
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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 توصٌف مقرر: الثقافة االسالمٌة
Course Specification of: Islamic culture 

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الثقافة االسالمٌة 

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 

 متطلب عام لجمٌع برامج وأقسام الكلٌات بالجامعة
 

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. محمد 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 بثقافة القرآن الكرٌم الثقافة االسالمٌة  ٌهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب المعلومات والمعارف عن معنى      
 والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة هللا وعظمته، ووعده ووعٌده من واقع القرآن الكرٌم، وتعرٌفهم بأسالٌب الغزو الفكري،

مشروع وخطورة الحرب الناعمة وطرق الوقاٌة منها، والتعرف على معنى وأسباب الغلو والتطرف والتكفٌر، وابراز أهمٌة ال
القرآنً فً مواجهة االستعمار الجدٌد والعدوان على بلدنا الٌمن وكٌفٌة مواجهتهم. وأهمٌة المقاطعة للبضائع االمرٌكٌة 

 واالسرائٌلٌة، وتعرٌفهم الموقف القرآنً من المنافقٌن وخطرهم وصفاتهم، ودور الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً االسالم.     

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) لمقررثالثاً: مخرجات تعلم ا

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 .ٌظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمٌة واهمٌة االرتباط بثقافة القرآن 
a2 .ٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 
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 جامعة صنعاء: مخرجات تعلم رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع               

الرمز 
 والرقم

 جامعة صنعاء مخرجات تعلم
الرمز 
 والرقم

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

 

A3  ًٌشرح مبادئ الثقافة االسالمٌة ودورها ف
القطاعات تحقٌق الشراكة الفاعلة مع كافة 

 المحلٌة المختلفة.
a1 

 ٌظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمٌة واهمٌة االرتباط بثقافة القرآن.

A2 

ٌوضح أسس ثقافة الجامعة وقٌمها الجوهرٌة 
المتمثلة بالمساءلة والشفافٌة والعدالة والمساواة 

 والتعاون واالنتماء والمواطنة.

a2  وتعالى.ٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه 

a3 .ٌبٌن أهمٌة المقاطعة للبضائع االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة 

a4 .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 

B1  ًٌمارس مهارات التفكٌر المختلفة بشكل منهج
 واٌجابً فً تشخٌص المشكالت والقضاٌا.

b1 
 ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد.

B3 
المرتبطة بقضاٌا ٌناقش وٌقٌم الدراسات واألبحاث 

 المجتمع بطرٌقة منهجٌة وموضوعٌة.
b2 

 ٌدلل على انواع الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم.

C5 

ٌمارس دوره االسالمً والوطنً والقومً من 
 خالل الثقافة القرآنٌة واالسالمٌة.

b3 .ٌفسر أسالٌب الغزو الفكري 

c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 

c2  أسماء هللا الحسنى فً حٌاته المهنٌة والعملٌة.ٌستحضر 

D2 
ٌشارك بفاعلٌة فً ترسٌخ الثقافة االسالمٌة وثقافة 

 التسامح والتعددٌة ممارسًة وتطبٌقاً.
d1 

 ٌعمل ضمن الفرٌق الواحد.

D3 

ٌتواصل باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة بطالقة 
 وفاعلٌة فً مجال تخصصه .

d2 
والتواصل مع االخرٌن لمواجهة الحرب ٌجٌد مهارات االتصال 

 الناعمة.

d3 
ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب فً حل قضاٌا 

 األمة االسالمٌة.

 

a3  االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة.ٌبٌن أهمٌة المقاطعة للبضائع 
a4    .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 
b1 .ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد 
b2 .ٌدلل على انواع الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم 
b3      .ٌفسر أسالٌب الغزو الفكري 
c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 
c2 لمهنٌة والعملٌة.ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته ا 
d1 .ٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع االخرٌن لمواجهة الحرب الناعمة 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحد 
d3 .ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب فً حل قضاٌا األمة االسالمٌة 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم: خامساً: 

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

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

a1 االلقاء الفاعل. - .ٌظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمٌة واهمٌة االرتباط بثقافة القرآن 
 .الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً. -

 شفهٌة.اسئلة  -
 .ٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى a2 تكلٌف منزلً. -

a3  أهمٌة المقاطعة للبضائع االمرٌكٌة واالسرائٌلٌةٌبٌن. 

a4 .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 
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 الفكرٌة ( باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم: الذهنٌة ثانٌاً:  مواءمة  مخرجات تعلم المقرر) المهارات

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

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

 .اسئلة شفهٌة -
 ٌدلل على انواع الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم. b2 التدرٌب على االلقاء. -

b3 .ٌفسر أسالٌب الغزو الفكري 

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

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

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

 .اسئلة شفهٌة -
 .ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته المهنٌة والعملٌة c2 تكلٌف بحث. -

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

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

d1 
ٌجٌد مهارات االتصال والتواصل مع االخرٌن لمواجهة الحرب 

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

 المشاهدة. -
 اسئلة شفهٌة. -

d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحد 

d3 
ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب فً حل 

  القضاٌا اإلسالمٌة.

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

 م الوحدة
المواضٌع 
 الرئٌسٌة

 المواضٌع الفرعٌة
عدد 

 االسابٌع

عدد 
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات التعلم

 الفصل األول: الثقافة االسالمٌة وأهمٌة االرتباط بالثقافة القرآنٌة

الفصل األول: 
الثقافة 

االسالمٌة 
وأهمٌة 
االرتباط 
بالثقافة 
 القرآنٌة

المبحث األول: 
المدخل الى 

 الثقافة االسالمٌة.

 اوالً: تعرٌف الثقافة االسالمٌة.
 ثانٌاً: الهدف من دراسة الثقافة االسالمٌة.

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

2 

1 

a2- b2-  c1 

المبحث الثانً:  
القرآن الكرٌم 
نعمة وشرف 

 لألمة.

 تعرٌف الثقافة القرآنٌة.اوالً: 
 ثانٌاً: اهمٌة االرتباط بالثقافة القرآنٌة.

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

 خامساً: تصحٌح المفاهٌم على اساس القرآن.

1 

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

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

 1 ثانٌاً: القرآن ٌعطٌنا ثقافة استباقٌة.

المبحث الرابع:  
مسؤولٌة طالب 

 العلم.

 اوالً: العلم فضل ٌترافق معه مسؤولٌة.
 ثانٌاً: دور أعداء األمة االسالمٌة فً صناعة ثقافتها.

واألكادٌمٌون لمواجهة األخطار  ثالثاً: واجب العلماء
 المحدقة باألمة.

1 
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 رابعاً: مشكلة األمة.
 خامساً: وجوب تصحٌح الثقافات المغلوطة.

 سادساً: مواصفات طالب العلم.

 عظمة هللا  -الثقة باهلل   -الفصل الثانً: معرفة هللا 

الفصل الثانً: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

األول: المبحث 
الثقة  -معرفة هللا 
 باهلل.

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

ثالثاً:  ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج الصحٌح الذي ال تستقٌم 
 حٌاة البشر اال به.

 رابعاً:  رابعاً: قسوة القلوب. 
على معرفة هللا خامساً: اآلٌات التً نحصل من خاللها 

  بالشكل الكافً.
2 

2 a1- b2 

المبحث الثانً: 
فاعلم أنه ال اله 

 اال هللا:

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

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 
 الرسول صلوات هللا علٌه وعلى آله، ووجه الٌها.

 ثالثاً: نتائج وتداعٌات ضعف اٌماننا بال اله اال هللا.
 رابعاً: الواقع هو المحك إلٌمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانك.

2 a2 

المبحث الثالث: 
نعمة التوجٌهات 
االلهٌة وأهمٌتها 
فً تطور األمة 

وحماٌتها 
وكرامتها 
 واستقاللها.

 تطور.اوالً: تسخٌر + تفكٌر = 
ثانٌاً: حرف بوصلة التفكٌر فً مخلوقات هللا شكل ضربة 

 قاضٌة لألمة.
ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم الدٌن مما جعلنا نظلم الدٌن 

 ونحمله مسؤولٌة تخلفنا.
رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً بٌئة صالحة لتقبل 

 الدعاٌات ضد الدٌن.
ٌدفع المسلمٌن نحو أن  خامساً: القرآن الكرٌم عمل على أن

 ٌسبقوا األمم األخرى.
سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون فً 

 مسؤولٌتهم فً عمارة األرض؟
 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً مخلوقاته؟

1 2 d2 

المبحث الرابع: 
عالقة عمارة 

األرض بمعرفة 
 هللا.

 عند االنسان.اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من التفكر 
 ثانٌاً: من الذي سبب مقولة )الدٌن أفٌون الشعوب(؟

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

1 2 d2 

 

المبحث الخامس 
: بعض مظاهر 

ملكوت هللا 
 وعظمته. 

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

 التشرٌع هومن اختصاص هللا وحده. ثالثاً:

1 

1 b1 

المبحث السادس: 
أسماء هللا 

الحسنى وأهمٌتها 
 فً معرفة هللا.

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

1 c2 

 الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:
الوعد والوعٌد 

فً القرآن 

األول: المبحث 
الوعد والوعٌد 
 فً القرآن الكرٌم.

 اوالً: قصة ابٌنا آدم علٌه السالم فً القرآن الكرٌم
ثانٌاً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو ٌعلم أن اإلنسان ٌخاف 

 من العاجل أكثر مما ٌخاف من اآلجل.
1 2 b2 
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ثالثاً: تقصٌرنا فً فهمنا لقضٌة الوعد والوعٌد هوما جعلنا  الكرٌم
 فٌها.نجهل وضعٌتنا التً نحن 

رابعاً: الفرق بٌن االبتالء والعقوبة وبٌن الصبر العملً 
 االٌجابً والصبر السلبً.

خامساً: القرآن الكرٌم ٌربط بٌن الوعد فً الدنٌا والوعد 
 فً اآلخرة والوعٌد فً الدنٌا ٌتبعه وعٌد فً اآلخرة.

سادساً: الفرق بٌن النظام االقتصادي االسالمً والنظام 
 .االقتصادي الغربً

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتٌجته؟

المبحث الثانً: 
اهمٌة االٌمان 

بالٌوم اآلخر فً 
 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 بالواقع.

 أبوب جهنم.رابعاً: 
 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.

 سادساً: المساكن فً جهنم.
 سابعاً: ال موت فً جهنم وال تخفٌف.

 ثامناً: المنافقون فً جهنم ... )عذاب خاص بهم(.
تاسعاً: هل هناك من سٌدخل من المسلمٌن النار ام انه لن 

 ٌدخلها اال الكافرٌن فقط.
رخصة للعصاة  عاشراً: االسالم لٌس عبارة عن

 والمجرمٌن.
 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

1 2 

 الفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب الناعمة

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 

والحرب 
 الناعمة

المبحث األول: 
 الغزو الفكري.

 اوالً: تعرٌف الغزو الفكري.

 ثانٌاً: أسالٌب الغزو الفكري.
 الى العالم االسالمً. ثالثاً: منافذ الفكر االستشراقً

 رابعاً: أسباب ظهور التغرٌب.
1 2 a4 

المبحث الثانً: 
 الحرب الناعمة.

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

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفٌر

الفصل 
الخامس: الغلو 

والتطرف 
 والتكفٌر

المبحث األول: 
 والتطرف.الغلو 

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

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

1 2 b3 

المبحث الثانً: 
 التكفٌر.

 اوالً: تعرٌف التكفٌر.
 ثانٌاً: حكم التكفٌر.

 ثالثاً: ضوابط التكفٌر.
 ظاهرة التكفٌر.رابعاً: األسباب التً أدت الى انتشار 

خامساً: اآلثار السلبٌة التً تنعكس على المجتمعات بسبب 
 التكفٌر.

سادساً: الضوابط المعاصرة للحد من التكفٌر والتفسٌق فً 
 مجتمعنا.

 سابعاً: الضوابط التً تعتمد من أجل القضاء على التكفٌر.

 الفصل السادس: بلدة طٌبة ورب غفور
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 
  

الفصل 
السادس: بلدة 

ورب طٌبة 
 غفور

المبحث األول: 
نحن أمة 
 مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف الٌمن.
 ثانٌاً: موقع الٌمن.

 ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة العدوان. 
 رابعاً: : المقاطعة االقتصادٌة.

 
1 2 b1 

 المبحث الثانً: 
طبٌعة العدوان 
 على بلدنا الٌمن

 اوالً: الوعً بطبٌعة الصراع.
 مكاسب تمسك الشعب الٌمنً بالمشروع القرآنً.ثانٌاً: 

 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

األول: المبحث 
كٌف نواجه 

 االستعمار الجدٌد

 اوالً: تعرٌف االستعمار الجدٌد.
 ثانٌاً: بداٌة التحرك العسكري االمرٌكً الستعمار المنطقة

 ثالثاً: األمة أمام هذه األحداث.
 رابعاً: القرآن الكرٌم هو مشروعنا لمواجهة العدوان.

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

 
1 2 b1 

المبحث الثانً 
الشباب ودوره 

فً بناء 
 المجتمعات .

 اوالً: الشباب ودوره فً بناء المجتمعات..
 ثانٌاً: اصحاب الكهف نموذج قرآنً.

 
 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر 

أدوات االستعمار 
 لضرب األمة.

 اوالً: الموقف القرآنً من المنافقٌن.
 المنافقٌن والموقف منهم.ثانٌاً: خطر 

 ثالثاً: بعض صفات المنافقٌن ووسائلهم الخبٌثة.
 رابعاً: المنافقون فً هذا العصر.

خامساً: مسؤولٌة جمٌع أبناء الشعب الٌمنً مواجهة منافقً 
 العصر.

1 2 d3 

 
المبحث الرابع: 
وكذلك جعلناكم 

 أمًة وسطاً.

 اوالً: ماذا تعنً أمًة وسطاً.
 الوسطٌة فً القرآن الكرٌم.ثانٌاً: مفهوم 

 االجمالً
14 

 أسبوعاً 
28 

 ساعة
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 الجانب العملً:                                            

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرقم

1  
_ _ _ 

 إجمالً األسابٌع والساعات
_ _ _ 

 

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 االلقاء الفاعل. -

 الحوار والمناقشة. -

 حل المشكالت. -

 العصف الذهنً. -

 التعلم التعاونً. -

 المهام والتكالٌف. -

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -

 

 ثامناً: األنشطة والتكلٌفات:

 الدرجة األسبوع التعلممخرجات  النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ٌستمع إلى إحدى المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا باألفكار 

 األساسٌة التً وردت فً المحاضرة
a2- b1- c1 W2 5 

2 
ٌشارك زمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف ذهنً 

 اهمٌة الثقافة القرآنٌة.  تناقش
a2- b2 W4 

5 

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

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

5 
ٌشترك فً مجموعة إلعداد وتقدٌم محاضرة عن )معرفة هللا 

 الثقة باهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجمالً
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 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

a. .القران الكرٌم 

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

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

 المصادر االلكترونٌة، ومواقع االنترنت:
 

 

 
  

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
 نسبة الدرجة إلى
درجة  التقوٌم 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

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

W3- w13 30 31% األنشطة والتكلٌفات 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   

 أحد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

 
سٌاسة حضور 

   الفعالٌات التعلٌمٌة:
 %(.وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.55الحضور بنسبة )

 % .25وٌعد الطالب محروماً من المقرر اذا تجاوز الغٌاب 

 ٌسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتٌن.   :  الحضور المتأخر 

 
 فً حالة الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً. ضوابط االمتحان:

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

 ٌجب أن تسلم إلى أستاذ المقرر اوالً بأول وفً حالة عدم تسلٌم التكالٌف ٌحرم من الدرجة. التكالٌف: 

 
 فً حالة الغش فً االمتحانات النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون الطالب. الغش:

 حاالت غش التكالٌف بأي طرٌقة من طرائق الغش ٌحرم من الدرجة.وفً 

 
 االنتحال:

 تطبق على الطالب الئحة شؤون الطالب الخاصة بذلك.
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 )الثقافة االسالمٌة( خطة المقرر الدراسً
 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً     1 1 1

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

 اسم المقرر 1
Course Title 

 الثقافة االسالمٌة 
Islamic culture 

 رمز المقرر ورقمه 2
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 

 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
 

 المقرر لغة تدرٌس 8
Language of teaching the 

course 

 اللغة العربٌة

 نظام الدراسة 9
Study System 

 فصلً / انتظام

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

الكارٌم الثقافة االسالمٌة واهمٌة االرتبااط بثقافاة القارآن  ٌهدف هذا المقرر الى إكساب الطالب المعلومات والمعارف عن معنى      
 والثقااة باااهلل، وااللمااام بجوانااب معرفااة هللا وعظمتااه، ووعااده ووعٌااده ماان واقااع القاارآن الكاارٌم، وتعاارٌفهم بأسااالٌب الغاازو الفكااري،

وخطورة الحرب الناعماة وطارق الوقاٌاة منهاا، والتعارف علاى معناى وأساباب الغلاو والتطارف والتكفٌار، واباراز أهمٌاة المشاروع 
مار الجدٌاااد والعااادوان علاااى بلااادنا الاااٌمن وكٌفٌاااة ماااواجهتهم. وأهمٌاااة المقاطعاااة للبضاااائع االمرٌكٌاااة القرآناااً فاااً مواجهاااة االساااتع

 واالسرائٌلٌة، وتعرٌفهم الموقف القرآنً من المنافقٌن وخطرهم وصفاتهم، ودور الشباب، والتعرف على الوسطٌة فً االسالم.     
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 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم المقرر

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 .ٌظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمٌة واهمٌة االرتباط بثقافة القرآن 
a2 .ٌوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 
a3 .ٌبٌن أهمٌة المقاطعة للبضائع االمرٌكٌة واالسرائٌلٌة 
a4    .ٌُعرف مظاهر الغلو والتطرف والتكفٌر 
b1 .ٌحلل أدوات االستعمار الجدٌد 
b2 .ٌدلل على انواع الوعد والوعٌد فً القرآن الكرٌم 
b3      .ٌفسر أسالٌب الغزو الفكري 
c1 .ٌعمل بفاعلٌة لمواجهة اعداء هللا 
c2 .ٌستحضر أسماء هللا الحسنى فً حٌاته المهنٌة والعملٌة 
d1 مهارات االتصال والتواصل مع االخرٌن لمواجهة الحرب الناعمة. ٌجٌد 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌق الواحد 
d3 .ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار المناسب فً حل قضاٌا األمة االسالمٌة 

 

 األسابٌع  المواضٌع الفرعٌة المواضٌع الرئٌسٌة م الوحدة
عدد الساعات 

 الفعلٌة

األول: الفصل 
الثقافة 

االسالمٌة 
وأهمٌة االرتباط 
 بالثقافة القرآنٌة

المبحث األول: 
المدخل الى الثقافة 

 االسالمٌة.

 اوالً: تعرٌف الثقافة االسالمٌة.
 ثانٌاً: الهدف من دراسة الثقافة االسالمٌة.

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

2,1 

1 

 المبحث الثانً: 
القرآن الكرٌم نعمة 

 وشرف لألمة.

 اوالً: تعرٌف الثقافة القرآنٌة.
 ثانٌاً: اهمٌة االرتباط بالثقافة القرآنٌة.

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

 خامساً: تصحٌح المفاهٌم على اساس القرآن.

1 

المبحث الثالث: 
القرآن ٌحصن 

اي باطل أتباعه من 
وٌعطٌهم ثقافة 

 استباقٌة

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

 1 ثانٌاً: القرآن ٌعطٌنا ثقافة استباقٌة.

المبحث الرابع:  
مسؤولٌة طالب 

 العلم.

 اوالً: العلم فضل ٌترافق معه مسؤولٌة.
 فً صناعة ثقافتها.ثانٌاً: دور أعداء األمة االسالمٌة 

ثالثاً: واجب العلماء واألكادٌمٌون لمواجهة األخطار 
 المحدقة باألمة.

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

 سادساً: مواصفات طالب العلم.

1 

الفصل الثانً: 
  -معرفة هللا 
  -الثقة باهلل 

 عظمة هللا 

المبحث األول: 
الثقة  -معرفة هللا 
 باهلل.

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

ثالثاً:  ثالثاً: تشرٌع هللا هو المنهج الصحٌح الذي ال 
 تستقٌم حٌاة البشر اال به.

 رابعاً:  رابعاً: قسوة القلوب. 
خامساً: اآلٌات التً نحصل من خاللها على معرفة هللا 

 بالشكل الكافً.

3 2 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

المبحث الثانً: 
فاعلم أنه ال اله اال 

 هللا:

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

ثانٌاً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 
 الرسول صلوات هللا علٌه وعلى آله، ووجه الٌها.

 اٌماننا بال اله اال هللا. ثالثاً: نتائج وتداعٌات ضعف
 رابعاً: الواقع هو المحك إلٌمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملً ٌزٌد من اٌمانك.

4 2 

المبحث الثالث: 
نعمة التوجٌهات 
االلهٌة وأهمٌتها 
فً تطور األمة 

وحماٌتها وكرامتها 
 واستقاللها.

 اوالً: تسخٌر + تفكٌر = تطور.
التفكٌر فً مخلوقات هللا شكل ثانٌاً: حرف بوصلة 
 ضربة قاضٌة لألمة.

ثالثاً: المشكلة هً عدم فهم الدٌن مما جعلنا نظلم الدٌن 
 ونحمله مسؤولٌة تخلفنا.

رابعاً: عندما تنكرنا لدٌننا أصبحنا فعالً بٌئة صالحة 
 لتقبل الدعاٌات ضد الدٌن.

خامساً: القرآن الكرٌم عمل على أن ٌدفع المسلمٌن 
 بقوا األمم األخرى.نحو أن ٌس

سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون فً 
 مسؤولٌتهم فً عمارة األرض؟

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر فً مخلوقاته؟

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

المبحث الرابع: 
عالقة عمارة 

 األرض بمعرفة هللا.

اوالً: االٌمان باهلل وخشٌته تزٌد من التفكر عند 
 االنسان.

 ثانٌاً: من الذي سبب مقولة )الدٌن أفٌون الشعوب(؟
ثالثاً: بعض األخطاء الثقافٌة التً ضربت األمة النظرة 

 المغلوطة للدٌن والدنٌا.

5 2 

 

المبحث الخامس : 
بعض مظاهر 
ملكوت هللا 
 وعظمته. 

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

 التشرٌع هومن اختصاص هللا وحده.ثالثاً: 

2 

1 

المبحث السادس: 
أسماء هللا الحسنى 

وأهمٌتها فً معرفة 
 هللا.

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

 
 
 

1 

  الفصل الثالث:
الوعد والوعٌد 

فً القرآن 
 الكرٌم

المبحث األول: 
الوعد والوعٌد فً 

 القرآن الكرٌم.

 ابٌنا آدم علٌه السالم فً القرآن الكرٌماوالً: قصة 
ثانٌاً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو ٌعلم أن اإلنسان 

 ٌخاف من العاجل أكثر مما ٌخاف من اآلجل.
ثالثاً: تقصٌرنا فً فهمنا لقضٌة الوعد والوعٌد هوما 

 جعلنا نجهل وضعٌتنا التً نحن فٌها.
بر العملً رابعاً: الفرق بٌن االبتالء والعقوبة وبٌن الص

 االٌجابً والصبر السلبً.
خامساً: القرآن الكرٌم ٌربط بٌن الوعد فً الدنٌا 

والوعد فً اآلخرة والوعٌد فً الدنٌا ٌتبعه وعٌد فً 
 اآلخرة.

سادساً: الفرق بٌن النظام االقتصادي االسالمً والنظام 
 االقتصادي الغربً.

9 2 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتٌجته؟

المبحث الثانً: 
اهمٌة االٌمان 

بالٌوم اآلخر فً 
 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 بالواقع.

 رابعاً: أبوب جهنم.
 خامساً: طعام وشراب المجرمٌن جهنم.

 المساكن فً جهنم. سادساً:
 سابعاً: ال موت فً جهنم وال تخفٌف.

 ثامناً: المنافقون فً جهنم ... )عذاب خاص بهم(.
تاسعاً: هل هناك من سٌدخل من المسلمٌن النار ام انه 

 لن ٌدخلها اال الكافرٌن فقط.
عاشراً: االسالم لٌس عبارة عن رخصة للعصاة 

 والمجرمٌن.
 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

11 2 

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 

والحرب 
 الناعمة

المبحث األول: 
 الغزو الفكري.

 اوالً: تعرٌف الغزو الفكري.

 ثانٌاً: أسالٌب الغزو الفكري.
 ثالثاً: منافذ الفكر االستشراقً الى العالم االسالمً.

 2 11 رابعاً: أسباب ظهور التغرٌب.
المبحث الثانً: 
 الحرب الناعمة.

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

 

الفصل 
الخامس: الغلو 

والتطرف 
 والتكفٌر

المبحث األول: 
 الغلو والتطرف.

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

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

12 2 

الثانً: المبحث 
 التكفٌر.

 اوالً: تعرٌف التكفٌر.
 ثانٌاً: حكم التكفٌر.

 ثالثاً: ضوابط التكفٌر.
 رابعاً: األسباب التً أدت الى انتشار ظاهرة التكفٌر.
خامساً: اآلثار السلبٌة التً تنعكس على المجتمعات 

 بسبب التكفٌر.
سادساً: الضوابط المعاصرة للحد من التكفٌر والتفسٌق 

 مجتمعنا.فً 
سابعاً: الضوابط التً تعتمد من أجل القضاء على 

 التكفٌر.

الفصل 
السادس: بلدة 
طٌبة ورب 

 غفور

نحن المبحث األول: 
 أمة مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف الٌمن.
 ثانٌاً: موقع الٌمن.

 ثالثاً: ما الذي ٌجب علٌنا فً مواجهة العدوان. 
 2 13 رابعاً: : المقاطعة االقتصادٌة.

 المبحث الثانً: 
طبٌعة العدوان على 

 بلدنا الٌمن

 اوالً: الوعً بطبٌعة الصراع.
 ثانٌاً: مكاسب تمسك الشعب الٌمنً بالمشروع القرآنً.

 ثالثاً: الخٌار الوحٌد للشعب الٌمنً.

الفصل السابع: 
المشروع 

القرآنً فً 

األول:  المبحث
كٌف نواجه 

 االستعمار الجدٌد

 اوالً: تعرٌف االستعمار الجدٌد.
ثانٌاً: بداٌة التحرك العسكري االمرٌكً الستعمار 

 المنطقة
14 2 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

مواجهة 
االستعمار 
الجدٌد 

والعدوان على 
 بلدنا الٌمن

 ثالثاً: األمة أمام هذه األحداث.
 رابعاً: القرآن الكرٌم هو مشروعنا لمواجهة العدوان.

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

المبحث الثانً 
الشباب ودوره فً 

 بناء المجتمعات.

 اوالً: الشباب ودوره فً بناء المجتمعات..
 ثانٌاً: اصحاب الكهف نموذج قرآنً.

 

المبحث الثالث: 
المنافقون أقذر 

أدوات االستعمار 
 لضرب األمة.

 اوالً: الموقف القرآنً من المنافقٌن.
 والموقف منهم.ثانٌاً: خطر المنافقٌن 

 ثالثاً: بعض صفات المنافقٌن ووسائلهم الخبٌثة.
 رابعاً: المنافقون فً هذا العصر.

خامساً: مسؤولٌة جمٌع أبناء الشعب الٌمنً مواجهة 
 منافقً العصر.

15 2 

 
المبحث الرابع: 

وكذلك جعلناكم أمًة 
 وسطاً.

 اوالً: ماذا تعنً أمًة وسطاً.
 القرآن الكرٌم.ثانٌاً: مفهوم الوسطٌة فً 

 2 16 االختبار النهائً

 ( 32) ( 16) االجمالً

 

 الجانب العملً:                                            

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرقم

1 - - - - 

 - - - إجمالً األسابٌع والساعات

 

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 االلقاء الفاعل. -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً. -5

 المهام والتكالٌف. -6

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -5
 

 ثامناً: األنشطة والتكلٌفات:

 الدرجة األسبوع التعلممخرجات  النشاط / التكلٌف الرقم

 a2- b1- c1 W2 5ٌستمع إلى إحدى المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا باألفكار  1



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 األساسٌة التً وردت فً المحاضرة

2 
ٌشارك زمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف ذهنً 

 اهمٌة الثقافة القرآنٌة.  تناقش
a2- b2 W4 

5 

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

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

5 
ٌشترك فً مجموعة إلعداد وتقدٌم محاضرة عن )معرفة هللا 

 الثقة باهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجمالً

 

 أحد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

1 
سٌاسة حضور 

   الفعالٌات التعلٌمٌة:
 %(.55الحضور بنسبة )

 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.
 % .25وٌعد الطالب محروماً من المقرر اذا تجاوز الغٌاب 

 ٌسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتٌن.   :  الحضور المتأخر 2

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

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

 ٌجب أن تسلم إلى أستاذ المقرر اوالً بأول وفً حالة عدم تسلٌم التكالٌف ٌحرم من الدرجة. التكالٌف: 4

5 
 فً حالة الغش فً االمتحانات النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون الطالب. الغش:

 حاالت غش التكالٌف بأي طرٌقة من طرائق الغش ٌحرم من الدرجة.وفً 

 تطبق على الطالب الئحة شؤون الطالب الخاصة بذلك. االنتحال: 6
 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقوٌم 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

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

W3- w13 30 31% األنشطة والتكلٌفات 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   

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 القران الكرٌم. -1

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

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

 المصادر االلكترونٌة، ومواقع االنترنت:


