
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 يةلسامتوصيف مقرر: الثقافة اإل
Course Specification of: Islamic culture 

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1.  
 السم المقرر

Course Title 
  يةلسامالثقافة اإل

Islamic culture 

2.  

 رمز المقرر ورقمه
Course Code and 

Number 
UR006 

3.  
 اللساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursاللساعات المعتمدة 
 لياإلجما

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينلسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  

 يرألسالملستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 

 األول/ الفصل األولالملستوى 
First Year/ First Semester 

5.  

المتطلبات اللسابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 جدال تو
 None 

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 

 ال توجد
  None 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 متطلب عام لجميع برامج وأقلسام الكليات بالجامعة
 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربيةاللغة 

9.  
 ةرألسنظام الد

Study System 
 فصلي / انتظام

10.  
 معد توصيف المقرر
Prepared By 

 د. محمد عبدهللا حلسين تقي

11.  
 اشراف ومراجعة 
supervision 

 أ.م. د . هدى علي العماد.
 

12.  
 تاريخ اعتماد توصيف المقرر

Date of Approval 
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 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

ية واهمية االرتباط سالمالثقافة اإل يهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب المعلومات والمعارف عن معنى      
بثقافة القرآن الكريم والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة هللا وعظمته، ووعده ووعيده من واقع القرآن الكريم، 

 سبابأالوقاية منها، والتعرف على معنى و وخطورة الحرب الناعمة وطرق الغزو الفكري، أساليبوتعريفهم ب
الغلو والتطرف والتكفير، وابراز أهمية المشروع القرآني في مواجهة االستعمار الجديد والعدوان على بلدنا 

لية، وتعريفهم الموقف القرآني من سرائياليمن وكيفية مواجهتهم. وأهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واإل
 .     سالماتهم، ودور الشباب، والتعرف على الوسطية في اإلن وخطرهم وصفأفقيالمن

 

 جامعة صنعاء: مخرجات تعلم رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع               

الرمز 
 والرقم

 جامعة صنعاء مخرجات تعلم
الرمز 
 والرقم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر:
 ة المقرر لسوف يكون الطالب قادراً على ان:رألسبعد االنتهاء من د      

 

A3 ية ودورها في لسامادئ الثقافة اإليشرح مب
تحقيق الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات 

 المحلية المختلفة.
a1 

 ية واهمية االرتباط بثقافة القرآن.سالميظهر فهماً لمعنى الثقافة اإل

A2 

يوضح أسس ثقافة الجامعة وقيمها الجوهرية 
المتمثلة بالمساءلة والشفافية والعدالة والمساواة 

 ن واالنتماء والمواطنة.والتعاو

a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 

a3 لية.سرائييبين أهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واإل 

a4 .يُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفير 

B1  يمارس مهارات التفكير المختلفة بشكل منهجي
 وايجابي في تشخيص المشكالت والقضايا.

b1 
 االستعمار الجديد. أدواتيحلل 

B3 
المرتبطة بقضايا  بحا ات واألرأسيناقش ويقيم الد

 المجتمع بطريقة منهجية وموضوعية.
b2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواعيدلل على 

C5 

ي والوطني والقومي من سالميمارس دوره اإل
 ية.سالمخالل الثقافة القرآنية واإل

b3  فكري.الغزو ال أساليبيفسر 

c1 .يعمل بفاعلية لمواجهة اعداء هللا 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم المقرر

 ة المقرر لسوف يكون الطالب قادرا على أن:رألسبعد االنتهاء من د
a1 ية واهمية االرتباط بثقافة القرآن.سالميظهر فهماً لمعنى الثقافة اإل 
a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 
a3 لية.سرائييبين أهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واإل 
a4    .يُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفير 
b1  االستعمار الجديد. أدواتيحلل 
b2  الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواعيدلل على 
b3       الغزو الفكري. أساليبيفسر 
c1 .يعمل بفاعلية لمواجهة اعداء هللا 
c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 
d1 .يجيد مهارات االتصال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب الناعمة 
d2 .يعمل بفاعلية ضمن الفريق الواحد 
d3 ية.سالممة اإليستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب في حل قضايا األ 
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D2 
ة وثقافة يسالميشارك بفاعلية في ترسيخ الثقافة اإل
 التسامح والتعددية ممارسةً وتطبيقاً.

d1 
 يعمل ضمن الفريق الواحد.

D3 

القة ة بطينجليزيتواصل باللغتين العربية واإل
 وفاعلية في مجال تخصصه .

d2 
يجيد مهارات االتصال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب 

 الناعمة.

d3 
يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب في حل قضايا 

 ية.سالماألمة اإل

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم بالستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم: خاملساً: 

 
 )المعرفة والفهم( بالستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم:المقرر:  مواءمة  مخرجات تعلم اوالً 

A )الستراتيجيات التقويم الستراتيجيات التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المعرفة والفهم 

a1 ل.االلقاء الفاع - .ية واهمية االرتباط بثقافة القرآنسالميظهر فهماً لمعنى الثقافة اإل 
 .الحوار والمناقشة -
 العصف الذهني. -

 اسئلة شفهية. -
 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى a2 تكليف منزلي. -

a3  ليةسرائيأهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واإليبين. 

a4 .يُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفير 

 
 الفكرية ( بالستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم: الذهنية لمهاراتثانياً:  مواءمة  مخرجات تعلم المقرر) ا

B الستراتيجيات التقويم الستراتيجيات التعليم والتعلم الفكرية( :   الذهنية مخرجات تعلم المقرر  )المهارات 

b1  حل المشكالت. - االستعمار الجديد. أدواتيحلل 
 ية.يضاحالعروض اإل -

 .اسئلة شفهية -
 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواعيدلل على  b2 ب على االلقاء.التدري -

b3  الغزو الفكري. أساليبيفسر 

 
 مواءمة  مخرجات تعلم المقرر )المهارى المهنية والعملية ( بالستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم: ثالثاً: 

C  :)الستراتيجيات التقويم الستراتيجيات التعليم والتعلم  مخرجات تعلم المقرر )المهارىة المهنية والعملية 

c1 التعليم التعاوني. - .يعمل بفاعلية لمواجهة اعداء هللا 
 ية.يضاحالعروض اإل -

 .اسئلة شفهية -
 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية c2 تكليف بح . -

 
 ى المهنية والعملية ( بالستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم:مواءمة  مخرجات تعلم المقرر )المهار رابعاً: 

D  :)الستراتيجيات التقويم الستراتيجيات التعليم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة 

d1 
يجيد مهارات االتصال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب 

 . الناعمة
 حل المشكالت. إسلوب -
 ي.التعليم التعاون -
 .العصف الذهني -

 المشاهدة. -
 اسئلة شفهية. -

d2 .يعمل بفاعلية ضمن الفريق الواحد 

d3 
يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب في حل 

  ية.سالمالقضايا اإل

ة للمقرر مع تحديد اللساعات الفعلية اً: كتابة مواضيع المقرر الرئيلسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودلسادلس
 لتنفيذها.
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 م الوحدة
المواضيع 
 الرئيلسية

 المواضيع الفرعية
عدد 

 االلسابيع

عدد 
اللساعات 

 الفعلية
 مخرجات التعلم

 ية وأهمية االرتباط بالثقافة القرآنيةلسام: الثقافة اإلاألولالفصل 

: األولالفصل 
الثقافة 

ية لساماإل
وأهمية 
االرتباط 

فة بالثقا
 القرآنية

: األولالمبحث 
المدخل الى 

 ة.يلسامالثقافة اإل

 ية.سالمالثقافة اإل اوالً: تعريف
 ية.سالمة الثقافة اإلرأسثانياً: الهدف من د

 ثالثاً:  صفات المثقف.
 منهج حياة متكامل. سالمرابعاً: اإل

2 

1 

a2- b2-  c1 

المبحث الثاني:  
القرآن الكريم 
نعمة وشرف 

 لألمة.

 الثقافة القرآنية. : تعريفاوالً 
 ثانياً: اهمية االرتباط بالثقافة القرآنية.
 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكريم.
 رابعاً: القرآن الكريم كتاب عملي.

 خامساً: تصحيح المفاهيم على اساس القرآن.

1 

المبحث الثالث: 
القرآن يحصن 
أتباعه من اي 
باطل ويعطيهم 
 ثقافة الستباقية

القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون  اوالً:
 على هديه بهذا الشكل.

 1 ثانياً: القرآن يعطينا ثقافة استباقية.

المبحث الرابع:  
لية طالب ئوملس

 العلم.

 لية.ئواوالً: العلم فضل يترافق معه مس
 ية في صناعة ثقافتها.سالمثانياً: دور أعداء األمة اإل

 خطارء واألكاديميون لمواجهة األثالثاً: واجب العلما
 المحدقة باألمة.

 رابعاً: مشكلة األمة.
 خامساً: وجوب تصحيح الثقافات المغلوطة.

 سادساً: مواصفات طالب العلم.

1 

 عظمة هللا  -الثقة باهلل   -الفصل الثاني: معرفة هللا 

الفصل الثاني: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

: ولاألالمبحث 
 الثقة -معرفة هللا 
 باهلل.

 اوالً: أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى.
 ثانياً: الثقة باهلل سبحانه وتعالى.

ثالثاً: تشريع هللا هو المنهج الصحيح الذي ال تستقيم  ثالثاً: 
 حياة البشر اال به.

 رابعاً: قسوة القلوب.  رابعاً: 
ى معرفة هللا خامساً: اآليات التي نحصل من خاللها عل

  بالشكل الكافي.
2 

2 a1- b2 

المبحث الثاني: 
فاعلم أنه ال اله 

 اال هللا:

اوالً: تكرار واهمية قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال 
 هللا(.

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 
 الرسول صلوات هللا عليه وعلى آله، ووجه اليها.

 ً  : نتائج وتداعيات ضعف ايماننا بال اله اال هللا.ثالثا
 رابعاً: الواقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

2 a2 
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المبحث الثالث: 
نعمة التوجيهات 
االلهية وأهميتها 
في تطور األمة 

وحمايتها 
وكرامتها 
 والستقالها.

 اوالً: تسخير + تفكير = تطور.
انياً: حرف بوصلة التفكير في مخلوقات هللا شكل ضربة ث

 قاضية لألمة.
ثالثاً: المشكلة هي عدم فهم الدين مما جعلنا نظلم الدين 

 لية تخلفنا.ئوونحمله مس
رابعاً: عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعالً بيئة صالحة لتقبل 

 الدعايات ضد الدين.
لمسلمين نحو أن خامساً: القرآن الكريم عمل على أن يدفع ا

 .خر يسبقوا األمم اآل
سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون في 

 ليتهم في عمارة األرض؟ئومس
 أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟ إذاسابعاً: لم

1 2 d2 

المبحث الرابع: 
عاقة عمارة 

األرض بمعرفة 
 هللا.

 ان.ساوالً: االيمان باهلل وخشيته تزيد من التفكر عند االن
 ثانياً: من الذي سبب مقولة )الدين أفيون الشعوب(؟

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 
 المغلوطة للدين والدنيا.

1 2 d2 

 

المبحث الخامس 
: بعض مظاهر 

ملكوت هللا 
 وعظمته. 

 اوالً: آيات من سورة الحديد.
 ثانياً: هل السلطة ملك للشعب؟

 هومن اختصاص هللا وحده. ثالثاً: التشريع

1 

1 b1 

المبحث اللسادس: 
ألسماء هللا 

الحلسنى وأهميتها 
 في معرفة هللا.

 اوالً: آيات من سورة الحشر.
 ك.إسالمثانياً: افهم 

1 c2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:
الوعد والوعيد 

في القرآن 
 الكريم

: األولالمبحث 
د والوعيد الوع

 في القرآن الكريم.

 اوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في القرآن الكريم
ثانياً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان يخاف 

 من العاجل أكثر مما يخاف من اآلجل.
ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما جعلنا 

 نجهل وضعيتنا التي نحن فيها.
 ً : الفرق بين االبتالء والعقوبة وبين الصبر العملي رابعا

 والصبر السلبي. اإليجابي
خامساً: القرآن الكريم يربط بين الوعد في الدنيا والوعد 
 في اآلخرة والوعيد في الدنيا يتبعه وعيد في اآلخرة.

ي والنظام سالمسادساً: الفرق بين النظام االقتصادي اإل
 االقتصادي الغربي.

 ا معنى الكفر ببعض؟ وما نتيجته؟سابعاً: م

1 2 

b2 

المبحث الثاني: 
اهمية االيمان 

باليوم اآلخر في 
 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فيه الرحمة.
يجب علينا ان ال ننسى جهنم وأن نتذكرها  إذاثانياً: لم
 دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤية من الداخل مرتبطة بالواقع.
 رابعاً: أبوب جهنم.

1 2 
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 امساً: طعام وشراب المجرمين جهنم.خ
 سادساً: المساكن في جهنم.

 سابعاً: ال موت في جهنم وال تخفيف.
 ثامناً: المنافقون في جهنم ... )عذاب خاص بهم(.

: هل هناك من سيدخل من المسلمين النار ام انه لن أسعات
 يدخلها اال الكافرين فقط.

ليس عبارة عن رخصة للعصاة  سالمعاشراً: اإل
 والمجرمين.

 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

 الفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب الناعمة

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 

والحرب 
 الناعمة

: األولالمبحث 
 الغزو الفكري.

 اوالً: تعريف الغزو الفكري.
 الغزو الفكري. أساليبثانياً: 

 ي.سالمإلثالثاً: منافذ الفكر االستشراقي الى العالم ا
 ظهور التغريب. أسبابرابعاً: 

1 2 a4 

المبحث الثاني: 
 الحرب الناعمة.

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 الحرب الناعمة.طرق الوقاية من  ثانياً: 

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفير

الفصل 
الخامس: الغلو 

والتطرف 
 والتكفير

: األولالمبحث 
 الغلو والتطرف.

 والتطرف. : تعريف الغلواوالً 
 ثانياً: حكم الغلو والتطرف.

 ثالثاً: مظاهر الغلو والتطرف.
 رابعاً: آفات الغلو والتطرف.

1 2 b3 

المبحث الثاني: 
 التكفير.

 اوالً: تعريف التكفير.
 ثانياً: حكم التكفير.

 ثالثاً: ضوابط التكفير.
 .التي أدت الى انتشار ظاهرة التكفير سبابرابعاً: األ

خامساً: اآلثار السلبية التي تنعكس على المجتمعات بسبب 
 التكفير.

سادساً: الضوابط المعاصرة للحد من التكفير والتفسيق في 
 مجتمعنا.

 سابعاً: الضوابط التي تعتمد من أجل القضاء على التكفير.

 الفصل اللسادس: بلدة طيبة ورب غفور

الفصل 
اللسادس: بلدة 
طيبة ورب 

 غفور

: األولث المبح
نحن أمة 
 ملستهدفة

 استهداف اليمن. أسباباوالً: 
 ثانياً: موقع اليمن.

 ثالثاً: ما الذي يجب علينا في مواجهة العدوان. 
 رابعاً: : المقاطعة االقتصادية.

 
1 2 b1 

 المبحث الثاني: 
طبيعة العدوان 
 على بلدنا اليمن

 اوالً: الوعي بطبيعة الصراع.
 عب اليمني بالمشروع القرآني.ثانياً: مكاسب تمسك الش

 ثالثاً: الخيار الوحيد للشعب اليمني.

 الفصل اللسابع: المشروع القرآني في مواجهة االلستعمار الجديد والعدوان على بلدنا اليمن.
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 لسابعا: الستراتيجيات التدريس الملستخدمة في تدريس المقرر:

 االلقاء الفاعل. -

 الحوار والمناقشة. -

 حل المشكالت. -

 العصف الذهني. -

 التعلم التعاوني. -

 المهام والتكاليف. -

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -

 

الفصل اللسابع: 
المشروع 
القرآني في 
مواجهة 
االلستعمار 
الجديد 

والعدوان على 
 بلدنا اليمن

: األولالمبحث 
ه كيف نواج

 االلستعمار الجديد

 اوالً: تعريف االستعمار الجديد.
 ثانياً: بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار المنطقة

 ثالثاً: األمة أمام هذه األحدا .
 رابعاً: القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوان.

مارس  26خامساً: العدوان الشامل على الشعب اليمني )
 م(.2015

1 2 b1 

بحث الثاني الم
الشباب ودوره 

في بناء 
 المجتمعات .

 اوالً: الشباب ودوره في بناء المجتمعات..
 ثانياً: اصحاب الكهف نموذج قرآني.

 
 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر 

االلستعمار  أدوات
 لضرب األمة.

 ن.أفقياوالً: الموقف القرآني من المن
 ن والموقف منهم.أفقيثانياً: خطر المن

 ن ووسائلهم الخبيثة.أفقيلثاً: بعض صفات المنثا
 رابعاً: المنافقون في هذا العصر.

 قيأفلية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة منئوخامساً: مس
 العصر.

1 2 d3 

 
المبحث الرابع: 
وكذلك جعلناكم 

 أمةً ولسطاً.

 أمةً وسطاً. تعني إذااوالً: م
 ثانياً: مفهوم الوسطية في القرآن الكريم.

 االجمالي
14 

 ألسبوعاً 
28 

 لساعة
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 ة والتكليفات:نشطثامناً: األ

 الدرجة األلسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف قمالر

1 
يستمع إلى إحد  المحاضرات في الكلية ويعد 
ملخصا باألفكار األساسية التي وردت في 

 المحاضرة
a2- b1- c1 W2 5 

2 
في مجموعة العمل في جلسة  زمالئهيشارك 

  اهمية الثقافة القرآنية. عصف ذهني تناقش
a2- b2 W4 

5 

3 
ثاً عن أهمية اهمية االرتباط بالقرآن يكتب بح
 الكريم.

a2- b1- c2 W6 
5 

 b2 W10 5 يعد تقريراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

5 
وتقديم محاضرة عن  عداديشترك في مجموعة إل
 )معرفة هللا الثقة باهلل(.

c1- d3 W12 10 

 30 االجمالي

 
 

 : تقييم التعلم:ألسعات

 الدرجة  األلسبوع ة التقييمأنشط الرقم

نلسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 الحضور والمشاركة 1
W3- 
w13 

5 5%  a2- b1- c2 

 ة والتكليفاتنشطاأل 2
W3- 
w13 

30 30%  a2- b2- c1 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختبار منتصف الفصل 4

W12 5 5% اختبار ثال   5  a3- b1- d2 

W16 40 40% االختبار النهائي 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%100 100 اجمالي الدرجة   
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 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئيلسة:

 القران الكريم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد.يةسالمالثقافة اإل م(: 2018وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ) -2

 جع الملساعدة:المرا
لي، صنعاء، مكتبة الجيل سرائيم(:  الصراع مع العدو اإل2018وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ) -

 الجديد.

 :اإلنترنتية، ومواقع لكترونالمصادر اإل
 

 أحد عشر: الضوابط واللسيالسات المتبعة في المقرر.

 مة للمقرر كاآلتي:بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة اللسيالسة العا

 
لسيالسة حضور 

الفعاليات 
   التعليمية:

 (.ويعتمد الغياب بعذر رسمي.%75الحضور بنسبة )
 . %25تجاوز الغياب  إذاويعد الطالب محروماً من المقرر 

 
 الحضور المتأخر

 :   
 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.

 
 باً.رأس في حالة الغياب عن االمتحان يعتبر ضوابط االمتحان:

في حاالت تأخر الطالب عن االمتحان لمدة تزيد عن عشر دقائق يمنع من  
  .دخول االمتحان

 
المقرر اوالً بأول وفي حالة عدم تسليم التكاليف يحرم  أستاذيجب أن تسلم إلى  التكاليف:

 من الدرجة.

 
 .ن الطالبئوفي حالة الغش في االمتحانات النهائي تطبق عليه الئحة ش الغش:

 وفي حاالت غش التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش يحرم من الدرجة.

 
 االنتحال:

 ن الطالب الخاصة بذلك.ئوتطبق على الطالب الئحة ش
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 ية(لسام)الثقافة اإل يرألسخطة المقرر الد
 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االلسم  / ألسبوعيا(3)  اللساعات المكتبية

  اللسبت األحد االثنين الثاثاء األربعاء الخميس
المكان ورقم 

 الهاتف

يلكترونالبريد اإل     1 1 1  

 
 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

 السم المقرر 1
Course Title 

  يةلسامالثقافة اإل
Islamic culture 

 رمز المقرر ورقمه 2
Course Code 
and Number 

UR006 

3 

 اللساعات المعتمدة للمقرر
Credit Hours 

 Credit Hoursاللساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينلسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

 يرألسالملستوى والفصل الد 4
Study Level and 

Semester 

 األول/ الفصل األولالملستوى 
First Year/ First Semester 

المتطلبات اللسابقة المقرر  5
 )إن وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 ال توجد
 None 

المتطلبات المصاحبة )إن  6
 (وجدت

Co-requisites (if 
any) 

 ال توجد
  None 

درس له يالبرنامج الذي  7
 المقرر

Program (s) in 
which the course 

is offered 

 جميع البرامج
 

 اللغة العربية المقررلغة تدريس  8
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Language of 
teaching the 

course 

 ةرألسنظام الد 9
Study System 

 فصلي / انتظام

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

ية واهمية ساااااااالمالثقافة اإل يهدف هذا المقرر الى إكسااااااااب الطالب المعلومات والمعارف عن معنى      
فة القرآن الكر قا باط بث ته، ووعده ووعيده من واقع االرت نب معرفة هللا وعظم مام بجوا باهلل، واالل قة  يم والث
وخطورة الحرب الناعمة وطرق الوقاية منها، والتعرف  الغزو الفكري، أسااااااااليبالقرآن الكريم، وتعريفهم ب

جديد الالغلو والتطرف والتكفير، وابراز أهمية المشااروع القرآني في مواجهة االسااتعمار  أساابابعلى معنى و
يفهم لية، وتعرساااااارائيوالعدوان على بلدنا اليمن وكيفية مواجهتهم. وأهمية المقاطعة للبضااااااائع االمريكية واإل

      .سالمن وخطرهم وصفاتهم، ودور الشباب، والتعرف على الوسطية في اإلأفقيالموقف القرآني من المن

 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم المقرر

 ة المقرر لسوف يكون الطالب قادرا على أن:رألسبعد االنتهاء من د
a1 ية واهمية االرتباط بثقافة القرآن.سالميظهر فهماً لمعنى الثقافة اإل 
a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 
a3 لية.سرائييبين أهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واإل 
a4     مظاهر الغلو والتطرف والتكفير.يُعرف 
b1  االستعمار الجديد. أدواتيحلل 
b2  الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواعيدلل على 
b3       الغزو الفكري. أساليبيفسر 
c1 .يعمل بفاعلية لمواجهة اعداء هللا 
c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 
d1 صال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب الناعمة.يجيد مهارات االت 
d2 .يعمل بفاعلية ضمن الفريق الواحد 
d3 ية.سالميستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب في حل قضايا األمة اإل 

 األلسابيع  المواضيع الفرعية ةالرئيلسالمواضيع  م الوحدة
عدد اللساعات 

 الفعلية

: األولالفصل 
الثقافة 

ية لسامإلا
وأهمية االرتباط 
 بالثقافة القرآنية

: األولالمبحث 
المدخل الى الثقافة 

 ية.لساماإل

 ية.سالمالثقافة اإل اوالً: تعريف
 ية.سالمة الثقافة اإلرأسثانياً: الهدف من د

 ثالثاً:  صفات المثقف.
 منهج حياة متكامل. سالمرابعاً: اإل

2,1 

1 

المبحث الثاني:  
عمة القرآن الكريم ن

 وشرف لألمة.

 الثقافة القرآنية. اوالً: تعريف
 ثانياً: اهمية االرتباط بالثقافة القرآنية.
 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكريم.
 رابعاً: القرآن الكريم كتاب عملي.

 خامساً: تصحيح المفاهيم على اساس القرآن.

1 
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المبحث الثالث: 
القرآن يحصن 

أتباعه من اي باطل 
قافة ويعطيهم ث

 الستباقية

اوالً: القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين 
 يسيرون على هديه بهذا الشكل.

 1 ثانياً: القرآن يعطينا ثقافة استباقية.

المبحث الرابع:  
لية طالب ئوملس

 العلم.

 لية.ئواوالً: العلم فضل يترافق معه مس
 ية في صناعة ثقافتها.سالمثانياً: دور أعداء األمة اإل

 خطارثالثاً: واجب العلماء واألكاديميون لمواجهة األ
 المحدقة باألمة.

 رابعاً: مشكلة األمة.
 خامساً: وجوب تصحيح الثقافات المغلوطة.

 سادساً: مواصفات طالب العلم.

1 

الفصل الثاني: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

: األولالمبحث 
الثقة  -معرفة هللا 
 باهلل.

 : أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى.اوالً 
 ثانياً: الثقة باهلل سبحانه وتعالى.

ثالثاً: تشريع هللا هو المنهج الصحيح الذي ال  ثالثاً: 
 تستقيم حياة البشر اال به.

 رابعاً: قسوة القلوب.  رابعاً: 
خامساً: اآليات التي نحصل من خاللها على معرفة هللا 

 بالشكل الكافي.

3 2 

مبحث الثاني: ال
فاعلم أنه ال اله اال 

 هللا:

اوالً: تكرار واهمية قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال 
 هللا(.

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 
 الرسول صلوات هللا عليه وعلى آله، ووجه اليها.
 .ثالثاً: نتائج وتداعيات ضعف ايماننا بال اله اال هللا

 رابعاً: الواقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.
 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

4 2 

المبحث الثالث: 
نعمة التوجيهات 
االلهية وأهميتها 
في تطور األمة 

وحمايتها وكرامتها 
 والستقالها.

 اوالً: تسخير + تفكير = تطور.
ثانياً: حرف بوصلة التفكير في مخلوقات هللا شكل 

 ربة قاضية لألمة.ض
ثالثاً: المشكلة هي عدم فهم الدين مما جعلنا نظلم الدين 

 لية تخلفنا.ئوونحمله مس
رابعاً: عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعالً بيئة صالحة 

 لتقبل الدعايات ضد الدين.
خامساً: القرآن الكريم عمل على أن يدفع المسلمين 

 .خر نحو أن يسبقوا األمم اآل
الذي حصل عندما فرط المسلمون في  سادساً: ما

 ليتهم في عمارة األرض؟ئومس
 أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟ إذاسابعاً: لم

5 2 

 2 6 االختبار النصفي
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المبحث الرابع: 
عاقة عمارة 

 األرض بمعرفة هللا.

اوالً: االيمان باهلل وخشيته تزيد من التفكر عند 
 االنسان.

 ولة )الدين أفيون الشعوب(؟ثانياً: من الذي سبب مق
ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 

 المغلوطة للدين والدنيا.

7 2 

 

المبحث الخامس : 
بعض مظاهر 
ملكوت هللا 
 وعظمته. 

 اوالً: آيات من سورة الحديد.
 ثانياً: هل السلطة ملك للشعب؟

 ثالثاً: التشريع هومن اختصاص هللا وحده.

8 

1 

المبحث اللسادس: 
ألسماء هللا الحلسنى 

وأهميتها في معرفة 
 هللا.

 اوالً: آيات من سورة الحشر.
 ك.إسالمثانياً: افهم 

 
 

1 

  الفصل الثالث:
الوعد والوعيد 

في القرآن 
 الكريم

: األولالمبحث 
الوعد والوعيد في 

 القرآن الكريم.

 اوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في القرآن الكريم
ياً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان ثان

 يخاف من العاجل أكثر مما يخاف من اآلجل.
ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما 

 جعلنا نجهل وضعيتنا التي نحن فيها.
رابعاً: الفرق بين االبتالء والعقوبة وبين الصبر العملي 

 والصبر السلبي. اإليجابي
القرآن الكريم يربط بين الوعد في الدنيا خامساً: 

والوعد في اآلخرة والوعيد في الدنيا يتبعه وعيد في 
 اآلخرة.

ظام ي والنسالمسادساً: الفرق بين النظام االقتصادي اإل
 االقتصادي الغربي.

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتيجته؟

9 2 

المبحث الثاني: 
اهمية االيمان 
 باليوم اآلخر في

 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فيه الرحمة.
يجب علينا ان ال ننسى جهنم وأن نتذكرها  إذاثانياً: لم
 دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤية من الداخل مرتبطة بالواقع.
 رابعاً: أبوب جهنم.

 خامساً: طعام وشراب المجرمين جهنم.
 سادساً: المساكن في جهنم.
 تخفيف. سابعاً: ال موت في جهنم وال

 ثامناً: المنافقون في جهنم ... )عذاب خاص بهم(.
: هل هناك من سيدخل من المسلمين النار ام انه أسعات

 لن يدخلها اال الكافرين فقط.
ليس عبارة عن رخصة للعصاة  سالمعاشراً: اإل
 والمجرمين.

 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

10 2 

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 

: األولالمبحث 
 الغزو الفكري.

 اوالً: تعريف الغزو الفكري.
 الغزو الفكري. أساليبثانياً: 

11 2 
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والحرب 
 ةالناعم

 ي.مسالثالثاً: منافذ الفكر االستشراقي الى العالم اإل
 ظهور التغريب. أسبابرابعاً: 

المبحث الثاني: 
 الحرب الناعمة.

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 الحرب الناعمة.طرق الوقاية من  ثانياً: 

 

الفصل 
الخامس: الغلو 

والتطرف 
 والتكفير

: األولالمبحث 
 الغلو والتطرف.

 والتطرف. اوالً: تعريف الغلو
 ثانياً: حكم الغلو والتطرف.

 ثالثاً: مظاهر الغلو والتطرف.
 رابعاً:آفات الغلو والتطرف.

12 2 

المبحث الثاني: 
 التكفير.

 اوالً: تعريف التكفير.
 حكم التكفير. ثانياً:

 ثالثاً: ضوابط التكفير.
 التي أدت الى انتشار ظاهرة التكفير. سبابرابعاً: األ

خامساً: اآلثار السلبية التي تنعكس على المجتمعات 
 بسبب التكفير.

سادساً: الضوابط المعاصرة للحد من التكفير والتفسيق 
 في مجتمعنا.

 سابعاً: الضوابط التي تعتمد من أجل القضاء على
 التكفير.

الفصل 
اللسادس: بلدة 
طيبة ورب 

 غفور

نحن : األولالمبحث 
 أمة ملستهدفة

 استهداف اليمن. أسباباوالً: 
 ثانياً: موقع اليمن.

 ثالثاً: ما الذي يجب علينا في مواجهة العدوان. 
 2 13 رابعاً: : المقاطعة االقتصادية.

 المبحث الثاني: 
طبيعة العدوان على 

 بلدنا اليمن

 الً: الوعي بطبيعة الصراع.او
 ثانياً: مكاسب تمسك الشعب اليمني بالمشروع القرآني.

 ثالثاً: الخيار الوحيد للشعب اليمني.

الفصل اللسابع: 
المشروع 

القرآني في 
مواجهة 

االلستعمار 
الجديد 

والعدوان على 
 بلدنا اليمن

: األولالمبحث 
كيف نواجه 

 االلستعمار الجديد

 عمار الجديد.اوالً: تعريف االست
ثانياً: بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار 

 المنطقة
 ثالثاً: األمة أمام هذه األحدا .

 رابعاً: القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوان.
 26خامساً: العدوان الشامل على الشعب اليمني )

 م(.2015مارس 

14 2 

المبحث الثاني 
الشباب ودوره في 

 ات.بناء المجتمع

 اوالً: الشباب ودوره في بناء المجتمعات..
 ثانياً: اصحاب الكهف نموذج قرآني.

 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر 

االلستعمار  أدوات
 لضرب األمة.

 ن.أفقياوالً: الموقف القرآني من المن
 ن والموقف منهم.أفقيثانياً: خطر المن

 ن ووسائلهم الخبيثة.أفقيثالثاً: بعض صفات المن
 رابعاً: المنافقون في هذا العصر.

لية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة ئوخامساً: مس
 العصر. أفقيمن
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المبحث الرابع: 

وكذلك جعلناكم أمةً 
 ولسطاً.

 أمةً وسطاً. تعني إذااوالً: م
 ثانياً: مفهوم الوسطية في القرآن الكريم.

 2 16 االختبار النهائي

  (32) ( 16) االجمالي

 

 الجانب العملي:                                            

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم اللساعات الفعلية عدد األلسابيع التجارب العملية الرقم

1 - - - - 

 - - - إجمالي األلسابيع واللساعات

 

 لسابعا: الستراتيجيات التدريس الملستخدمة في تدريس المقرر:

 االلقاء الفاعل. -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهني. -4

 التعلم التعاوني. -5

 المهام والتكاليف. -6

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 ة والتكليفات:نشطثامناً: األ

 الدرجة األلسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم
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1 
يعد يستمع إلى إحد  المحاضرات في الكلية و
ملخصا باألفكار األساسية التي وردت في 

 المحاضرة
a2- b1- c1 W2 5 

2 
في مجموعة العمل في جلسة  زمالئهيشارك 

  اهمية الثقافة القرآنية. عصف ذهني تناقش
a2- b2 W4 

5 

3 
يكتب بحثاً عن أهمية اهمية االرتباط بالقرآن 

 الكريم.
a2- b1- c2 W6 

5 

 b2 W10 5 اعداء هللا. يعد تقريراً عن طرق مواجهة 4

5 
وتقديم محاضرة عن  عداديشترك في مجموعة إل
 )معرفة هللا الثقة باهلل(.

c1- d3 W12 10 

 30 االجمالي

 
 

 : تقييم التعلم:ألسعات

 الدرجة  األلسبوع ة التقييمأنشط الرقم

نلسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 الحضور والمشاركة 1
W3- 
w13 

5 5%  a2- b1- c2 

 ة والتكليفاتنشطاأل 2
W3- 
w13 

30 30%  a2- b2- c1 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختبار منتصف الفصل 4

W12 5 5% اختبار ثال   5  a3- b1- d2 

W16 40 40% االختبار النهائي 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%100 100 اجمالي الدرجة   

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئيلسة:

 القران الكريم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد.يةسالمالثقافة اإل م(: 2018وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ) -2

 المراجع الملساعدة:
اء، مكتبة الجيل لي، صنعسرائيم(:  الصراع مع العدو اإل2018وزارة التعليم العالي والبح  العلمي ) -1

 الجديد.

 :اإلنترنتية، ومواقع لكترونالمصادر اإل
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 أحد عشر: الضوابط واللسيالسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة اللسيالسة العامة للمقرر كاآلتي:

1 
لسيالسة حضور 

الفعاليات 
   التعليمية:

 (.%75الحضور بنسبة )
 ذر رسمي.ويعتمد الغياب بع

 . %25تجاوز الغياب  إذاويعد الطالب محروماً من المقرر 

2 
 الحضور المتأخر

 :   
 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.

3 
ضوابط 

 االمتحان:
 باً.رأسفي حالة الغياب عن االمتحان يعتبر 

في حاالت تأخر الطالب عن االمتحان لمدة تزيد عن عشر دقائق يمنع من  
  .دخول االمتحان

4 
المقرر اوالً بأول وفي حالة عدم تسليم التكاليف يحرم  أستاذيجب أن تسلم إلى  التكاليف:

 من الدرجة.

5 
 ن الطالب.ئوفي حالة الغش في االمتحانات النهائي تطبق عليه الئحة ش الغش:

 وفي حاالت غش التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش يحرم من الدرجة.

6 
 االنتحال:

 ن الطالب الخاصة بذلك.ئوالطالب الئحة ش تطبق على
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