
 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 سمامٌةتوصٌف مقرر: الثقافة اإل
Course Specification of: Islamic culture 

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
  سمامٌةالثقافة اإل

Islamic culture 

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR006 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ولالمستوى االول/ الفصل األ

First Year/ First Semester 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

  None 

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 وأقسام الكلٌات بالجامعةمتطلب عام لجمٌع برامج 
 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11 
 معد توصٌف المقرر
Prepared By 

 د. دمحم عبدهللا حسٌن تقً

11 
 اشراف ومراجعة 
Supervision 

 أ.م. د . هدى علً العماد.
 

12 
 تارٌخ اعتماد توصٌف المقرر

Date of Approval 
 

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

واهمٌة االرتباط بثمافة المرآن الكرٌم  سالمٌةالثمافة اإل الطالب المعلومات والمعارف عن معنى إكساب إلىٌهدف هذا الممرر       
 الغزو الفكري، أسالٌبوالثمة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة هللا وعظمته، ووعده ووعٌده من والع المرآن الكرٌم، وتعرٌفهم ب

لمشروع وخطورة الحرب الناعمة وطرق الولاٌة منها، والتعرف على معنى وأسباب الغلو والتطرف والتكفٌر، وابراز أهمٌة ا
ة، اإلسرائٌلٌالمرآنً فً مواجهة االستعمار الجدٌد والعدوان على بلدنا الٌمن وكٌفٌة مواجهتهم. وأهمٌة المماطعة للبضائع االمرٌكٌة و

 وتعرٌفهم المولف المرآنً من المنافمٌن وخطرهم وصفاتهم، ودور الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً االسالم.     
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) تعلم المقررثالثاً: مخرجات 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 واهمٌة االرتباط بثمافة المرآن. سالمٌةٌظهر فهماً لمعنى الثمافة اإل 
a2 إلىٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتع. 
a3  ة.اإلسرائٌلٌللبضائع االمرٌكٌة وٌبٌن أهمٌة المماطعة 
a4    .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 
b1 .ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد 
b2  الوعد والوعٌد فً المرآن الكرٌم. أنواعٌدلل على 
b3       الغزو الفكري. أسالٌبٌفسر 
c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 
c2 ًحٌاته المهنٌة والعملٌة. ٌستحضر أسماء هللا الحسنى ف 
d1  لمواجهة الحرب الناعمة. اآلخرٌنٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 
d3 سالمٌةالمرار المناسب فً حل لضاٌا األمة اإل  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 

 

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

الرمز 
 والرقم

 جامعة صنعاء مخرجات تعلم

الرم
ز 

والر
 قم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر:
بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً       

 على ان:
 

A3 ودورها فً  سمامٌةٌشرح مبادئ الثقافة اإل
تحقٌق الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات 

 المحلٌة المختلفة.
a1 

ً لمعنى الثمافة اإل واهمٌة االرتباط  سالمٌةٌظهر فهما
 بثمافة المرآن.

A2 

ثمافة الجامعة ولٌمها الجوهرٌة  أسسٌوضح 
المتمثلة بالمساءلة والشفافٌة والعدالة والمساواة 

 والتعاون واالنتماء والمواطنة.

a2 إلىٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتع. 

a3 ة.اإلسرائٌلٌٌبٌن أهمٌة المماطعة للبضائع االمرٌكٌة و 

a4 .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 

B1  ًٌمارس مهارات التفكٌر المختلفة بشكل منهج
 فً تشخٌص المشكالت والمضاٌا. إٌجابًو

b1 
 ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد.

B3 
ٌنالش وٌمٌم الدراسات واألبحاث المرتبطة بمضاٌا 

 المجتمع بطرٌمة منهجٌة وموضوعٌة.
b2 

 الوعد والوعٌد فً المرآن الكرٌم. أنواعٌدلل على 

C5 

االسالمً والوطنً والمومً من  ٌمارس دوره
 .سالمٌةخالل الثمافة المرآنٌة واإل

b3  الغزو الفكري. أسالٌبٌفسر 

c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 

c2 
ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته المهنٌة 

 والعملٌة.

D2 
وثمافة  سالمٌةٌشارن بفاعلٌة فً ترسٌخ الثمافة اإل
 التسامح والتعددٌة ممارسةً وتطبٌماً.

d1 
 ٌعمل ضمن الفرٌك الواحد.

D3 

بطاللة نجلٌزٌة ٌتواصل باللغتٌن العربٌة واإل
 وفاعلٌة فً مجال تخصصه .

d2 
 اآلخرٌنٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع 

 لمواجهة الحرب الناعمة.

d3 
المناسب المرار   اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و

 .سالمٌةفً حل لضاٌا األمة اإل
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم: خامساً: 

 
 )المعرفة والفهم( باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم:المقرراوالً:  مواءمة  مخرجات تعلم 

A )استراتٌجٌات التقوٌم التعلٌم والتعلماستراتٌجٌات  مخرجات تعلم المقرر )المعرفة والفهم 

a1 
ً لمعنى الثمافة اإل واهمٌة االرتباط  سالمٌةٌظهر فهما

 .بثمافة المرآن
 االلماء الفاعل. -
 .الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً. -

 اسئلة شفهٌة. -
 تكلٌف منزلً. -

a2 إلىٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتع. 

a3  ةاإلسرائٌلٌالمماطعة للبضائع االمرٌكٌة وأهمٌة ٌبٌن. 

a4 .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 

 
 الفكرٌة ( باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم: الذهنٌة ثانٌاً:  مواءمة  مخرجات تعلم المقرر) المهارات

B استراتٌجٌات التقوٌم التعلٌم والتعلماستراتٌجٌات  الفكرٌة( :   الذهنٌة مخرجات تعلم المقرر  )المهارات 

b1 .حل المشكالت. - ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد 
 العروض االٌضاحٌة. -

 .اسئلة شفهٌة -
 الوعد والوعٌد فً المرآن الكرٌم. أنواعٌدلل على  b2 التدرٌب على االلماء. -

b3  الغزو الفكري. أسالٌبٌفسر 

 
 المقرر )المهارى المهنٌة والعملٌة ( باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم:مواءمة  مخرجات تعلم  ثالثاً: 

C   :)استراتٌجٌات التقوٌم استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم مخرجات تعلم المقرر )المهارىة المهنٌة والعملٌة 

c1 التعلٌم التعاونً. - .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 
 العروض االٌضاحٌة. -

 .اسئلة شفهٌة -
 تكلٌف بحث. -

c2 
ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته المهنٌة 

 .والعملٌة

 
 مواءمة  مخرجات تعلم المقرر )المهارى المهنٌة والعملٌة ( باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم: رابعاً: 

D  :)استراتٌجٌات التقوٌم والتعلماستراتٌجٌات التعلٌم  مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة 

d1 
 اآلخرٌنٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع 

 . لمواجهة الحرب الناعمة
 أسلوب حل المشكالت. -
 التعلٌم التعاونً. -
 .العصف الذهنً -

 المشاهدة. -
 اسئلة شفهٌة. -

d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 

d3 
المرار المناسب   اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و

  .سالمٌةفً حل المضاٌا اإل

اً: كتابة مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد سادس
 الساعات الفعلٌة لتنفٌذها.

 م الوحدة
المواضٌع 

 الرئٌسة
 المواضٌع الفرعٌة

عدد 
 االسابٌع

عدد 
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات التعلم

 وأهمٌة االرتباط بالثقافة القرآنٌة سمامٌةالفصل األول: الثقافة اإل

الفصل األول: 
الثقافة 

 سمامٌةاإل

المبحث األول: 
 إلىالمدخل 
 .سمامٌةالثقافة اإل

 .سالمٌةالثمافة اإل اوالً: تعرٌف
 .سالمٌةالثمافة اإلثانٌاً: الهدف من دراسة 

 ثالثاً:  صفات المثمف.
2 1 a2- b2-  c1 
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وأهمٌة 
االرتباط 
بالثقافة 
 القرآنٌة

 رابعاً: االسالم منهج حٌاة متكامل.

المبحث الثانً:  
القرآن الكرٌم 
نعمة وشرف 

 لألمة.

 الثمافة المرآنٌة. اوالً: تعرٌف
 ثانٌاً: اهمٌة االرتباط بالثمافة المرآنٌة.

 ثالثاً:  مكانة وفضل المرآن الكرٌم.
 المرآن الكرٌم كتاب عملً.رابعاً: 

 أساسخامساً: تصحٌح المفاهٌم على 
 المرآن.

1 

المبحث الثالث: 
القرآن ٌحصن 
أتباعه من اي 
باطل وٌعطٌهم 
 ثقافة استباقٌة

اوالً: المرآن هو بالشكل الذي ٌجعل 
الناس الذٌن ٌسٌرون على هدٌه بهذا 

 الشكل.
 ثانٌاً: المرآن ٌعطٌنا ثمافة استبالٌة.

1 

المبحث الرابع:  
لٌة طالب ئومس

 العلم.

 لٌة.ئواوالً: العلم فضل ٌترافك معه مس
فً  سالمٌةثانٌاً: دور أعداء األمة اإل

 صناعة ثمافتها.
ثالثاً: واجب العلماء واألكادٌمٌون 
 لمواجهة األخطار المحدلة باألمة.

 رابعاً: مشكلة األمة.
خامساً: وجوب تصحٌح الثمافات 

 المغلوطة.
 سادساً: مواصفات طالب العلم.

1 

 عظمة هللا  -الثقة باهلل   -الفصل الثانً: معرفة هللا 

الفصل الثانً: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

المبحث األول: 
الثقة  -معرفة هللا 
 باهلل.

اوالً: أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه 
 .إلىوتع

 .إلىثانٌاً: الثمة باهلل سبحانه وتع
ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج  ثالثاً: 

الصحٌح الذي ال تستمٌم حٌاة البشر اال 
 به.

 رابعاً: لسوة الملوب.  رابعاً: 
خامساً: اآلٌات التً نحصل من خاللها 

 على معرفة هللا بالشكل الكافً.
 
2 

2 a1- b2 

المبحث الثانً: 
فاعلم أنه ال اله 

 اال هللا:

)فاعلم  إلىلول هللا تعاوالً: تكرار واهمٌة 
 أنه ال اله اال هللا(.

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( لاعدة 
عامة انطلك منها الرسول صلوات هللا 

 علٌه وعلى آله، ووجه الٌها.
ثالثاً: نتائج وتداعٌات ضعف اٌماننا بال 

 اله اال هللا.
رابعاً: الوالع هو المحن إلٌمانن وثمتن 

 باهلل.
 نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانن.خامساً: 

2 a2 
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المبحث الثالث: 
نعمة التوجٌهات 

ا أهمٌتهااللهٌة و
فً تطور األمة 

وحماٌتها 
وكرامتها 
 واستقمالها.

 اوالً: تسخٌر + تفكٌر = تطور.
ثانٌاً: حرف بوصلة التفكٌر فً مخلولات 

 هللا شكل ضربة لاضٌة لألمة.
ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم الدٌن مما 

 لٌة تخلفنا.ئوجعلنا نظلم الدٌن ونحمله مس
رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً 
 بٌئة صالحة لتمبل الدعاٌات ضد الدٌن.

خامساً: المرآن الكرٌم عمل على أن ٌدفع 
 .خري اآلالمسلمٌن نحو أن ٌسبموا األمم 

سادساً: ما الذي حصل عندما فرط 
لٌتهم فً عمارة ئوالمسلمون فً مس

 ؟رضاأل
سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً 

 مخلولاته؟

1 2 d2 

المبحث الرابع: 
عماقة عمارة 

بمعرفة  رضاأل
 هللا.

اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من 
 التفكر عند االنسان.

ثانٌاً: من الذي سبب ممولة )الدٌن أفٌون 
 الشعوب(؟

ثالثاً: بعض األخطاء الثمافٌة التً ضربت 
 النظرة المغلوطة للدٌن والدنٌا.األمة 

1 2 d2 

 

المبحث الخامس 
: بعض مظاهر 

ملكوت هللا 
 وعظمته. 

 اوالً: آٌات من سورة الحدٌد.
 ثانٌاً: هل السلطة ملن للشعب؟

ثالثاً: التشرٌع هومن اختصاص هللا 
 وحده.

1 

1 b1 

المبحث السادس: 
أسماء هللا 
ا أهمٌتهالحسنى و

 فً معرفة هللا.

 آٌات من سورة الحشر.اوالً: 
 ثانٌاً: افهم إسالمن.

1 c2 

 الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:
الوعد والوعٌد 

فً القرآن 
 الكرٌم

المبحث األول: 
الوعد والوعٌد 
 فً القرآن الكرٌم.

اوالً: لصة ابٌنا آدم علٌه السالم فً 
 المرآن الكرٌم

خلك اإلنسان وهو ٌعلم أن ثانٌاً: هللا الذي 
اإلنسان ٌخاف من العاجل أكثر مما 

 ٌخاف من اآلجل.
ثالثاً: تمصٌرنا فً فهمنا لمضٌة الوعد 

والوعٌد هوما جعلنا نجهل وضعٌتنا التً 
 نحن فٌها.

رابعاً: الفرق بٌن االبتالء والعموبة وبٌن 
 والصبر السلبً. ٌجابًاإلالصبر العملً 

ٌربط بٌن الوعد خامساً: المرآن الكرٌم 
ة والوعٌد فً خرفً الدنٌا والوعد فً اآل
 ة.خرالدنٌا ٌتبعه وعٌد فً اآل

سادساً: الفرق بٌن النظام االلتصادي 

1 2 b2 
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 االسالمً والنظام االلتصادي الغربً.
سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما 

 نتٌجته؟

المبحث الثانً: 
اهمٌة االٌمان 

فً  خربالٌوم اآل
 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فٌه الرحمة.
ثانٌاً: لماذا ٌجب علٌنا ان ال ننسى جهنم 

 وأن نتذكرها دائماً؟
ثالثاً: جهنم رؤٌة من الداخل مرتبطة 

 بالوالع.
 ب جهنم.أبورابعاً: 

 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.
 سادساً: المساكن فً جهنم.
 وال تخفٌف.سابعاً: ال موت فً جهنم 

ثامناً: المنافمون فً جهنم ... )عذاب 
 خاص بهم(.

تاسعاً: هل هنان من سٌدخل من المسلمٌن 
 النار ام انه لن ٌدخلها اال الكافرٌن فمط.

عاشراً: االسالم لٌس عبارة عن رخصة 
 للعصاة والمجرمٌن.

 أحد عشر: آثار الشرن باهلل.

1 2 

 الناعمةالفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب 

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 

والحرب 
 الناعمة

المبحث األول: 
 الغزو الفكري.

 اوالً: تعرٌف الغزو الفكري.
 الغزو الفكري. أسالٌبثانٌاً: 

العالم  إلىثالثاً: منافذ الفكر االستشرالً 
 االسالمً.

 رابعاً: أسباب ظهور التغرٌب.
1 2 a4 

المبحث الثانً: 
 الحرب الناعمة.

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 الحرب الناعمة.طرق الولاٌة من  ثانٌاً: 

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفٌر

الفصل 
الخامس: الغلو 

والتطرف 
 والتكفٌر

المبحث األول: 
 الغلو والتطرف.

 والتطرف. اوالً: تعرٌف الغلو
 ثانٌاً: حكم الغلو والتطرف.

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

1 2 b3 

المبحث الثانً: 
 التكفٌر.

 اوالً: تعرٌف التكفٌر.
 ثانٌاً: حكم التكفٌر.

 ثالثاً: ضوابط التكفٌر.
انتشار  إلىرابعاً: األسباب التً أدت 

 ظاهرة التكفٌر.
خامساً: اآلثار السلبٌة التً تنعكس على 

 المجتمعات بسبب التكفٌر.
الضوابط المعاصرة للحد من  سادساً:

 التكفٌر والتفسٌك فً مجتمعنا.
سابعاً: الضوابط التً تعتمد من أجل 

 المضاء على التكفٌر.

 الفصل السادس: بلدة طٌبة ورب غفور
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 المستخدمة فً تدرٌس المقرر:سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس 

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة. -2

الفصل 
السادس: بلدة 
طٌبة ورب 

 غفور

المبحث األول: 
نحن أمة 
 مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف الٌمن.
 الٌمن.ثانٌاً: مولع 

ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة 
 العدوان. 

 رابعاً: : المماطعة االلتصادٌة.
 

1 2 b1 

 المبحث الثانً: 
طبٌعة العدوان 
 على بلدنا الٌمن

 اوالً: الوعً بطبٌعة الصراع.
ثانٌاً: مكاسب تمسن الشعب الٌمنً 

 بالمشروع المرآنً.
 ثالثاً: الخٌار الوحٌد للشعب الٌمنً.

 الفصل السابع: المشروع القرآنً فً مواجهة االستعمار الجدٌد والعدوان على بلدنا الٌمن.

الفصل السابع: 
المشروع 
القرآنً فً 
مواجهة 
االستعمار 
الجدٌد 

والعدوان على 
 بلدنا الٌمن

المبحث األول: 
كٌف نواجه 

 االستعمار الجدٌد

 اوالً: تعرٌف االستعمار الجدٌد.
التحرن العسكري االمرٌكً ثانٌاً: بداٌة 

 الستعمار المنطمة
 ثالثاً: األمة أمام هذه األحداث.

رابعاً: المرآن الكرٌم هو مشروعنا 
 لمواجهة العدوان.

خامساً: العدوان الشامل على الشعب 
 م(.2115مارس  26الٌمنً )

 

1 2 b1 

المبحث الثانً 
الشباب ودوره 

فً بناء 
 المجتمعات .

فً بناء  اوالً: الشباب ودوره
 المجتمعات..

 ثانٌاً: اصحاب الكهف لرآنً.
 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر 

أدوات االستعمار 
 لضرب األمة.

 اوالً: المولف المرآنً من المنافمٌن.
 ثانٌاً: خطر المنافمٌن والمولف منهم.

ثالثاً: بعض صفات المنافمٌن ووسائلهم 
 الخبٌثة.

 العصر.رابعاً: المنافمون فً هذا 
لٌة جمٌع أبناء الشعب ئوخامساً: مس

 الٌمنً مواجهة منافمً العصر.

1 2 d3 

 
المبحث الرابع: 
وكذلك جعلناكم 

 أمةً وسطاً.

 أمةً وسطاً. اوالً: ماذا تعنً
 ثانٌاً: مفهوم الوسطٌة فً المرآن الكرٌم.

 اإلجمالً
14 

 أسبوعاً 
28 

 ساعة
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 حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً. -5

 المهام والتكالٌف. -6

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا  إحدى إلىٌستمع 

 ٌة التً وردت فً المحاضرةساسباألفكار األ
a2- b1- c1 W2 5 

2 
ٌشارن زمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف 

  اهمٌة الثمافة المرآنٌة. ذهنً تنالش
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 ٌكتب بحثاً عن أهمٌة اهمٌة االرتباط بالمرآن الكرٌم. 3

 b2 W10 5 ٌعد تمرٌراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن  عدادٌشترن فً مجموعة إل
 )معرفة هللا الثمة باهلل(.

c1- d3 W12 11 

 31 اإلجمالً

 
 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة 

درجة   إلى
  التقوٌم النهائً

 التً ٌحققهاالمخرجات 

W3- w13 5 5% الحضور والمشاركة 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  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 ثالث  5  a3- b1- d2 

W16 40 41% االختبار النهائً 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%111 100 اجمالً الدرجة   
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 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 المران الكرٌم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةالثمافة اإل م(: 2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.اإلسرائٌلًم(:  الصراع مع العدو 2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، ومواقع لكترونٌةالمصادر اإل
 

 أحد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

 كاآلتً:بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة السٌاسة العامة للمقرر 

1.  
سٌاسة حضور 

   الفعالٌات التعلٌمٌة:
 %(.وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.75الحضور بنسبة )

 % .25وٌعد الطالب محروماً من الممرر اذا تجاوز الغٌاب 

 ٌسمح بـــــ عشر دلائك لمحاضرتٌن.   : تأخر الحضور الم  .2

3.  
 فً حالة الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً. ضوابط االمتحان:

الطالب عن االمتحان لمدة تزٌد عن عشر دلائك ٌمنع من دخول تأخر فً حاالت  
  .االمتحان

4.  
الممرر اوالً بأول وفً حالة عدم تسلٌم التكالٌف ٌحرم من  أستاذ إلىٌجب أن تسلم  التكالٌف:

 الدرجة.

5.  
 ن الطالب.ئوفً حالة الغش فً االمتحانات النهائً تطبك علٌه الئحة ش الغش:

 حاالت غش التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من الدرجة.وفً 

6.  
 االنتحال:

 ن الطالب الخاصة بذلن.ئوتطبك على الطالب الئحة ش
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 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثماثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً     1 1 1

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

 اسم المقرر 1
Course Title 

  سمامٌةالثقافة اإل
Islamic culture 

 رمز المقرر ورقمه 2
Course Code and Number 

UR006 

3 

 المعتمدة للمقررالساعات 
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

 المستوى والفصل الدراسً 4
Study Level and Semester 

 ولالمستوى االول/ الفصل األ
First Year/ First Semester 

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت( 5
Pre-requisites (if any) 

 ال توجد
 None 

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6
Co-requisites (if any) 

 ال توجد
  None 

 درس له المقررٌالبرنامج الذي  7
Program (s) in which the 

course is offered 

 جمٌع البرامج
 

 لغة تدرٌس المقرر 8
Language of teaching the 

course 

 اللغة العربٌة

 نظام الدراسة 9
Study System 

 فصلً / انتظام

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

واهمٌىة االرتبىاط بثمافىة  سىالمٌةالثمافىة اإل الطىالب المعلومىات والمعىارف عىن معنىى إكسىاب إلىىٌهدف هذا الممرر       
المىىرآن الكىىرٌم والثمىىة بىىاهلل، وااللمىىام بجوانىىب معرفىىة هللا وعظمتىىه، ووعىىده ووعٌىىده مىىن والىىع المىىرآن الكىىرٌم، وتعىىرٌفهم 

وخطىورة الحىرب الناعمىة وطىرق الولاٌىة منهىا، والتعىرف علىى معنىى وأسىباب الغلىو والتطىرف  الغزو الفكري، أسالٌبب
لمشىروع المرآنىً فىً مواجهىة االسىتعمار الجدٌىد والعىدوان علىى بلىدنا الىٌمن وكٌفٌىة مىواجهتهم. والتكفٌر، وابراز أهمٌىة ا

ة، وتعىرٌفهم المولىف المرآنىً مىن المنىافمٌن وخطىرهم وصىفاتهم، ودور اإلسىرائٌلٌوأهمٌة المماطعىة للبضىائع االمرٌكٌىة و
 الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً االسالم.     
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 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) المقررثالثاً: مخرجات تعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 واهمٌة االرتباط بثمافة المرآن. سالمٌةٌظهر فهماً لمعنى الثمافة اإل 
a2 إلىٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتع. 
a3  ة.اإلسرائٌلٌاالمرٌكٌة وٌبٌن أهمٌة المماطعة للبضائع 
a4    .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 
b1 .ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد 
b2  الوعد والوعٌد فً المرآن الكرٌم. أنواعٌدلل على 
b3       الغزو الفكري. أسالٌبٌفسر 
c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 
c2  المهنٌة والعملٌة.ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته 
d1  لمواجهة الحرب الناعمة. اآلخرٌنٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 
d3 سالمٌةالمرار المناسب فً حل لضاٌا األمة اإل  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 

 

 األسابٌع  المواضٌع الفرعٌة الرئٌسةالمواضٌع  م الوحدة
الساعات عدد 

 الفعلٌة

الفصل 
األول: 
الثقافة 

 سمامٌةاإل
وأهمٌة 
االرتباط 
بالثقافة 
 القرآنٌة

المبحث األول: 
الثقافة  إلىالمدخل 
 .سمامٌةاإل

 .سالمٌةالثمافة اإل اوالً: تعرٌف
 .سالمٌةثانٌاً: الهدف من دراسة الثمافة اإل

 ثالثاً:  صفات المثمف.
 رابعاً: االسالم منهج حٌاة متكامل.

2,1 

1 

المبحث الثانً:  
القرآن الكرٌم نعمة 

 وشرف لألمة.

 الثمافة المرآنٌة. اوالً: تعرٌف
 ثانٌاً: اهمٌة االرتباط بالثمافة المرآنٌة.

 ثالثاً:  مكانة وفضل المرآن الكرٌم.
 رابعاً: المرآن الكرٌم كتاب عملً.

 أساسخامساً: تصحٌح المفاهٌم على 
 المرآن.

1 

المبحث الثالث: 
القرآن ٌحصن أتباعه 

من اي باطل 
وٌعطٌهم ثقافة 

 استباقٌة

اوالً: المرآن هو بالشكل الذي ٌجعل الناس 
 الذٌن ٌسٌرون على هدٌه بهذا الشكل.

 1 ثانٌاً: المرآن ٌعطٌنا ثمافة استبالٌة.

المبحث الرابع:  
 لٌة طالب العلم.ئومس

 لٌة.ئواوالً: العلم فضل ٌترافك معه مس
فً  سالمٌةأعداء األمة اإلثانٌاً: دور 

 صناعة ثمافتها.
ثالثاً: واجب العلماء واألكادٌمٌون لمواجهة 

 األخطار المحدلة باألمة.
 رابعاً: مشكلة األمة.

 خامساً: وجوب تصحٌح الثمافات المغلوطة.
 سادساً: مواصفات طالب العلم.

1 
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الفصل 
الثانً: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

المبحث األول: معرفة 
 الثقة باهلل. -هللا 

اوالً: أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه 
 .إلىوتع

 .إلىثانٌاً: الثمة باهلل سبحانه وتع
ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج الصحٌح  ثالثاً: 

 الذي ال تستمٌم حٌاة البشر اال به.
 رابعاً: لسوة الملوب.  رابعاً: 

خاللها على خامساً: اآلٌات التً نحصل من 
 معرفة هللا بالشكل الكافً.

3 2 

المبحث الثانً: فاعلم 
 أنه ال اله اال هللا:

)فاعلم  إلىاوالً: تكرار واهمٌة لول هللا تع
 أنه ال اله اال هللا(.

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( لاعدة عامة 
انطلك منها الرسول صلوات هللا علٌه وعلى 

 ، ووجه الٌها.آلة
ثالثاً: نتائج وتداعٌات ضعف اٌماننا بال اله 

 اال هللا.
رابعاً: الوالع هو المحن إلٌمانن وثمتن 

 باهلل.
 خامساً: نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانن.

4 2 

المبحث الثالث: نعمة 
التوجٌهات االلهٌة 

ا فً تطور أهمٌتهو
األمة وحماٌتها 

 وكرامتها واستقمالها.

 تطور.اوالً: تسخٌر + تفكٌر = 
ثانٌاً: حرف بوصلة التفكٌر فً مخلولات 

 هللا شكل ضربة لاضٌة لألمة.
ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم الدٌن مما جعلنا 

 لٌة تخلفنا.ئونظلم الدٌن ونحمله مس
رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً بٌئة 

 صالحة لتمبل الدعاٌات ضد الدٌن.
خامساً: المرآن الكرٌم عمل على أن ٌدفع 

 .خري اآلالمسلمٌن نحو أن ٌسبموا األمم 
سادساً: ما الذي حصل عندما فرط 

لٌتهم فً عمارة ئوالمسلمون فً مس
 ؟رضاأل

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً مخلولاته؟

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

المبحث الرابع: 
 رضعماقة عمارة األ

 بمعرفة هللا.

اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من التفكر 
 عند االنسان.

ثانٌاً: من الذي سبب ممولة )الدٌن أفٌون 
 الشعوب(؟

ثالثاً: بعض األخطاء الثمافٌة التً ضربت 
 األمة النظرة المغلوطة للدٌن والدنٌا.

7 2 

 
المبحث الخامس : 

بعض مظاهر ملكوت 
 هللا وعظمته. 

 آٌات من سورة الحدٌد.اوالً: 
 ثانٌاً: هل السلطة ملن للشعب؟

 ثالثاً: التشرٌع هومن اختصاص هللا وحده.
2 1 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  
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المبحث السادس: 
أسماء هللا الحسنى 

ا فً معرفة أهمٌتهو
 هللا.

 اوالً: آٌات من سورة الحشر.
 ثانٌاً: افهم إسالمن.

 
 
 

1 

الفصل 
  الثالث:
الوعد 

والوعٌد فً 
القرآن 
 الكرٌم

المبحث األول: الوعد 
والوعٌد فً القرآن 

 الكرٌم.

اوالً: لصة ابٌنا آدم علٌه السالم فً المرآن 
 الكرٌم

ثانٌاً: هللا الذي خلك اإلنسان وهو ٌعلم أن 
اإلنسان ٌخاف من العاجل أكثر مما ٌخاف 

 من اآلجل.
ثالثاً: تمصٌرنا فً فهمنا لمضٌة الوعد 
التً والوعٌد هوما جعلنا نجهل وضعٌتنا 

 نحن فٌها.
رابعاً: الفرق بٌن االبتالء والعموبة وبٌن 

 والصبر السلبً. ٌجابًاإلالصبر العملً 
خامساً: المرآن الكرٌم ٌربط بٌن الوعد فً 

ة والوعٌد فً الدنٌا خرالدنٌا والوعد فً اآل
 ة.خرٌتبعه وعٌد فً اآل

سادساً: الفرق بٌن النظام االلتصادي 
 االلتصادي الغربً.االسالمً والنظام 

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتٌجته؟

9 2 

المبحث الثانً: 
اهمٌة االٌمان بالٌوم 

 فً معرفة هللا. خراآل

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فٌه الرحمة.
ثانٌاً: لماذا ٌجب علٌنا ان ال ننسى جهنم 

 وأن نتذكرها دائماً؟
ثالثاً: جهنم رؤٌة من الداخل مرتبطة 

 بالوالع.
 ب جهنم.أبورابعاً: 

 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.
 سادساً: المساكن فً جهنم.

 سابعاً: ال موت فً جهنم وال تخفٌف.
ثامناً: المنافمون فً جهنم ... )عذاب خاص 

 بهم(.
تاسعاً: هل هنان من سٌدخل من المسلمٌن 

 النار ام انه لن ٌدخلها اال الكافرٌن فمط.
سالم لٌس عبارة عن رخصة عاشراً: اال

 للعصاة والمجرمٌن.
 أحد عشر: آثار الشرن باهلل.

11 2 

الفصل 
الرابع: 
الغزو 
الفكري 
والحرب 
 الناعمة

المبحث األول: الغزو 
 الفكري.

 اوالً: تعرٌف الغزو الفكري.
 الغزو الفكري. أسالٌبثانٌاً: 

العالم  إلىثالثاً: منافذ الفكر االستشرالً 
 االسالمً.

 رابعاً: أسباب ظهور التغرٌب.
11 2 

المبحث الثانً: 
 الحرب الناعمة.

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 الحرب الناعمة.طرق الولاٌة من  ثانٌاً: 
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الفصل 
الخامس: 

الغلو 
والتطرف 
 والتكفٌر

المبحث األول: الغلو 
 والتطرف.

 والتطرف. اوالً: تعرٌف الغلو
 والتطرف.ثانٌاً: حكم الغلو 

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

12 2 

المبحث الثانً: 
 التكفٌر.

 اوالً: تعرٌف التكفٌر.
 ثانٌاً: حكم التكفٌر.

 ثالثاً: ضوابط التكفٌر.
انتشار  إلىرابعاً: األسباب التً أدت 

 ظاهرة التكفٌر.
خامساً: اآلثار السلبٌة التً تنعكس على 

 المجتمعات بسبب التكفٌر.
سادساً: الضوابط المعاصرة للحد من 

 التكفٌر والتفسٌك فً مجتمعنا.
سابعاً: الضوابط التً تعتمد من أجل 

 المضاء على التكفٌر.

الفصل 
السادس: 
بلدة طٌبة 
 ورب غفور

نحن المبحث األول: 
 أمة مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف الٌمن.
 ثانٌاً: مولع الٌمن.

ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة 
 العدوان. 

 2 13 رابعاً: : المماطعة االلتصادٌة.

 المبحث الثانً: 
طبٌعة العدوان على 

 بلدنا الٌمن

 اوالً: الوعً بطبٌعة الصراع.
ثانٌاً: مكاسب تمسن الشعب الٌمنً 

 بالمشروع المرآنً.
 ثالثاً: الخٌار الوحٌد للشعب الٌمنً.

الفصل 
السابع: 
المشروع 
القرآنً فً 
مواجهة 
االستعمار 
الجدٌد 

والعدوان 
على بلدنا 

 الٌمن

المبحث األول: كٌف 
نواجه االستعمار 

 الجدٌد

 اوالً: تعرٌف االستعمار الجدٌد.
ثانٌاً: بداٌة التحرن العسكري االمرٌكً 

 الستعمار المنطمة
 ثالثاً: األمة أمام هذه األحداث.

هو مشروعنا لمواجهة  رابعاً: المرآن الكرٌم
 العدوان.

خامساً: العدوان الشامل على الشعب الٌمنً 
 م(.2115مارس  26)

14 2 

المبحث الثانً 
الشباب ودوره فً 

 بناء المجتمعات.

 اوالً: الشباب ودوره فً بناء المجتمعات..
 ثانٌاً: اصحاب الكهف لرآنً.

 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر أدوات 

لضرب  االستعمار
 األمة.

 اوالً: المولف المرآنً من المنافمٌن.
 ثانٌاً: خطر المنافمٌن والمولف منهم.

ثالثاً: بعض صفات المنافمٌن ووسائلهم 
 الخبٌثة.

 رابعاً: المنافمون فً هذا العصر.
لٌة جمٌع أبناء الشعب الٌمنً ئوخامساً: مس

 مواجهة منافمً العصر.

15 2 

 
المبحث الرابع: 

جعلناكم أمةً وكذلك 
 وسطاً.

 أمةً وسطاً. اوالً: ماذا تعنً
 ثانٌاً: مفهوم الوسطٌة فً المرآن الكرٌم.
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 جامعة صنعاء
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 2 16 االختبار النهائً

 ( 32) ( 16) اإلجمالً

 

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً. -5

 المهام والتكالٌف. -6

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا  إحدى إلىٌستمع 

 ٌة التً وردت فً المحاضرةساسباألفكار األ
a2- b1- c1 W2 5 

2 
ٌشارن زمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف 

  اهمٌة الثمافة المرآنٌة. ذهنً تنالش
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 ٌكتب بحثاً عن أهمٌة اهمٌة االرتباط بالمرآن الكرٌم. 3

 b2 W10 5 ٌعد تمرٌراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن  عدادٌشترن فً مجموعة إل
 )معرفة هللا الثمة باهلل(.

c1- d3 W12 11 

 31 اإلجمالً

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة 

درجة   إلى
  التقوٌم النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

W3- w13 5 5% الحضور والمشاركة 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  a2- b2- c1 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختبار منتصف الفصل 4
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 جامعة صنعاء
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 :  التعلم عاشراً: مصادر

 الرئٌسة:المراجع 

 المران الكرٌم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةالثمافة اإل م(: 2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.اإلسرائٌلًم(:  الصراع مع العدو 2112وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، ومواقع لكترونٌةالمصادر اإل
 

 

 

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a3- b1- d2 

W16 40 41% االختبار النهائً 6  a1- a2- b2- d2-d1 

%111 100 اجمالً الدرجة   

 أحد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

 بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة السٌاسة العامة للمقرر كاآلتً:

1 
سٌاسة حضور 

الفعالٌات 
   التعلٌمٌة:

 %(.75الحضور بنسبة )
 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.

 % .25الممرر اذا تجاوز الغٌاب وٌعد الطالب محروماً من 

2 
تأخر الحضور الم

 :   
 ٌسمح بـــــ عشر دلائك لمحاضرتٌن.

3 
 فً حالة الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً. ضوابط االمتحان:

الطالب عن االمتحان لمدة تزٌد عن عشر دلائك ٌمنع من دخول تأخر فً حاالت  
  .االمتحان

4 
الممرر اوالً بأول وفً حالة عدم تسلٌم التكالٌف ٌحرم من  أستاذ إلىٌجب أن تسلم  التكالٌف:

 الدرجة.

5 
 ن الطالب.ئوفً حالة الغش فً االمتحانات النهائً تطبك علٌه الئحة ش الغش:

 وفً حاالت غش التكالٌف بأي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من الدرجة.

6 
 االنتحال:

 بذلن. ن الطالب الخاصةئوتطبك على الطالب الئحة ش


