحث اجلغرايف مناهجه واأ�ساليبه - �سفوح خبري.

الكمية - حممد  بالو�سائل  اجلغرافيا  البحث يف  مناهج   .4
علي العزاوي.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم اجلغرافيا الكمية واأهدافها واأهميتها.12
الجتاهات احلديثة يف تطبيق الأ�ساليب الكمية.22
مقايي�ض التوطن.32
مقايي�ض النزعة املركزية والت�ستت.42
رموز احلركة والت�سال وحتليل احلركة والت�سال.52
اللتواء الحتمالت والعينات.62
يف 72 املختلفة  الإمكانيات  وتو�سيح  الطبيعي   التوزيع 

نظم املعلومات اجلغرافية.
الإح�ساءات احليوية وال�سكانية وال�سقاطات.82
اأدوات التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية واأنواعها 92

وكيفية ا�ستخدامها.
متطلبات التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية.102
با�ستخدام 112 معينة  جغرافية  م�سكالت  حلل  التخطيط 

قدرات املعاجلة والتحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية.
التدريب على ا�ستخدام اأجهزة حتديد املواقع.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة  املفاهيم الإح�سائية يف اجلغرافيا.

واإبراز  رقمي  قيا�سي  قالب  يف  الظاهرات  ت�سوير  معرفة   -
اجتاهاتها وعالقاتها بالظاهرات الأخرى.

- معرفة درا�سة امل�سكالت ومعاجلة البيانات بطريقة كمية قائمة 
على الأ�ساليب الإح�سائية والريا�سية احلديثة.

- فهم الإح�ساءات احليوية وال�سكانية.
- معرفة الطالب باأدوات التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية 

واأنواعها وكيفية ا�ستخدامها.
- معرفة حتديد  متطلبات التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية.

- معرفة كيفية التخطيط حلل م�سكالت جغرافية معينة با�ستخدام 
قدرات املعاجلة والتحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية.
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ال�صوؤون العلمية

7التدريب امليداينمت-ج 735
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

 يتناول  هذا املقرر  رحلة العمل امليداين.و�سف املقرر
1. معرفة  الفهم العلمي ملفهوم الدرا�سة والعمل  امليداينالهدف من املادة 

2. اإداراك قيمة الدرا�سة امليدانية يف اكت�ساب الطالب العديد 
من جوانب التعليم.

اجلغرايف  املخترب  هي  امليدانية  الدرا�سة  اأن  ا�ست�سعار   .3
الأ�سلي جلمع البيانات والوقوف على اجلانب العملي  

يتم تقيم اأداة الطالب فرديًا عن طريق كتابة التقارير ومدى طريقة التدري�س 
قدرة الطالب على اأداة ال�سمنار واملناق�سة.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
اأ�س�ض اأهم املراجع امليدانية  الدرا�سات  2004م  اأحمد  ال�سربجى,   .1

وتطبيقات يف اجلغرافيا الب�سرية 
2. الأ�ساليب الكمية يف اجلغرافيا – فتحي عبد العزيز اأبو 

را�ض .
اإبراهيم  علي  عي�سي  الإح�سائية واجلغرافيا-  الأ�ساليب   .3

.2017م . الإ�سكندرية  –جامعة  الآداب  –كلية 
4. الإح�ساء الو�سفي بريوت - عبد الرزاق �سربجى وخالد 

املال – 1987م .
.د.  جديد  اجلغرافية  يف  والإح�سائية  الكمية  الأ�ساليب   .5

على العزاوى - 2019م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
خمتارة 12 ملنطقة  ميداين  عمل  برحلة  الطالب  يقوم 

الق�سم  اأ�ساتذة  من  منا�سب  عدد  يرفقه  بال�سودان 
الدرا�سات  فيها  تطبق  اأيام  ع�سرة  عن  لأتقل  ملدة 

التخ�س�سية. 
ا�ستخدام  اأدوات جمع املعلومات:22

- املالحظة املبا�سرة.
املختلفة  املجتمع  لل�سرائح  ال�سخ�سية  املقابالت   -
احلرف  والتجار   , احلكومية  املوؤ�س�سات  )موظفي 

الهام�سية (.
- ال�ستبيان.

ا�ستخدام اأداة ال�ستبانة.32
- اإجراء الدرا�سات اجليومورفولوجية  اأو امل�ساحة.

توزيعها  يف  اجلغرافية  واملوؤثرات  القرى  درا�سة   -
وعالقتها باملراكز احل�سرية.

- درا�سة تخطيط املدن واإقليم املدينة.42
العمل املعملي :  يقوم الطالب بجمع البيانات وتنظيمها 52

الأ�ساتذة  باإ�سراف  درا�سية  حلقات  يف  وعر�سها 
)�سمنار(.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
-   معرفة  مفهوم العمل امليداين واكت�ساب املهارات التدريبية. 
-   ومعرفة تطبيق القيا�سات على الواقع الطبيعي وو�سفه من 

ناحية جغرافية .  



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

317ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

8اجلغرافيا ال�سيا�سيةمت-ج 836
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22
وعالقتها و�سف املقرر ال�سيا�سية  اجلغرافيا  مفهوم  املقرر  هذا  يتناول 

باجليوبولوتيكا و العلوم الأخرى, وحتليل امل�سكالت العاملية 
املعا�سرة وربط ذلك بالنظام العاملي اجلديد.

باجلغرافيا الهدف من املادة اخلا�سة  الأ�س�ض  فهم  اإىل  املقرر  هذا  يهدف   .1
ال�سيا�سية و مناهجها و جمال البحث فيها وعالقتها بالعلوم 
جمريات  لفهم  املعا�ض  بالواقع  ذلك  كل  وربط  الأخرى, 
الأحداث ال�سيا�سية حمليا واإقليميا و عامليا ومعرفة التكتالت 

القت�سادية والع�سكرية واأثرها يف التوازن الدويل.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
1. حممد حممود اإبراهيم الديب, اجلغرافيا ال�سيا�سية - اأ�س�ض اأهم املراجع

وتطبيقات, مكتبة الجنلو امل�سرية, القاهرة, 1978م.
2. �سالح الدين ال�سامي , اجلغرافية ال�سيا�سية , دار الكتاب 

, القاهرة,1973م.
– اأ�س�ض  ال�سيا�سية  , اجلغرافية  ال�سماك  �سيد  زاهر  3. حممد 

التطبيقات, دار الكتب للطباعة و الن�سر, املو�سل, 1988م.
اأ�س�ض اجلغرافية  4. حممد عبا�ض عبد املجيد عامر, درا�سات يف 
ال�سيا�سية و الأو�ساع العاملية اجلديدة, الإ�سكندرية, 1994م.

5. حممد فوؤاد ال�سقار و حممد ر�سيد الفيل, اأ�سول اجلغرافية 
ال�سيا�سية, وكالة املطبوعات , الكويت, 1980م.

اجلغرافيا ال�سيا�سية اأ�س�ض وتطبيقات - حممد حممود الديب.  .6
7. اجلغرافيا ال�سيا�سية - �سالح الدين ال�سامي.

اجلغرافيا ال�سيا�سية , اأ�س�ض وتطبيقات - حممد زاهر ال�سماك.  .8
9. اجلغرافية ال�سيا�سية - حممد متويل حممد.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
تطورها-  12 )ن�ساأتها-  ال�سيا�سية  اجلغرافية  مفهوم 

مناهج بحثها- عالقتها بالعلوم الأخرى(
مفهوم الدولة وقوتها22
حتليل ال�سناعة )الأ�س�ض الطبيعية املوؤثرة يف منو الدولة.32
حتليل القوة الب�سرية املوؤثرة يف منو الدولة42
القت�سادية( 52 )الأ�س�ض  القت�سادية  العنا�سر  حتليل 

املوؤثرة يف منو الدولة
املراحل التي متر بها الدولة62
ت�سنيفها- 72 تطورها-  )مفهومها-  ال�سيا�سية  احلدود 

تخطيطها وتعيينها(
منازعات احلدود ال�سيا�سية )مناذج مل�سكالت احلدود يف العامل(.82
املياه الإقليمية )تعريفها- وظائفها- حتديدها وطرق قيا�سها(.92

منظمات دولية واإقليمية )تكتالت اقت�سادية- �سيا�سية(.102
هيكل النظام العاملي اجلديد ــ التكتالت ال�سيا�سية الإقليمية.112
بع�ض النماذج مل�سكالت �سيا�سية معا�سرة122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
تطورها-   )ن�ساأتها-  ال�سيا�سية  اجلغرافية  مفهوم  معرفة   -

مناهج بحثها- عالقتها بالعلوم الأخرى(
- معرفة مفهوم الدولة وقوتها

حتليل  الدولة  منو  يف  املوؤثرة  الطبيعية  )الأ�س�ض  معرفة   -
القوة الب�سرية املوؤثرة يف منو الدولة

ــ التكتالت ال�سيا�سية  - معرفة هيكل النظام العاملي اجلديد 
الإقليمية.
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ال�صوؤون العلمية

8اجلغرافيا الطبيةمت-ج 837
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر اجلغرافية الطبية, املجالت, امل�سمون, واملناهج و�سف املقرر
انت�سار  وعوامل  املر�ض  لنت�سار  اجلغرافية  والظروف, 

الأمرا�ض وحتليلها وطرق الوقاية منه. 
1. التعريف باجلغرافيا الطبية )م�سمونها - مناهج بحثه(.الهدف من املادة 

2. التعريف بالظروف اجلغرافية وعالقتها بانت�سار الأمرا�ض.
3. اإلقاء ال�سوء على الدرا�سات اجليوطبية لالأقاليم والوحدات 

اجلغرافية.
4. اأثر البيئة اجلغرافية على انت�سار الأمرا�ض يف ال�سودان.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

د.عبد اأهم املراجع   - الطبية  اجلغرافيا  يف  الإن�سان  و�سحة  البيئة   .1
العزيز طريح �سرف.

2. التنمية - اجلغرافيا دعامة التخطيط  - د. �سالح الدين ال�سامي.
3. التباين البيئي واأنواع التلوث - د. حممد اإبراهيم ح�سن.

4. البيئة والتنمية - اإبراهيم حممد العناين.
5. برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية امل�ستدامة وحما�سة 

البيئة - الأمم املتحدة.
6. اأمرا�ض البيئات احلارة  قراءة يف مالمح املكان وحتدياته 

ال�سحية - د. اآمال �سالح الكعبي 2017م.
7. اجلغرافية الطبية - جالل بدر خ�سرة - 2018م.

 - احل�سن  حممد  عبدالرحمن  د.   - الطبية  اجلغرافية   .8
2016م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرةالرقم
مفهوم اجلغرافية الطبية وعالقتها بالعلوم الأخرى12
التطور التاريخي للجغرافية الطبية واأهميتها.22
جمالت اجلغرافية الطبية ومناهج الدرا�سة فيها.32
نظريات اجلغرافية الطبية.42
التحليل اجلغرايف لأ�سباب توطن وانت�سار الأمرا�ض 52

) العوامل الطبيعية(.
التحليل اجلغرايف لأ�سباب توطن وانت�سار الأمرا�ض 62

) العوامل الب�سرية(.
والبيئة 72 املر�ض  ومعدلت  وتوزيع  نوع  بني  العالقة 

)ح�سري- ريفي(.
درا�سة خدمات الرعاية ال�سحية )اأنواعها- توزيعها(.82
درا�سة خدمات الرعاية ال�سحية )كفاءتها وكفايتها(.92

التدابري والت�سريعات البيئية التي حتد من توطن الأمرا�ض.102
ال�سودان 112 اأقاليم  بع�ض  يف  متوطنة  لأمرا�ض  مناذج 

والتحليل اجلغرايف لأ�سباب التوطن.
ال�سودان 122 اأقاليم  بع�ض  يف  مزمنة  لأمرا�ض  مناذج 

والتحليل اجلغرايف لأ�سباب التوطن.
بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم

- معرفة اجلغرافيا الطبية ) م�سمونها - مناهج بحثه(.
- معرفة الظروف اجلغرافية وعالقتها بانت�سار الأمرا�ض.

- معرفة اجليوطبية لالأقاليم والوحدات اجلغرافية.
- اأثر البيئة اجلغرافية على انت�سار الأمرا�ض يف ال�سودان.
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ال�صوؤون العلمية

8جغرافيا التنميةمت-ج 838
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

وجغرافية و�سف املقرر التنمية  مفهوم  تطور  �سرح  على  املقرر  هذا  يركز 
ومناهج  وجمالتها  واأدواتها  وحماورها  واأهميتها  التنمية 
البحث فيها, كما يبني عالقة اجلغرافية بالتنمية, وتركز على 
التنمية الإقليمية ويحلل دور التنمية يف البلدان النامية ويحدد 

العقبات التي تواجهه وبالتطبيق على التنمية يف ال�سودان .
1. معرفة مفهوم التنمية وتتبع تطور املفهوم.الهدف من املادة

2. معرفة نظريات التنمية وو�سائلها واأدواتها.
3. درا�سة امل�ساريع ال�سودانية ومعوقاتها.

الع�سف طريقة التدري�س  – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
1. البيئة والتنمية - اإبراهيم حممد العناين .اأهم املراجع

رجب  الرحمن  عبد  اإبراهيم   - املحلي  املجتمع  تنمية   .2
واآخرون.

3. التنمية نظريًا وتطبيقيًا - علية ح�سن .
امل�ستدامة وحماية  للتنمية  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج   .4

البيئة - الأمم املتحدة.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم التنمية  وتطوره.12
اأهداف التنمية واأهميتها.22
نظريات التنمية.32
جمالت التنمية.42
موؤ�سرات قيا�ض التنمية ومتطلباتها.52
حتليل مفهوم ومنهج التنمية امل�ستدامة ومتطلباتها62
العالقة بني البيئة و التنمية امل�ستدامة )جتارب حملية واإقليمية(.72
مقومات التنمية يف دول العامل الثالث.82
م�ساكل ومعوقات التنمية يف دول العامل الثالث.92

م�سكالت التخطيط التنموي يف ال�سودان.102
دور املراأة يف التنمية.112
درا�سة حتليلية للتنمية يف وليات ال�سودان.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم التنمية وتتبع تطور املفهوم.

- معرفة نظريات التنمية وو�سائلها واأدواتها.
- معرفة امل�ساريع ال�سودانية ومعوقاتها.

- معرفة العالقة بني البيئة و التنمية امل�ستدامة )جتارب حملية 
واإقليمية(.

- معرفة مقومات التنمية يف دول العامل الثالث.
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ال�صوؤون العلمية

8قيا�س وتقييم االآثار البيئيةمت-ج 839
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

العامة و�سف املقرر والأهداف  البيئية  الآثار  مفهوم  املقرر  هذا  يتناول  
البيئية  الآثار  ذات  الب�سرية  والأن�سطة  البيئية  الآثار  لتقييم 
والقوانني  البيئية  الآثار  تقييم  ومراحل  – موجبة(   )�سالبة 

والت�سريعات املتعلقة بالآثار البيئية ال�سالبة  .
ت�سنيف الهدف من املادة   ( واليجابية  ال�سالبة  البيئية  بالآثار  التعريف   .1

الآثار.
2. معرفة معايري قيا�ض الآثار البيئية.

3. التب�سري بخطر التعامل ) ب�سلبية ( مع البيئة الطبيعية.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

1. التباين البيئي واأنواع التلوث - د. حممد اإبراهيم ح�سن اأهم املراجع
2. النظام البيئي - د. عبد ال�سالم حممود عبد الله

يحيي  د.   - العربي  الوطن  وال�سكان يف  واملوارد  البيئة   .3
الفرحان - د . عبد الفتاح لطفي 

4. الأمن املائي العربي - د. مطبوعة مركز الدرا�سات العربي 
الأوربي.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم الآثار البيئية.12
الأهداف العامة لتقييم الآثار البيئية.22
32 – )�سالبة  البيئية  الآثار  ذات  الب�سرية  الأن�سطة 

موجبة(.
مراحل تقييم الآثار البيئية.42
املناهج واملعرفة املتبعة يف تقييم الآثار البيئية.52
العنا�سر واملعلومات املتناولة يف الآثار البيئية.62
العن�سر الب�سري واملعينات.72
م�ساكل تقييم الأثر البيئي.82
كيفية التنبوؤ بالآثار البيئية.92

القوانني والت�سريعات املتعلقة بالآثار البيئية ال�سالبة.102
درا�سة مناذج خمتارة.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم الآثار البيئية.

- معرفة الأهداف العامة لتقييم الآثار البيئية.
 – )�سالبة  البيئية  الآثار  ذات  الب�سرية  الأن�سطة  معرفة   -

موجبة(.
- معرفة مراحل تقييم الآثار البيئية.

البيئية  بالآثار  املتعلقة  والت�سريعات  القوانني  معرفة    -
ال�سالبة.
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ال�صوؤون العلمية

ن�سو�س اجلغرافيا باللغة االإجنليزيةمت-ج 840
)اجلغرافيا الب�سرية 2(

8

ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة
22-22

 By the end of the course students will beالهدف من املادة 
able to demonstrate solid knowledge on:
1. Human geography, Medical geography 

and Economic geography and 
development.

2. Language, religion, transport, trade, 
and Tourism.  

3. Agricultural and rural land use.
4. Cities and urban land use.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

ااأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات .طريقة التقومي
 K. phiLbrick, This human world 1963 .1اأهم املراجع

London.
2. J. Grainer, Urban Geography, 1967, 

New York.
3. Freeman, T, W. Geography, & Regional 

Administration.
4. Jones, K. & Moon. Medical  Geography 

in progress, London.  
5. Friedmann, Regional Development 

Policy, 1966.        
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
12Induction to human geography.    
22Population and migration.
32Language and religion. 
42Agricultural and rural land use.
52Industrial and economic development. 
62Cities and urban land use.
72Transport and trade.
82Economic geography and development.
92Medical geography.

102Tourism.
112Rural development.
122Political geography.

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- الإملام باأ�سول علم اجلغرافيا الب�سرية.

- معرفة مفاهيم املادة ومتغرياتها.
- معرفة معلومات توؤهله يف تخ�س�ض اجلغرافيا.
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ال�صوؤون العلمية

8ا�ستخدام االأر�سمت-ج 841
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

وقوانني و�سف املقرر الأرا�سي  ا�ستخدام  مفهوم  املقرر  هذا  يتناول  
ا�ستخدامات الأرا�سي والتجارب الدولية والإقليمية يف جمال 
الت�سريع وقوانني اإدارة البيئة والأطر املوؤ�س�سية لتطبيق قوانني 
اإدارة البيئة وا�ستخدامات الأرا�سي وقوانني وت�سريعات اإدارة 
 , البيئة  اإدارة  ال�سودان و  البيئة وا�ستخدامات الأرا�سي يف 
وا�ستخدام  البيئي  والت�سريع  القانون   , الأرا�سي  ا�ستخدام 
بالتغري  الأرا�سي  تدهور  وعالقة  البيئة  على  واأثره  الأر�ض 

املناخي واجلهود الدولية ملكافحة تدهور الأرا�سي
, الهدف من املادة الأرا�سي  ا�ستخدام   , البيئة  اإدارة   : اأ�سا�سية  مفاهيم   .1

القانون والت�سريع البيئي.
2. اأهداف اإدارة البيئة وا�ستخدام الأرا�سي.

3. تطور قوانني حماية البيئة وا�ستخدامات الأرا�سي.
الت�سريع وقوانني  والإقليمية يف جمال  الدولية  التجارب   .4

اإدارة البيئة.
5. الأطر املوؤ�س�سية لتطبيق قوانني اإدارة البيئة وا�ستخدامات 

الأرا�سي.
الأرا�سي  وا�ستخدامات  البيئة  اإدارة  وت�سريعات  قوانني   .6

يف ال�سودان.
والت�سريع  القانون   , الأرا�سي  ا�ستخدام   , البيئة  اإدارة   .7

البيئي.
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
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ال�صوؤون العلمية

1. التباين البيئي واأنواع التلوث - د. حممد اإبراهيم ح�سن.اأهم املراجع
2. النظام البيئي - د. عبد ال�سالم حممود عبد الله.

يحيي  د.  العربي -  الوطن  وال�سكان يف  واملوارد  البيئة   .3
الفرحان - د . عبد الفتاح لطفي.

4. الأمن املائي العربي - د. مطبوعة مركز الدرا�سات العربي 
الأوربي.

5. الأر�ض والتطور الب�سري - ترجمة د. عمر ال�سيد غالب 
1957م.

6. قواعد اجلغرافيا العامة - جودة ح�سن جودة .
حمدان  جمال   - والت�ساري�ض  ال�سكان  بني  العالقة   .7

1957م.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
القانون والت�سريع يف 12  , الأرا�سي  ا�ستخدام  مفهوم  

ا�ستخدام الأر�ض
اجلغرافيا ومفهوم وا�ستخدام22
اأهداف اإدارة البيئة وا�ستخدام الأرا�سي32
تطور قوانني حماية البيئة وا�ستخدامات الأرا�سي42
التجارب الدولية والإقليمية يف جمال الت�سريع وقوانني 52

ا�ستخدام الأرا�سي
البيئة 62 اإدارة  قوانني  لتطبيق  املوؤ�س�سية  الأطر 

وا�ستخدامات الأرا�سي
اأمناط ا�ستخدام الأرا�ض72
قوانني وت�سريعات اإدارة البيئة وا�ستخدامات الأرا�سي 82

يف ال�سودان
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ال�صوؤون العلمية

ا�ستخدام الأر�ض واأثره على البيئة92
عالقة تدهور الأرا�سي بالتغري املناخي102
اجلهود الدولية ملكافحة تدهور الأرا�سي112
�سمنار.122

- معرفة مفهوم ا�ستخدام الأرا�سي.خمرجات التعليم
- معرفة قوانني ا�ستخدامات الأرا�سي.

الت�سريع  جمال  يف  والإقليمية  الدولية  التجارب  معرفة   -
وقوانني اإدارة البيئة.

البيئة  اإدارة  قوانني  لتطبيق  املوؤ�س�سية  الأطر  معرفة   -
وا�ستخدامات الأرا�سي.

وا�ستخدامات  البيئة  اإدارة  وت�سريعات  قوانني  معرفة   -
الأرا�سي يف ال�سودان.

القانون   , الأرا�سي  ا�ستخدام   , البيئة  اإدارة  معرفة    -
والت�سريع البيئي.

- معرفة ا�ستخدام الأر�ض واأثره على البيئة.
- فهم عالقة تدهور الأرا�سي بالتغري املناخي.

- معرفة اجلهود الدولية ملكافحة تدهور الأرا�سي.
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ال�صوؤون العلمية

8بحث التخرجمت-ج 842
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

-2123

-  تنمية قدرات الطالب يف ا�ستخدام امل�سادر واملراجع.الهدف من املادة
- القدرة على كيفية كتابة البحوث.

كتابة بحث يراعى فيه كل اأ�س�ض البحث العلمي. املو�سوع

اأن يتمكن الطالب من اإعداد بحث علمي م�ستفيدًا من مناهج خمرجات التعليم
البحث العلمي التي در�سها.
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ال�صوؤون العلمية

9نظم املعلومات اجلغرافية )3(مت-ج 943
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

12123

اجلغرافية و�سف املقرر املعلومات  لنظم  املنهجي  الإطار  املقرر  يتناول 
املعلومات  لنظم  الت�سغيلية  واجلوانب  التطبيق  وجمالت 
 , م�سادرها   , )طبيعتها  اجلغرافية  والبيانات  اجلغرافية 
يف  والتحليل  لنمذجة  البيانات  وقواعد  ومناذجها  ترقيمها 
نظم املعلومات اجلغرافية )مناذج الرتفاع الرقمية , النمذجة 

الكارتوغرافية.
اأن يكون الطالب بنهاية املقرر قادرًا على: الهدف من املادة 

وجمالت  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  املنهجي  الإطار   .1
التطبيق.

2. معرفة اجلوانب الت�سغيلية لنظم املعلومات اجلغرافية.
3. معرفة البيانات اجلغرافية )طبيعتها , م�سادرها , ترقيمها 

ومناذجها وقواعد البيانات 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف  والتحليل  النمذجة  معرفة   .4

)مناذج الرتفاع الرقمية , النمذجة الكارتوغرافية
5. نظم املعلومات اجلغرافية واملعلوماتية

6. معرفة اأ�س�ض ت�سميم وبناء قواعد البيانات اجلغرافية
7. معرفة  مناذج الرتفاع الرقمية

8. معرفة الإح�ساء املكاين ونظم املعلومات اجلغرافية
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
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ال�صوؤون العلمية

الدرا�سات اأهم املراجع )2004م(,   , يو�سف  اإ�سماعيل   , اإ�سماعيل   .1
اجلغرافية  املعلومات  نظم  بتطبيقات  املعا�سرة  العمرانية 

, من�ساأة املعارف , الإ�سكندرية . 
اجلغرافية,  املعلومات  رمزي,1992م,نظم   , الزهراين   .2
جامعة  اجلغرافيا  ق�سم   , ا�ستعمالتها  وبع�ض  مكوناتها 

اأم القري مبكة املكرمة.
3. ال�سمري, اأحمد �سالح,)2007م(نظم املعلومات اجلغرافية 

من البداية , بغداد .
مبنظومة  اخلا�سة  الربامج   , مراد  اأنور  مكرم  ال�سيخ,   .4

املعلومات اجلغرافية , بغداد.
بعد  عن  ,ال�ست�سعار  ,1986م  حممد  خالد   , العنقري   .5
 , للن�سر  املريخ  دار   , املكانية  الدرا�سات  يف  وتطبيقاته 

الريا�ض , ال�سعودية.
6. العنقري, خالد حممد ,1990م , تطبيقات نظم املعلومات 
جامعة  اجلغرافيا  ق�سم   , حتليلية  درا�سة   , اجلغرافية 

الكويت , اجلمعية اجلغرافية الكويتية.
7. را�سي , حممود دياب 1993م , مقدمة يف نظم املعلومات 
 , القاهرة   , والتوزيع  للن�سر  الثقافة  دار   , اجلغرافية 

م�سر.
املعلومات  نظم  اخلزامي,)1998م(,  عزيز,حممد   .8
,من�ساأة  للجغرافيني  وتطبيقات  اأ�سا�سيات  اجلغرافية. 

املعارف,الإ�سكندرية,م�سر.
املعلومات  نظم  اخلزامي,)1993م(,  عزيز,حممد   .9
جامعة   , احل�سري  التخطيط  وتطبيقاتها يف  اجلغرافية 

الكويت.
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ال�صوؤون العلمية

10. عودة,�سميح اأحمد حممود,)2005م(, اأ�سا�سيات نظم 
املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها من روؤية جغرافية,الطبعة 

الأوىل,دار امل�سرية للن�سر والتوزيع  والطباعة,عمان.
نظم  يف  مقدمة   , ,1997م  �سعيد  فوزي   , كبارة   .11
 , والبيئية  احل�سرية  وتطبيقاتها  اجلغرافية  املعلومات 

ال�سركة ال�سعودية للتوزيع , جدة, ال�سعودية.
12. حممد علي, حممد عبد اجلواد)1998م(.نظم املعلومات 
اجلغرافية )اجلغرافيا العربية وع�سر املعلومات(, مكتبة 

امللك فهد. الريا�ض.
13. حممد, و�سام الدين.)2008م( اأ�سا�سيات نظم املعلومات 

اجلغرافية, من�ساة املعارف امل�سرية, القاهرة.

مو�سوع املحا�سرةزمن املحا�سرة الرقم
نظم املعلومات اجلغرافية واملعلوماتية12
اأ�س�ض ت�سميم وبناء قواعد البيانات اجلغرافية22
مناذج الرتفاع الرقمية32
الإح�ساء املكاين ونظم املعلومات اجلغرافية42
الإطار املنهجي لنظم املعلومات اجلغرافية وجمالت التطبيق52
اجلوانب الت�سغيلية لنظم املعلومات اجلغرافية62
ترقيمها 72 م�سادرها,  )طبيعتها,  اجلغرافية  البيانات 

ومتاذجها وقواعد البيانات(.
النمذجة  والتحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية )مناذج 82

الرتفاع الرقمية - النمذجة الكارتوغرافية(.
مو�سوعات تطبيقية92

م�سروع التطبيق العملي102
�سمنار112
�سمنار122



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

334ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                            دليل كلية الآداب

ال�صوؤون العلمية

اأن يكون الطالب بنهاية املقرر قادرًا على: خمرجات التعليم
- معرفة الإطار املنهجي لنظم املعلومات اجلغرافية وجمالت 

التطبيق.
- فهم اجلوانب الت�سغيلية لنظم املعلومات اجلغرافية.

- معرفة البيانات اجلغرافية )طبيعتها , م�سادرها , ترقيمها 
ومناذجها وقواعد البيانات .

اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف  والتحليل  النمذجة  معرفة   -
)مناذج الرتفاع الرقمية, النمذجة الكارتوغرافية.

- معرفة نظم املعلومات اجلغرافية واملعلوماتية.
- معرفة اأ�س�ض ت�سميم وبناء قواعد البيانات اجلغرافية.

- معرفة  مناذج الرتفاع الرقمية.
- معرفة الإح�ساء املكاين ونظم املعلومات اجلغرافية.

- معرفة مو�سوعات تطبيقية.
- معرفة م�سروع التطبيق العملي.
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ال�صوؤون العلمية

9جغرافيا النباتمت-ج 944
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول  هذا املقرر مفهوم اجلغرافية النباتية ومناهج البحث و�سف املقرر
فيها والعوامل املوؤثرة يف توزيع النبات على �سطح الأر�ض 
والرقعة واأمناطها ـــ م�ساحة و�سكل الرقعة ) الأنواع الكونية 
ـــ الأنواع املتوطنة ( واحلياة النباتية يف ال�سودان والعوامل 
البيئات  واأنواع  ال�سودان  النباتية يف  فيها والأقاليم  املوؤثرة 

وغطاوؤها النباتي يف ال�سودان.
1. معرفة مفهوم اجلغرافية النباتية ومناهج البحث فيها.الهدف من املادة

2. معرفة العوامل املوؤثرة يف توزيع النبات على �سطح الأر�ض.
3. معرفة الرقعة واأمناطها ـــ م�ساحة و�سكل الرقعة ) الأنواع 

الكونية ـــ الأنواع املتوطنة(.
4. معرفة احلياة النباتية يف ال�سودان والعوامل املوؤثرة فيها.

5. معرفة  الأقاليم النباتية يف ال�سودان.
6. معرفة اأنواع البيئات وغطاوؤها النباتي يف ال�سودان.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

الله اأهم املراجع عبد  حممد  ال�سالم  عبد  د.   - النباتية  اجلغرافية   .1
واآخرون ــ م مكتبة امللك فهد ـــ 1997م.

 - واحليوانية  الزراعية  املنتجات  الزراعية  اجلغرافيا   .2
�سفوح خبري

3. اأ�سول اجلغرافيا القت�سادية - حممد ال�سيد ن�سر. 
4. املوارد القت�سادية - ح�سن �سيد اأحمد.

5. اجلغرافيا الزراعية - عبد احلميد بلة.
6. اأ�سول اجلغرافية الزراعية - د. عبا�ض فا�سل ال�سعدي.

7. اجلغرافيا النباتية - د. ح�سن عبدالقادر 2010م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم اجلغرافية النباتية ومناهج البحث فيها.12
العوامل املوؤثرة يف توزيع النبات على �سطح الأر�ض.22
عوامل الرتبة.32
العوامل احليوية.42
ـــ 52 الكونية  )الأنواع  الرقعة  و�سكل  م�ساحة  ـــ  الرقعة 

الأنواع املتوطنة(.
اأمناط الرقعة.62
ت�سكل الرقعة والأمناط الفلورية.72
نطاقات الغطاء النباتي.82
احلياة النباتية يف ال�سودان والعوامل املوؤثرة فيها.92

تكيف النباتات يف ال�سودان.102
الأقاليم النباتية يف ال�سودان.112
اأنواع البيئات وغطاوؤها النباتي يف ال�سودان.122

بعد اكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم اجلغرافية النباتية ومناهج البحث فيها.

- معرفة العوامل املوؤثرة يف توزيع النبات على �سطح الأر�ض.
ـــ م�ساحة و�سكل الرقعة )الأنواع  - معرفة الرقعة واأمناطها 

الكونية ـــ الأنواع املتوطنة(.
- معرفة احلياة النباتية يف ال�سودان والعوامل املوؤثرة فيها.

- معرفة  الأقاليم النباتية يف ال�سودان.
- معرفة اأنواع البيئات وغطاوؤها النباتي يف ال�سودان.
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ال�صوؤون العلمية

9التنمية الريفيةمت-ج 945
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

تناول املقرر مفهوم الريف عند اجلغرافيني وعلماء الجتماع و�سف املقرر
وخ�سائ�سها  وتوزيعها  الريفية  الأن�سطة  واأنواع  وغريهم 
واأنواع  واملدينة  القرية  بني  املتبادلة  والتاأثريات  والعالقات 
ال�ستيطان الريفى وخ�سائ�سه والعوامل املوؤثرة فيه والبداوة 
كنمط حياة متكامل وتخطيط املوارد والتنمية الريفية وبع�ض 

مناذج التنمية الريفية وم�سكالت التنمية الريفية.
بنهاية املقرر يكون الطالب  قادرًا على :الهدف من املادة

الريف عند اجلغرافيني وعلماء الجتماع  اإدراك مفهوم   .1
وغريهم.

2. معرفة  اأنواع الأن�سطة الريفية وتوزيعها وخ�سائ�سها.
3. فهم العالقات والتاأثريات املتبادلة بني القرية واملدينة.

4. معرفة  اأنواع ال�ستيطان الريفى وخ�سائ�سه والعوامل 
املوؤثرة فيه.

5. معرفة  البداوة كنمط حياة متكامل.
6. معرفة تخطيط املوارد والتنمية الريفية.

7. معرفة  بع�ض مناذج التنمية الريفية.
8. معرفة  م�سكالت التنمية الريفية.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني. 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي
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ال�صوؤون العلمية

1. البيئة والتنمية - اإبراهيم حممد العناين.اأهم املراجع
رجب  الرحمن  عبد  اإبراهيم   - املحلي  املجتمع  تنمية   .2

واآخرون.
3. التنمية نظريا وتطبيقيا - علية ح�سن.

4. برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية امل�ستدامة وحماية 
البيئة - الأمم املتحدة.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم التنمية الريفية ــــ متطلباتها واأهدافها واأهميتها.12
الجتماع 22 وعلماء  اجلغرافيني  عند  الريف  مفهوم 

وغريهم.
اأنواع الأن�سطة الريفية وتوزيعها وخ�سائ�سها.32
العالقات والتاأثريات املتبادلة بني القرية واملدينة.42
اأنواع ال�ستيطان الريفي وخ�سائ�سه والعوامل املوؤثرة 52

فيه.
البداوة كنمط حياة متكامل.62
تخطيط املوارد والتنمية الريفية.72
�سمات وخ�سائ�ض الريف ال�سوداين.82
م�سكالت التنمية الريفية.92

الريف 102 يف  توزيعها  اأ�س�ض  ــ  اأهميتها  ــ  اخلدمات 
ال�سوداين.

دور املنظمات الن�سائية يف التنمية والبيئة.112
بع�ض مناذج لأدوار املراأة يف التنمية الريفية.122
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ال�صوؤون العلمية

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
الجتماع  عند اجلغرافيني وعلماء  الريف  مفهوم  معرفة    -

وغريهم.
- معرفة  اأنواع الأن�سطة الريفية وتوزيعها وخ�سائ�سها.

- معرفة  العالقات والتاأثريات املتبادلة بني القرية واملدينة.
والعوامل  الريفى وخ�سائ�سه  ال�ستيطان  اأنواع  معرفة    -

املوؤثرة فيه.
- معرفة  البداوة كنمط حياة متكامل.

- معرفة تخطيط املوارد والتنمية الريفية.
- معرفة  بع�ض مناذج التنمية الريفية.

- معرفة  م�سكالت التنمية الريفية.
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ال�صوؤون العلمية

9جغرافيا الطاقةمت-ج 946
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22-22

يتناول املقرر تعريف الطالب مبفهوم جغرافية الطاقة وم�سادر و�سف املقرر
الطاقة الرئي�سية والعوامل التي ت�ساهم يف وجودها وم�سادر 

الطاقة يف ال�سودان, وتر�سيد ا�ستخداماتها.
1. تعريف الطالب مبفهوم جغرافية الطاقة.الهدف من املادة

2. التعريف مب�سادر الطاقة الرئي�سية والعوامل التي ت�ساهم 
يف وجودها.

وتر�سيد  ال�سودان,  يف  الطاقة  مب�سادر  التعريف   .3
ا�ستخداماتها.

الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 
الذهني.

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
1. جغرافية الطاقة اأ�س�ض وم�سكالت - اأ.م.د. مثنى فا�سل اأهم املراجع

علي 2018م.
2. جغرافية الطاقة - د, �سبحي الدليمي - 2018.

3. البيئة واملوارد وال�سكان يف الوطن العربي - د. يحيى الفرحان 
- د. عبدالفتاح العو�ض عبدالله - د. مو�سى �سميحة.

4. موارد الرثوة القت�سادية - حممد �سبحي عبداحلكيم.
5. جغرافية املوارد اخلام - حممد �سعيد ن�سر.

حممد  عماد  د.   - ومنافعها  خماطره  النووية  الطاقة   .6
احلفيظ - 2019م.
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ال�صوؤون العلمية

املعادن  جغرافية  )1997م(,  خمي�ض  حممد  الزوكة,   .7
وال�سناعة - دار املعرفة اجلامعية الإ�سكندرية.

8. الزوكة, حممد خمي�ض )2001م(, جغرافية الطاقة - دار 
املعرفة اجلامعية الإ�سكندرية.

تنمية  )1977م(,  عمران  واأحمد  �سميح  حممد  عافية,   .9
املوارد املعدنية يف الوطن العربي, القاهرة.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرة الرقم
مفهوم جغرافية الطاقة.12
م�سادر الطاقة املختلفة.22
مفهوم الطاقة واأهميتها.32
عوامل وجود الطاقة.42
الطاقة الأحفورية ) الفحم, البرتول, الغاز الطبيعي (.52
طاقة 62  , ال�سم�سية  الطاقة   ( املتجددة  الطاقة  م�سادر 

الرياح , الطاقة املائية(.
وتر�سيد 72 بال�سودان  املتاحة  الطاقة  م�سادر 

ا�ستخداماتها.
الطاقة والبيئة.82
البرتول يف ال�سودان.92

تر�سيد وا�ستهالك الطاقة يف ال�سودان.102
ا�ستخدام الطاقة وحماية البيئة.112
�سمنار.122
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ال�صوؤون العلمية

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم جغرافية الطاقة.

- معرفة م�سادر الطاقة الرئي�سية والعوامل التي ت�ساهم يف 
وجودها.

وتر�سيد  ال�سودان,  يف  الطاقة  م�سادر  معرفة   -
ا�ستخداماتها.
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ال�صوؤون العلمية

9اإدارة النظم البيئيةمت-ج 947
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول املقرر مفهوم النظام البيئي ومكوناته واأهميته وو�سائل و�سف املقرر
املنظور  البيئية من  النظم  اإدارة  البيئية ومفهوم  النظم  اإدارة 
 . البيئية  النظم  العمليات احليوية داخل  واإدارة   . الإ�سالمي 
واأثر الإن�سان على النظام البيئي وحماية واإدارة النظم البيئية 

)التخطيط البيئي- الت�سريعات(.
يهدف املقرر اإىل معرفة:الهدف من املادة 

اإدارة  وو�سائل  واأهميته  ومكوناته  البيئي  النظام  مفهوم   .1
النظم البيئية.

2. مفهوم اإدارة النظم البيئية من املنظور الإ�سالمي.
3. اإدارة العمليات احليوية داخل النظم البيئية.

4. اأثر الإن�سان على النظام البيئي.
البيئي-  )التخطيط  البيئية  النظم  واإدارة  حماية   .5

الت�سريعات(.
– الع�سف طريقة التدري�س  وال�سمنارات  – املناق�سات  تفاعلية  حما�سرات 

الذهني .
اأعمال �سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي

1. املدخل اىل علم البيئة - حممد حممود حممدين  - طه عثمان. اأهم املراجع
2. مقدمة يف علم درا�سة البيئة - الطيب احاد امل�سطفى حياتي.

3. خالة البيئة يف العامل - برنامج الأمم املتحدة.
عماد  د.  العربي-  اخلليج  منطقة  يف  واملياه  البيئة  م�ستقبل   .4

حممد احلفيظ- 2019م.
5. البيئة واملوارد الطبيعية - اأ.د. عادل اأحمد جرار 2017م.
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ال�صوؤون العلمية

د.   - امل�ستدامة  التنمية  اإطار  يف  البيئة  وحماية  اإقليم  تهيئة   .6
اإبراهيم مالوي وزميله - 2018م.

7. اأ�سلحة الدمار ال�سامل وخماطرها على بيئة الإن�سان ووجوده 
- د. حممد عبدالرحيم الطاهر - 2019م.

8. علوم الأر�ض - املناخ والحتبا�ض احلراري والتغري املناخي 
جملد - ترجمة اأ. ح�سن ن�سرالله - 2017م.

9. اأن�سطة اخلدمات واإدارتها احل�سرية مفاهيم واأ�س�ض - د. فوؤاد 
غ�سبان 2017م.

10. جغرافية البيئة والتخطيط البيئي )طبعة ملونة( م- اأ.د. فوؤاد 
اأحمد 2017م.

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم النظام البيئي.12
مكونات النظام البيئي.22
مفهوم اإدارة النظم البيئية واأهمية درا�سته.32
و�سائل اإدارة البيئة.42
)النمو 52 البيئي  النظام  تواجه  التي  البيئية  امل�سكالت 

ال�سكاين- التلوث(.
مفهوم اإدارة النظم البيئية من املنظور الإ�سالمي.62
اإدارة العمليات احليوية داخل النظم الأيكلوجية.72
م�سكالت بيئية )احتبا�ض حراري- ا�ستنزاف موارد- 82

زحف �سحراوي(.
اأثر الإن�سان على النظام البيئي.92

البيئي- 102 )التخطيط  البيئية  النظم  واإدارة  حماية 
الت�سريعات(.

مناذج يف كيفية اإدارة النظم البيئية.112
�سمنار.122
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ال�صوؤون العلمية

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
وو�سائل  واأهميته  ومكوناته  البيئي  النظام  مفهوم  معرفة   -

اإدارة النظم البيئية
- معرفة مفهوم اإدارة النظم البيئية من املنظور الإ�سالمي .

- معرفة اإدارة العمليات احليوية داخل النظم البيئية .
- معرفة اأثر الإن�سان على النظام البيئي.

البيئي-  )التخطيط  البيئية  النظم  واإدارة  حماية  معرفة   -
الت�سريعات(.
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ال�صوؤون العلمية

10جغرافيا احلياة الربيةمت-ج 1048
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

يتناول  املقرر مفهوم احلياة الربية ـــ قيمة احلياة الربية العوامل و�سف املقرر
املوؤثرة يف احلياة الربية اأ�سكال واأمناط احلياة الربية والأهمية 
القت�سادية للحيوانات الربية وبيئة واإدارة احلياة الربية وقوانني 

احلياة الربية والتهديدات التي تواجه احلياة الربية.
يهدف املقرر اإىل :الهدف من املادة

1. معرفة مفهوم احلياة الربية ـــ قيمة احلياة الربية.
2. معرفة العوامل املوؤثرة يف احلياة الربية.

3. معرفة اأ�سكال واأمناط احلياة الربية.
4. معرفة الأهمية القت�سادية للحيوانات الربية.

5. معرفة بيئة واإدارة احلياة الربية
6. معرفة قوانني احلياة الربية

7. معرفة التهديدات التي تواجه احلياة الربية
الع�سف طريقة التدري�س   – �سمنارين  مناق�سة   – تفاعلية  حما�سرات 

الذهني.
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي

1. اإدارة املوارد الطبيعية يف ال�سودان بعد النف�سال, اأ�سامة اأهم املراجع
يو�سف ب�سري , 2011م

يف  واأثره  النف�سال  بعد  اجلديد  الدميغرايف  الت�سكيل   .2
اإدارة املوارد الطبيعية , اآمنة جبارة 2011م.

3. املوارد الطبيعية يف ال�سودان , ع�سام حامد دكني , 2011م. 
عبدالله  عزالدين   , ال�سودان  يف  الطبيعية  املوارد  اإدارة   .4

اإبراهيم 2011م.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم احلياة الربية ـــ قيمة احلياة الربية.12
العوامل املوؤثرة يف احلياة الربية.22
اأ�سكال واأمناط احلياة الربية.32
حالة البيئة الربية يف ال�سودان.42
مفهوم املحمية  ـــ املحميات يف ال�سودان.52
الأهمية القت�سادية للحيوانات الربية.62
ت�سنيف احليوانات الربية.72
ت�سنيف احليوانات الربية يف ال�سودان ـــ ودورها يف 82

التوازن الطبيعي.
بيئة واإدارة احلياة الربية.92

قوانني احلياة الربية.102
التهديدات التي تواجه احلياة الربية.112
الأنواع املهددة بالنقرا�ض.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم احلياة الربية ـــ قيمة احلياة الربية.

- معرفة العوامل املوؤثرة يف احلياة الربية.
- معرفة اأ�سكال واأمناط احلياة الربية.

- معرفة الأهمية القت�سادية للحيوانات الربية.
- معرفة بيئة واإدارة احلياة الربية.

- معرفة قوانني احلياة الربية.
- معرفة التهديدات التي تواجه احلياة الربية.
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ال�صوؤون العلمية

10اإدارة الكوارثمت-ج 1049
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

مفهوم اإدارة الكوارث وعالقتها بالدرا�سات اجلغرافية واأنواع و�سف املقرر
الكوارث الطبيعية والب�سرية واأ�سبابها واآثارها  وتوزيع مناطق 
الكوارث ح�سب اأنواعها واإمكانيات التنبوؤ بالكوارث واإدارتها 

واأمثلة لكوارث طبيعية والأبعاد الإميانية للكوارث.
1. تعريف الطالب باأنواع الأخطار الطبيعية.الهدف من املادة

2. اإملام الطالب بطرق ت�سنيف والتنبوؤ بالأخطار الطبيعية.
3. تعريف الطالب باأ�ساليب وكيفية جتنب الأخطار الطبيعية.

حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 
اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحانات.طريقة التقومي

الطبيعية, اأهم املراجع الكوارث  جغرافيا   ,1999  , ح�سنني   , جودة   .1
دار املعرفة اجلامعية الإ�سكندرية. 

2. على عبد القادر , 1973م , جغرافيا الكوارث الطبيعية.
3. حم�سوب , حممد �سربي واآخرون , 1998م , الأخطار 

الطبيعية , دار الفكر العربي , القاهرة.
ع�سام   - معا�سرة  بيئية  م�سكالت   - الطبيعية  الكوارث   .4

عبا�ض كرار - 2019م.
اأحمد ح�سن  د.   - البيئية  العوملة  املناخ وحتديات  ق�سية   .5

عو�ض - د. ح�سن اأحمد �سحاته 2018م.
حممد  حممود  نهال  د.   - الطبيعية  البيئة  جغرافية   .6

2018م.
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مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم اإدارة الكوارث وعالقتها بالدرا�سات اجلغرافية12
 تعريف الكوارث واخلطر22
اأنواع الكوارث الطبيعية والب�سرية واأ�سبابها واآثارها32
توزيع مناطق الكوارث ح�سب اأنواعها42
اإمكانيات التنبوؤ بالكوارث52
اإدارة الكوارث قبل واأثناء وبعد حدوثها62
كوارث الفي�سانات اأنواعها والأ�سباب72
كوارث ال�سيول اأنواعها والأ�سباب82
مفهوم الزلزل واآثارها92

الرباكني ـ اأ�سبابها واأنواعها واآثارها102
الأبعاد الإميانية للكوارث112
درا�سة تف�سيلية لبع�ض النماذج.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- مفهوم اإدارة الكوارث وعالقتها بالدرا�سات اجلغرافية.

- تعريف الكوارث واخلطر.
- اأنواع الكوارث الطبيعية والب�سرية واأ�سبابها واآثارها.

- اإدارة الكوارث قبل واإثناء وبعد حدوثها.
- الأبعاد الإميانية للكوارث.
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ال�صوؤون العلمية

10اجليولوجيا االقت�ساديةمت-ج 1050
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

22123

واأهميتها و�سف املقرر ـــ  فروعها  ــ  اجليولوجيا  مفهوم  املقرر  يتناول 
ــ تعريفهاــ  مفهوم اجليولوجيا القت�سادية واأهميتها والطاقة 
املتجددة  غري  الطاقة  م�سادر  واأنواع  واأنواعها  وم�سادرها 

واملعوقات ل�ستغالل املعادن والطاقة يف ال�سودان.
يهدف املقرر اإىل :الهدف من املادة

1. معرفة مفهوم اجليولوجيا ــ فروعها ـــ واأهميتها.
2. معرفة مفهوم اجليولوجيا القت�سادية واأهميتها.

3. معرفة الطاقة ــ تعريفها ــ وم�سادرها واأنواعها.
4. معرفة اأنواع وم�سادر الطاقة غري املتجددة.

5. معرفة املعوقات ل�ستغالل املعادن والطاقة يف ال�سودان.
حما�سرات تفاعلية – مناق�سة �سمنارين – الع�سف الذهني.طريقة التدري�س 

اأعمال ال�سنة ÷ اختبارات + امتحاناتطريقة التقومي
�سليمان اأهم املراجع عادل   , اأجريكول   , القت�سادية  اجليولوجية   .1

واآخرون , القاهرة , 2010م.
2. اجليولوجية القت�سادية, حممد عبده مياين, الطبعة 2, جدة.

3. جغرافيا الطاقة - د. �سبحي الدليمي 2018م.
اأ.م.د. مثنى فا�سل  اأ�س�ض وم�سكالت -  4. جغرافية الطاقة 

علي 2018م.
5. البيئة واملوارد وال�سكان يف الوطن العربي - د. يحيى الفرحان 

- د. عبدالفتاح العو�ض عبدالله - د. مو�سى �سميحة.
6. موارد الرثوة القت�سادية - حممد �سبحي عبداحلكيم.
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ال�صوؤون العلمية

مو�سوع املحا�سرة زمن املحا�سرةالرقم
مفهوم اجليولوجيا ــ فروعها ـــ واأهميتها.12
مفهوم اجليولوجيا القت�سادية واأهميتها.22
م�سطلحات اجليولوجيا القت�سادية.32
ال�سودان جيولوجيا.42
املعادن خوا�سها الطبيعية واأهميتها القت�سادية.52
الأ�س�ض اجليولوجية للتعدين واملناجم.62
ال�سخور واأنواعها.72
الطاقة ــ تعريفها ــ وم�سادرها واأنواعها.82
اأنواع وم�سادر الطاقة غري املتجددة.92

املعوقات ل�ستغالل املعادن والطاقة يف ال�سودان.102
م�ستقبل اجليولوجيا القت�سادية يف ال�سودان.112
�سمنار.122

بعد اإكمال الطالب لدرا�سة هذه املادة يكون قادرًا على:خمرجات التعليم
- معرفة مفهوم اجليولوجيا ــ فروعها ـــ واأهميتها.

- معرفة مفهوم اجليولوجيا القت�سادية واأهميتها.
- معرفة الطاقة ــ تعريفها ــ وم�سادرها واأنواعها.

- معرفة اأنواع وم�سادر الطاقة غري املتجددة.
- معرفة املعوقات ل�ستغالل املعادن والطاقة يف ال�سودان.
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ال�صوؤون العلمية

10بحث التخرجمت-ج 1051
ال�ساعات املعتمدةجمموع ال�ساعاتالعملياملتابعةاملحا�سرة

-2123

- تنمية قدرات الطالب يف ا�ستخدام امل�سادر واملراجع .الهدف من املادة
- القدرة على كيفية كتابة البحوث.

كتابة بحث يراعى فيه كل اأ�س�ض البحث العلمي.مو�سوع املحا�سرة

اأن يكون الطالب قادرًا على الكتابة البحثية بالطرق ال�سحيحة خمرجات التعليم
يف توثيق املعلومات.
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ــــــــــــــــــــــــــَة َخامتمِ

اَلم على خري خلقه  َوال�سَّ اَلة  َوال�سَّ ات,  احِلَ ال�سَّ تتّم  بنعمته  الَِّذي  لله  مد  احْلَ  
حبه َو�سلم , َوبعد .. د �سلى الله َعَلْيِه وَعلى اآله َو�سَ مَّ َنبيَنا حُمَ

مت بحمد الله وتوفيقه جمع وترتيب وت�سميم دليل كلية الآداب ليكون هاديًا   
يف م�سرية هذه الكلية وتطورها لأداء ر�سالتها وفق الروؤية اخلا�سة بها والروؤية العامة 
لر�سالة جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم .. اآملني من الله التوفيق وال�سداد ملا 

فيه خري البالد والعباد .

د. بله اأحمد بله جلة
عميد الكلية
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ال�صوؤون العلمية

الفهر�س
ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

3ا�ستهالل
4مقدمة
5الروؤية

5الر�سالة
6اأهداف اجلامعة

7جلنة لو�سع ت�سور الكلية
7الإمكانات الب�سرية للكلية
10الإمكانات املادية املتوفرة

11مقدمة عن الكلية
11روؤية الكلية

11ر�سالة الكلية
11اأهداف الكلية

12الدرجة التي متنحها الكلية
12نظام القبول والت�سجيل

12نظام الدرا�سة
12ال�ساعات املعتمدة
13اخلطة التدري�سية
13الف�سل الدرا�سي

13العام الدرا�سي
13اإ�سرتاتيجيات التدري�ض امل�ستخدمة يف الكلية

14اأ�ساليب التقومي
14م�سادر التعلم

15رموز الكلية والأق�سام العلمية
15ال�ساعات التدري�سية لكلية الآداب

16-18اخلطة التدري�سية لكلية الآداب
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ال�صوؤون العلمية

١9اأواًل : مطلوبات الكلية
19-20الف�سل الدرا�سي الأول
21-22الف�سل الدرا�سي الثاين
23-25الف�سل الدرا�سي الثالث
26-27الف�سل الدرا�سي الرابع

28-29الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
30ثانيًا : مطلوبات التخ�س�س

١30. ق�سم اللغة العربية
30-34اخلطة التدري�سية لق�سم اللغة العربية

35ق�سم اللغة العربية - مطلوبات التخ�س�ض
35-40الف�سل الدرا�سي الأول
41-48الف�سل الدرا�سي الثاين
49-56الف�سل الدرا�سي الثالث
57-68الف�سل الدرا�سي الرابع

69-82الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
83-98الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض

99-114الف�سل الدرا�سي ال�سابع
115-127الف�سل الدرا�سي الثامن

2١28. ق�سم التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية
129-133اخلطة التدري�سية لق�سم التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية

134ق�سم التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية - مطلوبات التخ�س�ض
134-137الف�سل الدرا�سي الأول
138-143الف�سل الدرا�سي الثاين
144-151الف�سل الدرا�سي الثالث
152-161الف�سل الدرا�سي الرابع

162-175الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
176-189الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض
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ال�صوؤون العلمية

190-204الف�سل الدرا�سي ال�سابع
205-215الف�سل الدرا�سي الثامن

216-225الف�سل الدرا�سي التا�سع
226-234الف�سل الدرا�سي العا�سر

3235. ق�سم اجلغرافيا والبيئة
236-240اخلطة التدري�سية لق�سم اجلغرافيا والبيئة

241ق�سم اجلغرافيا والبيئة - مطلوبات التخ�س�ض
241-244الف�سل الدرا�سي الأول
245-251الف�سل الدرا�سي الثاين
252-260الف�سل الدرا�سي الثالث
261-270الف�سل الدرا�سي الرابع

271-284الف�سل الدرا�سي اخلام�ض
285-297الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ض

298-316الف�سل الدرا�سي ال�سابع
317-330الف�سل الدرا�سي الثامن

331-345الف�سل الدرا�سي التا�سع
246-352الف�سل الدرا�سي العا�سر

353اخلامتة
354�سهادة اعتماد دليل الكلية

355-357الفهر�ض


