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 قال تعالي :

(  ََٚ ٍِد ُِ أّٔ ّٚ َِّج أّٔفَّٔنً َِٓنِصٕ ُمِهبِّا َعلّٔٙ 

ِّّْٚٓا َعلّٔٙ ِصَراٍط مُِّشَتِكٔهّٛ  (أّٔمًَّ َِٓنِصٕ َس
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أهدددمثرة دددا ةةهددداملةملاضعدددلةملأستملذددد ةة اددد ةأ دددس  ةةةةةة
ملإلنس نيةةومعلد ةملااد اةمل دية ديمثن ةصلدمثةهللدل ةمل ةةةةةةة

ةعليهةو ل 
ومنةثد ة اد ةملاتملادمثانةملالداانة سعد ةاد ةن  دا ةملاعلد ةةةةةةةةة

ةعا ةوملأ
ةوأختملن ةوأختملت وأاضً ة ا ة

ةو ا ةأختت ةر ق ءةملامثربةيفةةملاعل ةوملأعا ة
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ٖب كمامها      الشكز اَال َاخريًا هلل سبحانٌ َتعالْ علٖ أمتام نعمتهٌ عله

 يذا البحث

اما ِطّب لْ أى أتقدم كالشكز إلدارٔ جامعٕ أم درماى اإلسهممّٕ  

 إلسًامًا يف نشز العلم َاملعزفٕ

  ُ   إلدارٔ معًهد البحهُو َالدراسهاإل اإلسهجاتّ ّٕ     َالشهكز مُوه

إلتاحت الفزوٕ لْ لهّه  درجهٕ املاجشهتري يف يهذا ا.ها  ص َأخه        

 كالشكز قشم الدراساإل اإلسزتاتّ ّٕ 

اما ِطّب لهْ أى أتقهدم كهاآْ تِهاإل الشهكز العزفهاى له          

 الداتُر 

 علي عيسى عبد الرمحن

سجاتّ ّٕ عمعًد البحُو اخلبري اإلسجاتّ ْ َرئّص قشم الدراساإل اإل

َالدراساإل اإلسجاتّ ّٕ جبامعٕ أم درمهاى اإلسهممّٕ ا الهذٓ افهزا      

علٖ يذا البحث جبًدٍ ََقتٌ فكاى أى تزِو يذا البحث كًذٍ الزِههٕ  

مو الدرر الهفّشٕ ا فلٌ مو اهلل حشو القبُ  َحمبٕ الزسهُ  ولهلْ   

 اهلل علٌّ َسلم

قتٌ نشأ  اهلل لٌ التُفّه   اما أخ  كالشكز ا  مو سايم كفكزٍ ََ

 َالشداد



 

 د 
 

 

 مقدمة :

الحمػػد ا الػػذم ديػػؿ دالػػف امةػػلـ انامػػا الػػدالنسنت كال ػػلة كالةػػلـ  مػػ  مػػف أرةػػؿ 

 صلل ا اهلل ي يللل   لل م  بشػػالران كسػػذالران كدا الػػنن إلػػن اا باذسػػم كةػػرادنن مسالػػران اػػدكاسن كم ػػط نسن محمػػد رةػػكؿ اا 

 ران . كبيد ،،ك م  آلم ك حبم كبنرؾ كةمـ اةمالمنن كثال

إف الد كة امةلمالا مسػذ مكلػد ن اػدر لأػن أف اكػكف  نلمالػا لاسطمػؽ اةػارااالدالناأن مػف 

حقالقػػا أةنةػػالا مأمػػا ك ػػن أف امةػػلـ دالػػف لمبشػػرالا دميػػن ، كأسػػم الحػػؽ كاليػػدؿ  ػػاف الةػػين 

 م ندة  الكما كاشكالؿ مكاطف الينلـ لالحمؿ ال كر امةلمن كالدالف بنمةلـ كنف أمران ضركرالنن 

، الدةػػػد دػػػػك ر م أػػػػـك إةػػػػارااالدالا الػػػػد كة ، إف الػػػػد كة الدػػػػب أف اشػػػػمؿ كن ػػػػا أسحػػػػن  الكػػػػرة 

األرضالا ،  اذا سظرسن إلن البالئا الدكلالا المةاأد ا بنلد كة سدد ن ااةـ بنلايقالد كالابنالف حالث 

اةػػكد ثقن ػػنت مايػػددة ك ػػندات كاقنلالػػد كأ ػػراؼ مابنالسػػا ، كابػػنالف الملػػنت كالمأدػػنت ، كػػؿ ذلػػؾ 

ظؿ أكضنع أارل اامثؿ  ن ظػن رة اليكلمػا الثقن الػا الاػن ايسػن  ػن م أكمػن زكاؿ الحػدكد  ن 

 كالقالكد أمنـ ال كر امسةنسن. 

كبم أكمأن اللربن ةالندة الثقن ا اللربالا ، أف اللزك ال كرم اللربن الاـ  ن كاػت ايمػؿ 

 بػر اليمػؿ الطػك ن   الم امةارااالدالنت األدسبالا لادمالر كاشػكالم البسالػا اتدامن الػا امةػلمالا

)المسظمػػنت الطك الػػان كأف الػػد كة امةػػلمالا اكادػػم  مػػؿ ابشػػالرم مةػػاسدا بقػػدرات إةػػارااالدالا 

 نئما ، كأف مكادأا ذلؾ ايسن بنلضركرة أ مالا اةااداـ إدارة إةارااالدالا د كالا ااالح لمػدالرم 

البحػػث اطػػكات  الػػد كة كالػػد نة القػػدرة  مػػ  الاينمػػؿ مػػ  امػػؾ البالئػػا الدكلالػػا ، كلقػػد دةػػد  ػػذا

ماكاضيا م ندة  الكما امدارة الد كالا لايزالز القالـ الدالسالا لدم المدامػ  المةػمـ كحمنالاػم مػف 

اللػػزك الثقػػن ن اللربػػن ، كالقالػػنـ بسشػػر الػػد كة امةػػلمالا  ػػن أسحػػن  الميمػػكرة كػػن ا اػػذ د ػػكة 

 امةلـ مكنسأن المقدر لأن.
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 كائؽ.س مؿ أف الشكؿ  ذا البحث بندرة  اح كمينلدا الي

 

 مشكمة البحث :

 .اادمن مشكما البحث  ن ضيؼ امدارة امةارااالدالا لمد كة امةلمالا 

 .الاحمالؿ امةارااالدن لمبالئا الداامالا كالانردالا لمد كة 

 .الا كالر امةارااالدن لمد كالا 

 .القالندة امةارااالدالا لمد كة 

 .امدارة امةارااالدالا لمد كة 

  امةارااالدالا.حندا المؤةةنت الد كالا لإلدارة 

 فروض البحث :

  دـ ات امنـ بنلااطالط امةارااالدن لمد كة. -1

 الاحدالنت الانردالا كنف ةببنن  ن ادسن مةاكل السشنط الد كل. -2

 اكاض  مؤ لت الد نة البنرزالف  ن الةنحا الد كالا . -3

 أهمية البحث :

 اسب  أ مالا البحث ب  مالا المكضكع ك ك امدارة امةارااالدالا لمد كة :

 مدارة امةارااالدالا اض  المؤةةا  ن مكض  المبندرة  سد الااطالط.ا -1

 المؤةةنت الان اةاادـ امدارة امةارااالدالا  ن أكثر المؤةةنت اقدمنن. -2

امدارة امةػػػػارااالدالا اػػػػكة حقالقػػػػا لاحقالػػػػؽ الةػػػػالطرة كاػػػػ مالف الػػػػدالف مػػػػف اتااػػػػراؽ  -3

 كابمالغ الد كة.
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ال ػنؿ امدارة امةارااالدالا مف ش سأن اارالج د نة  -4 إةارااالدالالف لمكاكبا الاطكر كا 

 رةنلا امةلـ لكن ا شيكب الينلـ .

 

 منهج البحث :

 ااب  البنحث المسأج الك  ن كالاحمالمن

 دراسات سابقة :

 حةب إطل ن اد كا ت  م   ذا الكانب الذم دن  احت  سكاف 

لمؤل ػم  لالتخطيط اإلستراتيجي لمدعوة اإلسالمية باالتطبي  عماا ااسااليا والوساا / 1

 عمي عيسا عبد الرحمنالدكاكر 

كاػػػد اسػػػنكؿ  الػػػم أ مالػػػا الااطػػػالط لمػػػد كة مضػػػمسن دممػػػا مػػػف األ كػػػنر المين ػػػر كأ مالػػػا 

 الحكار ككةالما سشر الد كة امةلمالا.

 .عناصر القوة اإلستراتيجية في اإلسالم وأثرها في تبميغ الدعوة/ كأالضنن كانب 2

  عمي عيسا عبد الرحمنلمدكاكر 

الػػػم ال كػػػر  ػػػن امةػػػلـ كالبيػػػد الاطبالقػػػن المامثػػػؿ  ػػػن الةػػػمكؾ امةػػػارااالدن لػػػدم اسػػػنكؿ  

المةممالف ككاا  الد كة  ن اليػنلـ ، كاػد اك ػؿ  الػم أف البالئػا امةػلمالا الداامالػا احاػنج 

 إلن ا امند امةلـ ا اسنانن كا اقندان كةمككنن لبمكغ من كنف  مالم الةمؼ.

 د حسين أبو صالح محمالدكاكر  إدارة العمل الدعوى/ 3

كاػػػػد اسػػػػنكؿ  الػػػػم ضػػػػركرة اممةػػػػنؾ بػػػػنمدارة امةػػػػارااالدالا م اػػػػذ الدػػػػد لػػػػدم المؤةةػػػػنت 

الد كالا كالةػين تمػالؾ  سن ػر القػكة امةػارااالدالا الاػن بأػن ااحقػؽ لمػد كة امةػلمالا 

األمػػنف كالمضػػن اػػدمنن  ػػن سشػػر ن ، كسطػػرؽ إلػػن مقنرسػػا الػػد كة بنلابشػػالر المةػػالحن كمػػن 



 

 ز 
 

 ـ ااا ندم كا  لمن كرأم  ػنلمن كمػن الدػد ن الػد كة امةػلمالا مػف  ػدـ الدد ن مف د

ات امنـ مف ابؿ الدكلا ، كأك ن بنت امنـ بنلد كة حا  ادد حظأػن بػالف شػيكب اليػنلـ 

  نمةلـ دالف الدمال   كؿ  رد  ن الينلـ لم حظم  ن امةلـ.

 تعمي  :

دن لمػػػد كة امةػػػلمالا الدراةػػػنت الةػػػنبقا ركػػػزت  مػػػ  أ مالػػػا الااطػػػالط امةػػػارااال

مكضحنن ضركرة امالؾ  سن ر القكة الان بأػن ااحقػؽ سشػر الػد كة كاسةػالنبأن  ػن أمػنف، 

 كأف الحكار  ن امةلـ كةالما مف كةنئؿ سشر  ذا الدالف الحسالؼ. 

بالسمػػن اسنكلػػت  ػػن  ػػذا البحػػث ضػػركرة ربػػط الػػد كة امةػػلمالا بػػنلكاا  حاػػ  الاػػالح 

سةػػنسالا ربنسالػػا ااػػدـ امسةػػنسالا  ػػن شػػا  مسػػنحن الحالػػنة لمػػد كة سشػػنطأن كابكلأػػن كػػد كة إ

ب ةمكب ةمس.كضركرة اطبالؽ الدالف اكتن ك يلن ممبةنن كأكلن حا  الككف المدامػ  المةػمـ 

سمكذدػػنن القاػػدل بػػم كالاكدػػب ات امػػنـ بنلشػػبنب كسك الػػا الشػػبنب كاشػػلالؿ الشػػبنب كاحػػدالث 

 أ كنره كا كالبأن لادما الدالف كاتةا ندة مف طنانام.

 الاككف البحث مف مقدما كاشمؿ:هيكل البحث: 
 مشكما البحث. ن1
 أ داؼ البحث. ن2

 أ مالا البحث. ن3

  ركض البحث. ن4

 مسأج البحث. ن5

 ل ااول: ويشتمل عما ثالثة مباحثالفص
 المبحث األكؿ: م أـك امدارة امةارااالدن
 المبحث الثنسن: م أـك امدارة  ن امةلـ
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 المبحث الثنلث: امدارة كالبالئا 
 

   ل الثانيالفص
 المبحث األكؿ: إةارااالدالا الد كة

 المبحث الثنسن: اتادن نت الرئالةالا مةارااالدالا الد كة
 المبحث الثنلث: امدارة امةارااالدالا لمد كة

 الفصل الثالث
 المبحث األكؿ: إةارااالدالا إدارة األزمنت

 المبحث الثنسن: إةارااالدالا الادرالب كا يالؿ المةممالف
 طمكبنت الاطنب الد كلالمبحث الثنلث: م

 الخاتمة
 السانئج

 الاك النت
 الم ندر كالمراد 
  أرس المكضك نت


