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 االسالمية الثقافةمقرر:  توصيف

Course Specification of: Islamic culture 

 
 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

  االسالمية الثقافة

Islamic culture 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR006 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 األول/ الفصل األولالمستوى 

First Year/ First Semester 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

6.  
 (ن وجدتالمتطلبات المصاحبة )إ

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

  None 

7.  
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 

offered 

 متطلب عام لجميع برامج وأقسام الكليات بالجامعة

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية اللغة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 فصلي / انتظام

11.  
 المقرر وصيفت معد

Prepared By 

 دمحم عبدهللا حسين تقي د. 

 
  اشراف ومراجعة

supervision 

 د. علي العما هدى. م. د .أ

 

11.  
 المقرر وصيفتاريخ اعتماد ت

Date of Approval 

 

 

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

الكريم  االرتباط بثقافة القرآن أهميةالثقافة االسالمية و معنى عن والمعارف المعلومات بالطال إكساب الى المقرر هذا يهدف      

خطورة و ،الغزو الفكري أساليبب وتعريفهم الكريم، القرآن واقع من ووعيده وعظمته، ووعده هللا والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة

المشروع القرآني في  أهمية، وابراز الغلو والتطرف والتكفيرى وأسباب معن على والتعرف وطرق الوقاية منها، الحرب الناعمة
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وتعريفهم ة، اإلسرائيليالمقاطعة للبضائع االمريكية و أهمية. ومواجهتهم وكيفية مواجهة االستعمار الجديد والعدوان على بلدنا اليمن

     الوسطية في االسالم.  ودور الشباب، والتعرف على ،وخطرهم وصفاتهمالموقف القرآني من المنافقين 

 

 :جامعة صنعاء مخرجات تعلم مواءمة مخرجات تعلم المقرر معرابعاً:                

الرمز 

 والرقم
 جامعة صنعاء مخرجات تعلم

الرمز 

 والرقم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر:

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على ان:      

 

A3  يشرح مبادئ الثقافة االسالمية

في تحقيق الشراكة الفاعلة  ودورها

 مع كافة القطاعات المحلية المختلفة.

a1 

 .االرتباط بثقافة القرآن أهميةيظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمية و

A2 

يوضح أسس ثقافة الجامعة وقيمها الجوهرية 

المتمثلة بالمساءلة والشفافية والعدالة والمساواة 

 .والتعاون واالنتماء والمواطنة

a2 ضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى.يو 

a3 ةاإلسرائيليالمقاطعة للبضائع االمريكية و أهمية بيني. 

a4   والتكفير. الغلو والتطرفعرف مظاهر ي 

B1  يمارس مهارات التفكير المختلفة بشكل منهجي

 .وايجابي في تشخيص المشكالت والقضايا
b1 

 د. يحلل أدوات االستعمار الجدي

B3 
يناقش ويقيم الدراسات واألبحاث المرتبطة بقضايا 

 المجتمع بطريقة منهجية وموضوعية.
b2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواع دلل علىي

C5 

يمارس دوره االسالمي والوطني والقومي من 

 .خالل الثقافة القرآنية واالسالمية

b3 الفكري الغزو أساليب يفسر. 

c1 واجهة اعداء هللا.لم عمل بفاعليةي 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

D2  يشارك بفاعلية في ترسيخ الثقافة االسالمية وثقافةd1 د. ضمن الفريق الواح عملي 

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

 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 ثقافة القرآناالرتباط ب أهميةو سالميةفهماً لمعنى الثقافة اال يظهر. 

a2 بحانه وتعالى.يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا س 

a3 ةاإلسرائيليالمقاطعة للبضائع االمريكية و أهمية يبين. 

a4      والتكفير. الغلو والتطرفعرف مظاهر ي 

b1 د. أدوات االستعمار الجدي يحلل 

b2 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواع دلل علىي 

b3       الغزو الفكري أساليبيفسر. 

c1 ء هللا.ة لمواجهة اعداليعايعمل بف 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

d1  لمواجهة الحرب الناعمة مع االخرين مهارات االتصال والتواصليجيد. 

d2 د. ضمن الفريق الواح يعمل بفاعلية 

d3 قضايا األمة االسالمية حل في المناسب يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار. 
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 التسامح والتعددية ممارسةً وتطبيقاً.

D3 

يتواصل باللغتين العربية واالنجليزية بطالقة 

 خصصه .وفاعلية في مجال ت
d2 

يجيد مهارات االتصال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب 

 .الناعمة

d3 
قضايا  حل في المناسب يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

 .األمة االسالمية

 

 :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم اً: خامس

 

 :ة والفهم( باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويمالمعرف)مقررالمخرجات تعلم  مواءمة  اوالً: 

A  استراتيجيات التقويم استراتيجيات التعليم والتعلم ة والفهم(المعرفالمقرر )مخرجات تعلم 

a1 
االرتباط بثقافة  أهميةيظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمية و

 .القرآن

 .الفاعل االلقاء -

 .الحوار والمناقشة -

 لعصف الذهني.ا -

 اسئلة شفهية. -

 تكليف منزلي. -

a2 أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى يوضح. 

a3 ةاإلسرائيليالمقاطعة للبضائع االمريكية و أهمية بيني. 

a4   والتكفير. الغلو والتطرفعرف مظاهر ي 

 

 :باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم(  الفكرية الذهنية المهارات المقرر)مخرجات تعلم  مواءمة  ثانياً: 

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

b1 حل المشكالت - د. يحلل أدوات االستعمار الجدي. 

 .االيضاحية ضوعرال -

 .اسئلة شفهية -

التدريب على  -

 االلقاء.
b2 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواع لىدلل عي 

b3  الغزو الفكري أساليبيفسر. 

 

 :ة ( باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويموالعملي ةالمهارى المهنيالمقرر )مخرجات تعلم  مواءمة  ثالثاً: 

C  استراتيجيات التقويم تعلماستراتيجيات التعليم وال :  ة(والعملي ةالمهني ةالمهارىالمقرر )مخرجات تعلم 

c1 التعليم التعاوني. - .يعمل بفاعلية لمواجهة اعداء هللا 

 .العروض االيضاحية -

 .اسئلة شفهية -

 .في حياته المهنية والعمليةأسماء هللا الحسنى يستحضر  c2 تكليف بحث. -

 

 :راتيجيات التعليم والتعلم والتقويمة ( باستوالعملي ةالمهارى المهنيالمقرر )مخرجات تعلم  مواءمة  رابعاً: 

D  استراتيجيات التقويم استراتيجيات التعليم والتعلم : (العامةالمقرر )المهارات مخرجات تعلم 

d1 
لمواجهة  مع االخرين مهارات االتصال والتواصليجيد 

 . الحرب الناعمة

 حل المشكالت.أسلوب  -

 التعليم التعاوني. -

 .العصف الذهني -

 اهدة.المش -

 اسئلة شفهية. -

d2 د. ضمن الفريق الواح يعمل بفاعلية 

d3 
المناسب في  يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

  .حل القضايا اإلسالمية
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ة فعليالساعات ال اً: كتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديدسادس

 ها.تنفيذل

 وحدةال م
المواضيع 

 الرئيسة
 المواضيع الفرعية

عدد 

 االسابيع

عدد 

الساعات 

 ةفعليال

 مخرجات التعلم

 االرتباط بالثقافة القرآنية أهميةو الثقافة االسالمية: األولالفصل 

: األولالفصل 

الثقافة 

 االسالمية

 أهميةو

االرتباط 

بالثقافة 

 القرآنية

 :األول المبحث

المدخل الى 

 .الثقافة االسالمية

 الثقافة االسالمية. تعريفاوالً: 

 .الهدف من دراسة الثقافة االسالميةثانياً: 

 .صفات المثقفثالثاً:  

 .االسالم منهج حياة متكاملرابعاً: 

2 

1 

a2- b2-  c1 

المبحث الثاني:  

القرآن الكريم 

نعمة وشرف 

 لألمة.

 ية.قرآنالثقافة ال تعريفاوالً: 

 االرتباط بالثقافة القرآنية. أهميةثانياً: 

 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 استباقية

الذي يجعل الناس الذين يسيرون والً: القرآن هو بالشكل ا

 .على هديه بهذا الشكل

 1 ثانياً: القرآن يعطينا ثقافة استباقية.

رابع:  المبحث ال

مسؤولية طالب 

 العلم.

 العلم فضل يترافق معه مسؤولية.اوالً: 

 .دور أعداء األمة االسالمية في صناعة ثقافتهاثانياً: 

اجهة األخطار واجب العلماء واألكاديميون لموثالثاً: 

 .المحدقة باألمة

 .مشكلة األمةرابعاً: 

 .وجوب تصحيح الثقافات المغلوطةخامساً: 

 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

 عظمة هللا  - الثقة باهلل  - هللا معرفةالفصل الثاني: 
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الفصل الثاني: 

  - هللا معرفة

  - الثقة باهلل

  عظمة هللا

: األول المبحث

 الثقة - هللا معرفة

 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: 

خامساً: اآليات التي نحصل من خاللها على معرفة هللا 

 ل الكافي.بالشك
 

2 

2 a1- b2 

المبحث الثاني: 

فاعلم أنه ال اله 

 اال هللا:

 .قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال هللا( أهميةاوالً: تكرار و

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 

 الرسول صلوات هللا عليه وعلى آله، ووجه اليها.

 ضعف ايماننا بال اله اال هللا.ثالثاً: نتائج وتداعيات 

 رابعاً: الواقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

2 a2 

المبحث الثالث: 

نعمة التوجيهات 

 أهميتهاااللهية و

في تطور األمة 

وحمايتها 

وكرامتها 

 واستقاللها.

 اوالً: تسخير + تفكير = تطور.

لتفكير في مخلوقات هللا شكل ضربة ثانياً: حرف بوصلة ا

 قاضية لألمة.

ثالثاً: المشكلة هي عدم فهم الدين مما جعلنا نظلم الدين 

 ونحمله مسؤولية تخلفنا.

رابعاً: عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعالً بيئة صالحة لتقبل 

 الدعايات ضد الدين.

خامساً: القرآن الكريم عمل على أن يدفع المسلمين نحو أن 

 قوا األمم األخرى.يسب

سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون في 

 ؟األرضمسؤوليتهم في عمارة 

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟

1 2 d2 

المبحث الرابع: 

عالقة عمارة 

بمعرفة  األرض

 هللا.

 اوالً: االيمان باهلل وخشيته تزيد من التفكر عند االنسان.

 ذي سبب مقولة )الدين أفيون الشعوب(؟ثانياً: من ال

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 

 المغلوطة للدين والدنيا.

1 2 d2 

 

 خامسالمبحث ال

: بعض مظاهر 

ملكوت هللا 

 وعظمته. 

 د. اوالً: آيات من سورة الحدي

 ثانياً: هل السلطة ملك للشعب؟

 وحده. ثالثاً: التشريع هومن اختصاص هللا

1 

1 b1 

المبحث السادس: 

 هللا أسماء

 أهميتهاو الحسنى

 هللا. معرفة في

 اوالً: آيات من سورة الحشر.

 ثانياً: افهم إسالمك.
1 c2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:

الوعد والوعيد 

: األولالمبحث 

الوعد والوعيد 

 اوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في القرآن الكريم

ثانياً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان يخاف من 
1 2 b2 
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في القرآن 

 الكريم

 .األجلالعاجل أكثر مما يخاف من  آن الكريم.في القر

ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما جعلنا 

 نجهل وضعيتنا التي نحن فيها.

تالء والعقوبة وبين الصبر العملي رابعاً: الفرق بين االب

 االيجابي والصبر السلبي.

خامساً: القرآن الكريم يربط بين الوعد في الدنيا والوعد في 

 اآلخرة والوعيد في الدنيا يتبعه وعيد في اآلخرة.

سادساً: الفرق بين النظام االقتصادي االسالمي والنظام 

 االقتصادي الغربي.

 ؟ وما نتيجته؟سابعاً: ما معنى الكفر ببعض

المبحث الثاني: 

االيمان  أهمية

باليوم اآلخر في 

 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فيه الرحمة.

 ثانياً: لماذا يجب علينا ان ال ننسى جهنم وأن نتذكرها دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤية من الداخل مرتبطة بالواقع.

 رابعاً: أبوب جهنم.

 المجرمين جهنم. خامساً: طعام وشراب

 سادساً: المساكن في جهنم.

 سابعاً: ال موت في جهنم وال تخفيف.

 ثامناً: المنافقون في جهنم ... )عذاب خاص بهم(.

تاسعاً: هل هناك من سيدخل من المسلمين النار ام انه لن 

 يدخلها اال الكافرين فقط.

عاشراً: االسالم ليس عبارة عن رخصة للعصاة 

 والمجرمين.

 شر: آثار الشرك باهلل.أحد ع

1 2 

 الفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب الناعمة

الفصل الرابع: 

الغزو الفكري 

والحرب 

 الناعمة

: األولالمبحث 

 الغزو الفكري.

 الغزو الفكري.تعريف اوالً: 

 .الغزو الفكري أساليبثانياً: 

 .منافذ الفكر االستشراقي الى العالم االسالميثالثاً: 

 .سباب ظهور التغريبأ رابعاً:
1 2 a4 

المبحث الثاني: 

 .الحرب الناعمة

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 

 .الحرب الناعمةطرق الوقاية من  ثانياً: 

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفير

الفصل 

الخامس: الغلو 

والتطرف 

 والتكفير

: األولالمبحث 

 .الغلو والتطرف

 التطرف.و الغلوتعريف اوالً: 

 .الغلو والتطرفحكم ثانياً: 

 الغلو والتطرف.مظاهر  ثالثاً:

 آفات الغلو والتطرف. رابعاً:

1 2 b3 

 المبحث الثاني:

 .التكفير

 .التكفير اوالً: تعريف

 حكم التكفير.ثانياً: 

 .ضوابط التكفيرثالثاً: 

 .األسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة التكفيررابعاً: 

السلبية التي تنعكس على المجتمعات بسبب  اآلثارخامساً: 

 .التكفير
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الضوابط المعاصرة للحد من التكفير والتفسيق في سادساً: 

 .مجتمعنا

 .الضوابط التي تعتمد من أجل القضاء على التكفيرسابعاً: 

 الفصل السادس: بلدة طيبة ورب غفور

الفصل 

السادس: بلدة 

طيبة ورب 

 غفور

 :األولالمبحث 

 نحن أمة

 مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف اليمن.

 ثانياً: موقع اليمن.

 ثالثاً: ما الذي يجب علينا في مواجهة العدوان. 

 .رابعاً: : المقاطعة االقتصادية

 
1 2 b1 

  المبحث الثاني:

طبيعة العدوان 

 على بلدنا اليمن

 .الوعي بطبيعة الصراعاوالً: 

 وع القرآني.مكاسب تمسك الشعب اليمني بالمشرثانياً: 

 .الخيار الوحيد للشعب اليمنيثالثاً: 

 الفصل السابع: المشروع القرآني في مواجهة االستعمار الجديد والعدوان على بلدنا اليمن.

الفصل السابع: 

المشروع 

القرآني في 

مواجهة 

االستعمار 

الجديد 

والعدوان على 

 بلدنا اليمن

: األولالمبحث 

كيف نواجه 

 يداالستعمار الجد

 د. االستعمار الجدي اوالً: تعريف

 بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار المنطقةثانياً: 

 .األمة أمام هذه األحداثثالثاً: 

 .القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوانرابعاً: 

مارس  22العدوان الشامل على الشعب اليمني )خامساً: 

 .م(2112

 
1 2 b1 

 المبحث الثاني

باب ودوره الش

في بناء 

 المجتمعات .

 اوالً: الشباب ودوره في بناء المجتمعات..

 اصحاب الكهف نموذج قرآني.ثانياً: 

 

 

 :لثالمبحث الثا

المنافقون أقذر 

أدوات االستعمار 

 لضرب األمة.

 الموقف القرآني من المنافقين.اوالً: 

 .: خطر المنافقين والموقف منهمثانياً 

 المنافقين ووسائلهم الخبيثة. بعض صفاتثالثاً: 

 .المنافقون في هذا العصررابعاً: 

مسؤولية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة منافقي خامساً: 

 .العصر
1 2 d3 

 
رابع: المبحث ال

وكذلك جعلناكم 

 أمةً وسطاً.

 أمةً وسطاً. ماذا تعنياوالً: 

 القرآن الكريم.مفهوم الوسطية في ثانياً: 

 االجمالي
14 

 أسبوعاً 

28 

 ساعة
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 :المستخدمة في تدريس المقرر التدريس اتاستراتيجيسابعا: 

 االلقاء الفاعل. -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهني. -4

 التعلم التعاوني. -2

 المهام والتكاليف. -2

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 والتكليفات: األنشطةثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم لتكليفالنشاط / ا الرقم

1 
 راالمحاضرات في الكلية ويعد ملخصا باألفك إحدىيستمع إلى 

 التي وردت في المحاضرة األساسية
a2- b1- c1 W2 2 

2 
ه في مجموعة العمل في جلسة عصف ذهني ءمالك زيشار

  الثقافة القرآنية. أهمية تناقش
a2- b2 W4 

2 

 a2- b1- c2 W6 2 االرتباط بالقرآن الكريم. أهمية أهميةيكتب بحثاً عن  3

 b2 W10 2 يعد تقريراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

2 
يشترك في مجموعة إلعداد وتقديم محاضرة عن )معرفة هللا 

 الثقة باهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجمالي

 تقييم التعلم:تاسعاً: 

 الدرجة  األسبوع التقييم أنشطة الرقم

ة الدرجة إلى نسب

درجة  التقويم 

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

W3- w13 5 2% الحضور والمشاركة 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% والتكليفات األنشطة 2  a2- b2- c1 

W6 5 2% اختبار أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b2- c2- a2-b2 اختبار منتصف الفصل 4
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W12 5 2% اختبار ثالث  5  a3- b1- d2 

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

%111 100 اجمالي الدرجة   

 :  التعلم مصادرعاشراً: 

 المراجع الرئيسة:

 القران الكريم. -1

 د. ، صنعاء، مكتبة الجيل الجديالثقافة االسالمية م(: 2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -2

 :المراجع المساعدة

 د. ، صنعاء، مكتبة الجيل الجدياإلسرائيلي العدو مع م(:  الصراع2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونية، ومواقع 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.أحد عشر: 

 آلتي:اكتم كتابة السياسة العامة للمقرر صنعاء  بعد الرجوع للوائح جامعة 

1.  
سياسة حضور الفعاليات 

   التعليمية:
 بعذر رسمي.يعتمد الغياب %(.و72بنسبة )الحضور 

 % .22اذا تجاوز الغياب  يعد الطالب محروماً من المقررو

 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.   :  الحضور المتأخر  .2

3.  
 يعتبر راسباً. الغياب عن االمتحان لةحافي  ضوابط االمتحان:

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

 .يحرم من الدرجةتسليم التكاليف  عدم لةفي حاو المقرر اوالً بأول يجب أن تسلم إلى أستاذ :التكاليف  .4

5.  
 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة الغش في االمتحانات  لةحافي  الغش:

 .يحرم من الدرجة غش التكاليف بأي طريقة من طرائق الغشحاالت وفي 

6.  
 االنتحال:

 .الخاصة بذلكالطالب شئون الئحة  ى الطالبتطبق عل
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 )الثقافة االسالمية( خطة المقرر الدراسي

 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء بعاءاألر الخميس

 البريد اإللكتروني     1 1 1

 
 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

 اسم المقرر 1

Course Title 

  االسالمية الثقافة

Islamic culture 

 رمز المقرر ورقمه 2

Course Code and Number 
UR006 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

2 0  0 2 

 المستوى والفصل الدراسي 4

Study Level and Semester 
 األول/ الفصل األولالمستوى 

First Year/ First Semester 

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة  5

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

  None 

 درس له المقرريالبرنامج الذي  7

Program (s) in which the course is 

offered 

 جميع البرامج

 

 لغة تدريس المقرر 8

Language of teaching the course 
 العربية اللغة

 نظام الدراسة 9

Study System 

 فصلي / انتظام

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

الكىريم  ة القىرآناالرتبىاط بثقافى أهميىةالثقافىة االسىالمية و معنىى عن والمعارف المعلومات الطالب إكساب الى المقرر هذا يهدف      

خطىورة و ،الغزو الفكري أساليبب وتعريفهم الكريم، القرآن واقع من ووعيده وعظمته، ووعده هللا والثقة باهلل، وااللمام بجوانب معرفة

المشىروع القرآنىي فىي  أهميىة، وابىراز الغلىو والتطىرف والتكفيىرمعنىى وأسىباب  علىى والتعىرف وطىرق الوقايىة منهىا، الحرب الناعمة

وتعىريفهم ة، اإلسىرائيليالمقاطعىة للبضىائع االمريكيىة و أهميىة. ومىواجهتهم وكيفية هة االستعمار الجديد والعدوان على بلدنا اليمنمواج

     ودور الشباب، والتعرف على الوسطية في االسالم.  ،وخطرهم وصفاتهمالموقف القرآني من المنافقين 

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

 :أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 ثقافة القرآناالرتباط ب أهميةو سالميةفهماً لمعنى الثقافة اال يظهر. 

a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 

a3 ةاإلسرائيليالمقاطعة للبضائع االمريكية و أهمية بيني. 

a4      والتكفير. الغلو والتطرفعرف مظاهر ي 

b1 د. أدوات االستعمار الجدي يحلل 

b2 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أنواع دلل علىي 

b3       الغزو الفكري أساليبيفسر. 

c1 ة لمواجهة اعداء هللا.ليعايعمل بف 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

d1 لمواجهة الحرب الناعمة مع االخرين مهارات االتصال والتواصلد يجي. 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

d2 د. ضمن الفريق الواح يعمل بفاعلية 

d3 قضايا األمة االسالمية حل في المناسب يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار. 

 سابيعاأل  المواضيع الفرعية الرئيسةالمواضيع  وحدةال م
عدد الساعات 

 ةفعليال

: ألولاالفصل 

الثقافة 

 االسالمية

االرتباط  أهميةو

 بالثقافة القرآنية

 :األولالمبحث 

المدخل الى الثقافة 

 .االسالمية

 الثقافة االسالمية. تعريفاوالً: 

 .الهدف من دراسة الثقافة االسالميةثانياً: 

 .صفات المثقفثالثاً:  

 .االسالم منهج حياة متكاملرابعاً: 

2,1 

1 

المبحث الثاني:  

القرآن الكريم نعمة 

 وشرف لألمة.

 ية.قرآنالثقافة ال تعريفاوالً: 

 االرتباط بالثقافة القرآنية. أهميةثانياً: 

 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكريم.

 رابعاً: القرآن الكريم كتاب عملي.

 خامساً: تصحيح المفاهيم على اساس القرآن.

1 

 :المبحث الثالث

القرآن يحصن 

باطل  أتباعه من اي

ويعطيهم ثقافة 

 استباقية

والً: القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين ا

 .يسيرون على هديه بهذا الشكل

 1 ثانياً: القرآن يعطينا ثقافة استباقية.
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رابع:  المبحث ال

مسؤولية طالب 

 العلم.

 العلم فضل يترافق معه مسؤولية.اوالً: 

 .صناعة ثقافتهادور أعداء األمة االسالمية في ثانياً: 

واجب العلماء واألكاديميون لمواجهة األخطار ثالثاً: 

 .المحدقة باألمة

 .مشكلة األمةرابعاً: 

 .وجوب تصحيح الثقافات المغلوطةخامساً: 

 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

الفصل الثاني: 

  - هللا معرفة

  - الثقة باهلل

  عظمة هللا

: األول المبحث

 قةالث - هللا معرفة

 باهلل.

 اوالً: أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى.

 .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 

 لكافي.بالشكل ا

3 2 

المبحث الثاني: 

فاعلم أنه ال اله اال 

 هللا:

قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال  أهميةاوالً: تكرار و

 .هللا(

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 

 الرسول صلوات هللا عليه وعلى آله، ووجه اليها.

 بال اله اال هللا. ثالثاً: نتائج وتداعيات ضعف ايماننا

 رابعاً: الواقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

4 2 

المبحث الثالث: 

نعمة التوجيهات 

 أهميتهاااللهية و

في تطور األمة 

وحمايتها وكرامتها 

 واستقاللها.

 اوالً: تسخير + تفكير = تطور.

وقات هللا شكل ثانياً: حرف بوصلة التفكير في مخل

 ضربة قاضية لألمة.

ثالثاً: المشكلة هي عدم فهم الدين مما جعلنا نظلم الدين 

 ونحمله مسؤولية تخلفنا.

رابعاً: عندما تنكرنا لديننا أصبحنا فعالً بيئة صالحة 

 لتقبل الدعايات ضد الدين.

خامساً: القرآن الكريم عمل على أن يدفع المسلمين نحو 

 خرى.أن يسبقوا األمم األ

سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون في 

 ؟األرضمسؤوليتهم في عمارة 

 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟

2 2 

 2 2 االختبار النصفي

المبحث الرابع: 

عالقة عمارة 

 بمعرفة هللا. األرض

 اوالً: االيمان باهلل وخشيته تزيد من التفكر عند االنسان.

 من الذي سبب مقولة )الدين أفيون الشعوب(؟ ثانياً:

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 

 المغلوطة للدين والدنيا.

7 2 

 

:  خامسالمبحث ال

بعض مظاهر 

ملكوت هللا 

 وعظمته. 

 د. اوالً: آيات من سورة الحدي

 ثانياً: هل السلطة ملك للشعب؟

  وحده.ثالثاً: التشريع هومن اختصاص هللا
2 1 
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المبحث السادس: 

 الحسنى هللا أسماء

 معرفة في أهميتهاو

 هللا.

 اوالً: آيات من سورة الحشر.

 ثانياً: افهم إسالمك.

 

 

 

1 

  الفصل الثالث:

الوعد والوعيد 

في القرآن 

 الكريم

: األولالمبحث 

الوعد والوعيد في 

 القرآن الكريم.

 القرآن الكريماوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في 

ثانياً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان يخاف 

 .األجلمن العاجل أكثر مما يخاف من 

ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما 

 جعلنا نجهل وضعيتنا التي نحن فيها.

رابعاً: الفرق بين االبتالء والعقوبة وبين الصبر العملي 

 السلبي. االيجابي والصبر

خامساً: القرآن الكريم يربط بين الوعد في الدنيا والوعد 

 في اآلخرة والوعيد في الدنيا يتبعه وعيد في اآلخرة.

سادساً: الفرق بين النظام االقتصادي االسالمي والنظام 

 االقتصادي الغربي.

 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتيجته؟

9 2 

المبحث الثاني: 

ن االيما أهمية

باليوم اآلخر في 

 معرفة هللا.

 اوالً: جهنم مكان تنعدم فيه الرحمة.

ثانياً: لماذا يجب علينا ان ال ننسى جهنم وأن نتذكرها 

 دائماً؟

 ثالثاً: جهنم رؤية من الداخل مرتبطة بالواقع.

 رابعاً: أبوب جهنم.

 خامساً: طعام وشراب المجرمين جهنم.

 سادساً: المساكن في جهنم.

  موت في جهنم وال تخفيف.سابعاً: ال

 ثامناً: المنافقون في جهنم ... )عذاب خاص بهم(.

تاسعاً: هل هناك من سيدخل من المسلمين النار ام انه 

 لن يدخلها اال الكافرين فقط.

عاشراً: االسالم ليس عبارة عن رخصة للعصاة 

 والمجرمين.

 .أحد عشر: آثار الشرك باهلل

11 2 

الفصل الرابع: 

فكري الغزو ال

والحرب 

 الناعمة

: األولالمبحث 

 الغزو الفكري.

 الغزو الفكري.تعريف اوالً: 

 .الغزو الفكري أساليبثانياً: 

 .منافذ الفكر االستشراقي الى العالم االسالميثالثاً: 

 2 11 .سباب ظهور التغريبرابعاً: أ

المبحث الثاني: 

 .الحرب الناعمة

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 

 .الحرب الناعمةطرق الوقاية من  : ثانياً 

 

الفصل 

الخامس: الغلو 

والتطرف 

 والتكفير

: األولالمبحث 

 .الغلو والتطرف

 والتطرف. الغلوتعريف اوالً: 

 .الغلو والتطرفحكم ثانياً: 

 الغلو والتطرف.مظاهر  ثالثاً:

 رابعاً:آفات الغلو والتطرف.

12 2 
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 المبحث الثاني:

 .التكفير

 .التكفير فاوالً: تعري

 حكم التكفير.ثانياً: 

 .ضوابط التكفيرثالثاً: 

 .األسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة التكفيررابعاً: 

السلبية التي تنعكس على المجتمعات  اآلثارخامساً: 

 .بسبب التكفير

الضوابط المعاصرة للحد من التكفير والتفسيق سادساً: 

 .في مجتمعنا

من أجل القضاء على  الضوابط التي تعتمدسابعاً: 

 .التكفير

الفصل 

السادس: بلدة 

طيبة ورب 

 غفور

نحن  :األولالمبحث 

 أمة مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف اليمن.

 ثانياً: موقع اليمن.

 ثالثاً: ما الذي يجب علينا في مواجهة العدوان. 

 2 13 .رابعاً: : المقاطعة االقتصادية

  المبحث الثاني:

على طبيعة العدوان 

 بلدنا اليمن

 .الوعي بطبيعة الصراعاوالً: 

 مكاسب تمسك الشعب اليمني بالمشروع القرآني.ثانياً: 

 .الخيار الوحيد للشعب اليمنيثالثاً: 

الفصل السابع: 

المشروع 

القرآني في 

مواجهة 

االستعمار 

الجديد والعدوان 

 على بلدنا اليمن

: كيف األولالمبحث 

نواجه االستعمار 

 الجديد

 د. االستعمار الجدي اوالً: تعريف

بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار ثانياً: 

 المنطقة

 .األمة أمام هذه األحداثثالثاً: 

 .القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوانرابعاً: 

 22العدوان الشامل على الشعب اليمني )خامساً: 

 .م(2112مارس 

14 2 

 المبحث الثاني

وره في الشباب ود

 بناء المجتمعات.

 اوالً: الشباب ودوره في بناء المجتمعات..

 اصحاب الكهف نموذج قرآني.ثانياً: 

 

 :لثالمبحث الثا

المنافقون أقذر 

أدوات االستعمار 

 لضرب األمة.

 الموقف القرآني من المنافقين.اوالً: 

 .: خطر المنافقين والموقف منهمثانياً 

 ن ووسائلهم الخبيثة.بعض صفات المنافقيثالثاً: 

 .المنافقون في هذا العصررابعاً: 

مسؤولية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة خامساً: 

 .منافقي العصر
12 2 

 
رابع: المبحث ال

وكذلك جعلناكم أمةً 

 وسطاً.

 أمةً وسطاً. ماذا تعنياوالً: 

 القرآن الكريم.مفهوم الوسطية في ثانياً: 

 2 12 االختبار النهائي

 ( 32) ( 16) االجمالي
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 :المستخدمة في تدريس المقرر التدريس اتاستراتيجيسابعا: 

 االلقاء الفاعل. -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهني. -4

 التعلم التعاوني. -2

 المهام والتكاليف. -2

 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 والتكليفات: األنشطةثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم / التكليفالنشاط  الرقم

1 
 راالمحاضرات في الكلية ويعد ملخصا باألفك إحدىيستمع إلى 

 التي وردت في المحاضرة األساسية
a2- b1- c1 W2 2 

2 
ه في مجموعة العمل في جلسة عصف ذهني ءمالك زيشار

  الثقافة القرآنية. أهمية تناقش
a2- b2 W4 

2 

 a2- b1- c2 W6 2 االرتباط بالقرآن الكريم. أهمية يةأهميكتب بحثاً عن  3

 b2 W10 2 يعد تقريراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

2 
يشترك في مجموعة إلعداد وتقديم محاضرة عن )معرفة هللا 

 الثقة باهلل(.
c1- d3 W12 11 

 31 االجمالي

 

 

 تقييم التعلم:تاسعاً: 

  الدرجة األسبوع التقييم أنشطة الرقم

نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقويم 

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

W3- w13 5 2% الحضور والمشاركة 1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% والتكليفات األنشطة 2  a2- b2- c1 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

 

W6 5 2% اختبار أول 3  a3- c2 

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

W12 5 2% اختبار ثالث  5  a3- b1- d2 

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

%111 100 اجمالي الدرجة   

 :  التعلم مصادرعاشراً: 

 المراجع الرئيسة:

 القران الكريم. -1

 د. ، صنعاء، مكتبة الجيل الجديالثقافة االسالمية م(: 2112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -2

 اعدة:المراجع المس
 د. ، صنعاء، مكتبة الجيل الجدياإلسرائيلي العدو مع م(:  الصراع8112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونية، ومواقع 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.أحد عشر: 

 اآلتي:كر تم كتابة السياسة العامة للمقرصنعاء  بعد الرجوع للوائح جامعة 

1 

سياسة حضور 

   الفعاليات التعليمية:

 %(.72بنسبة )الحضور 

 بعذر رسمي.يعتمد الغياب و

 % .22اذا تجاوز الغياب  يعد الطالب محروماً من المقررو

 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.   :  الحضور المتأخر 2

3 
 باً.يعتبر راس الغياب عن االمتحان لةحافي  ضوابط االمتحان:

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

 .يحرم من الدرجةتسليم التكاليف  عدم لةفي حاو المقرر اوالً بأول يجب أن تسلم إلى أستاذ :التكاليف 4

5 
 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة الغش في االمتحانات  لةحافي  الغش:

 .يحرم من الدرجة حاالت غش التكاليف بأي طريقة من طرائق الغشوفي 

6 
 االنتحال:

 .الخاصة بذلكالطالب شئون الئحة  ى الطالبتطبق عل
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Course Specification of English (2) 

I.  

II.  

III.  

IV. Course Identification and General Information: 

1 Course Title: English (2) 

2 Course Code & Number:  

3 Credit hours:  

C.H 
TOTAL 

Th. Seminar Pr Tr. 

Theory 

3 

Seminars, 

exercises. 

Practical 

 

Field, 

training 
3 

4 
Study level/ semester at which this course 

is offered: 

Level I 

Semester II 

5 Pre –requisite (if any): English (1) 

6 Co –requisite (if any): N/A 

8 Program (s) in which the course is offered: 
All academic programs in all the faculties in the 

University 

9 Language of teaching the course: English 

11 Location of teaching the course: 
University Campus, different faculties in the 

University 

11 Prepared By:          Assoc. Prof. Ibraheem Tajaddeen 

12 Date of Approval  

 

V. Course Description: 

      This course is one of the University General Requirements. It is a prerequisite to other specialized 

courses which are offered in English. It is designed to provide students with the required knowledge 

and skills in English language related to their field of study. It provides students with the basic aspects 

of academic-oriented English to develop their academic language proficiency for university study by 

covering language areas and skills (listening, speaking, reading and writing) which enable them to 

understand and use English in settings and contexts related to their fields of study. It covers wide range 

of topics related to their fields of study with a view to introduce them to the required subject-related 

terminology. It also provides students with the opportunity to take part in interactive and 
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communicative activities representing their future professional careers. By the end of the course, 

learners are expected to fulfill upper intermediate level (B2) on the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

 

VI. Course Intended learning outcomes 

(CILOs) of the course (maximum 

8CILOs)  

Referenced PILOs (Only write code number 

of referenced Program Intended learning 

outcomes) 

On successful completion of the course, students 

should be able to: 

University General Requirements 

 (English Requirements Program) 

a.1 Show an awareness of the key linguistic 

features essential for academic reading and 

writing in different contexts related to their 

fields of study. 

A4. Demonstrate knowledge and 

understanding of the English language, its 

teaching, dissemination and development, and 

use it for scientific and educational purposes 

in various fields of science and knowledge. 
a.2 Demonstrate knowledge and understanding 

of the formation and use of the common 

terminology related to their fields of study. 

b.1 Adopt critical thinking within the subject 

paradigm to evaluate different texts, 

determine their intended functions and 

extract specific information from them. 

B1. Use various thinking skills systematically 

and positively in diagnosing problems and 

issues that they face while working and 

propose appropriate solutions to them. b.2 Apply critical, analytical, and evaluative 

thinking to their own writing about issues 

related to their fields of study. 

c.1 Effectively use a variety of reading strategies 

for analyzing different texts and reading 

independently and intensively for specific 

information.  

C3. Prepare scientific research and studies in 

their field of specialization in Arabic and 

English. 

 c2 Write comprehensive paragraphs, reports and 

effective summaries of long texts on topics 

related to their fields of study. 

d.1 Communicate successfully in English speaking 

environments, both academic/professional and 

social and interact with others in a positive and 

productive manner. 

D3. Communicate fluently and effectively in 

both Arabic and English in their field of 

specialization. 
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d.2 Apply the acquired skills of English language 

in Information and Communication 

Technology. 

 

 

 

 

(A) Alignment Course Intended Learning Outcomes of  Knowledge and Understanding to 

Teaching Strategies and  Assessment Strategies: 

Course Intended Learning Outcomes Teaching strategies Assessment Strategies 

a1. Show an awareness of the key 

linguistic features essential for 

academic reading and writing in 

different contexts related to their 

fields of study. 

Lectures 

Tutorials 

Group discussion 

Assignments, Quizzes, Tests, 

Technical reports and oral 

presentations 

a2. Demonstrate knowledge and 

understanding of the formation and 

use of the common terminology 

related to their fields of study. 

Lectures 

Tutorials 

Group discussion 

Assignments, Quizzes, Tests, 

Technical reports and oral 

presentations 

 

(B) Alignment Course Intended Learning Outcomes of  Intellectual Skills to Teaching Strategies 

and  Assessment Strategies: 

Course Intended Learning Outcomes Teaching strategies Assessment Strategies 

b1. Adopt critical thinking within 

the subject paradigm to evaluate 

different texts, determine their 

intended functions and extract 

specific information from them. 

Lectures 

Tutorials 

Problem solving  

             Group discussion 

Assignments, Quizzes, Tests, 

Technical reports and oral 

presentations 

b2. Apply critical, analytical, and 

evaluative thinking to their own 

writing about issues related to their 

fields of study. 

Lectures 

Tutorials 

Problem solving  

             Group discussion 

Assignments, Quizzes, Tests, 

Technical reports and oral 

presentations 

 

(C)  Alignment Course Intended Learning Outcomes of  Professional and Practical Skills to 

Teaching Strategies and  Assessment Strategies: 

Course Intended Learning Outcomes Teaching strategies Assessment Strategies 

c1. Effectively use a variety of Lecture, Assignments, Quizzes, 
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reading strategies for analyzing 

different texts and reading 

independently and intensively for 

specific information.  

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

                      lab sessions 

Tests, experimental write-

ups, tech reports, project 

reports,  

Lab Practical Exercises  

              presentations 

c2. Write comprehensive 

paragraphs, reports and effective 

summaries of long texts on topics 

related to their fields of study. 

Lecture, 

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

                      lab sessions 

Assignments, Quizzes, 

Tests, experimental write-

ups, tech reports, project 

reports,  

Lab Practical Exercises  

              presentations 

 

 

(D)  Alignment Course Intended Learning Outcomes of  Transferable Skills to Teaching 

Strategies and  Assessment Strategies: 

Course Intended Learning Outcomes Teaching strategies Assessment Strategies 

d1. Communicate successfully in English 

speaking environments, both 

academic/professional and social and 

interact with others in a positive and 

productive manner. 

Lecture, 

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

                  lab sessions 

Assignments 

Lab Practical Exercises  

project reports 

presentations 

 

d2. Apply the acquired skills of English 

language in Information and 

Communication Technology. 

 

Lecture, 

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

                lab sessions 

Assignments 

Lab Practical Exercises  

project reports 

presentations 

 

 

   

VII. Course Content: 

A – Theoretical Aspect:       

No. Units/Topics List Sub Topics List 
No. of 

Weeks 

Contact 

Hours 

Learning 

Outcomes 

1 Introduction  

- Introducing the course  

-Introduction to subject-specific 

terminology 

- Tenses Revision,  

- Voiced & unvoiced sounds 

1 3 

a1, a2, 

c1, c2 

d1, d2 
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2 

Topic (1): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Previewing (Select 

subject-related passage) 

- Collocations, Some abbreviations,  

- Passive voice (2) 

- Pronunciation of '-s' & '-ed' 

- Writing Task 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2,  

d1, d2 

3 

Topic (2): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Scanning 

 (Select subject-related passage) 

- Use of sequence words & phrases, 

Collocations, Some abbreviations,  

- Connected speech (1) 

-Topic Sentence 

1 

 

3 a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

4 

Topic (3): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Skimming (Select 

subject-related passage)  

- prepositions of time and location 

- Writing paragraphs 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

5 

Topic (4): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Using Vocabulary 

Knowledge for Effective Reading 

 (Select subject-related passage) 

- Collocations, Some abbreviations  

Giving warnings & Instructions 

- Double comparatives,   

- Sentence stress (1) 

- Writing letters and memos 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

6 

Topic (5): 

Select Subject-

specific Topic 

Reading: Summarizing 

 (Select subject-related passage) 

- Collocations , Some abbreviations 

- Gerund & infinitive uses,  

- Connected speech (2) 

- Writing reports (2) 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

7 

Topic (6): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Summarizing 

 (Select subject-related passage) 

- Some abbreviations  

- Conjunctions,  

- Time clauses, 

- If (conditional clauses) 

- Writing long reports 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

8 

Topic (7): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Specific information 

(Select subject-related passage) 

- Collocations, Some abbreviations 

- Subjunctive 

 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 
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- introduction to short essay writing 

9 

Topic (8): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Learning to Read Faster 

 (Select subject-related passage) 

- Indirect Speech, reported speech; 

reporting verbs, 

- Collocations,  

- Word stress 

- Writing General-Specific Texts 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2,  

d1, d2 

10 

Topic (9): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Learning to Read Faster 

 (Select subject-related passage) 

- Indirect questions; question tags; 

- Cause and result 

 - Informal English;  

- Writing Data Commentary 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

11 

Topic (10): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: for pleasure (Select 

subject-related passage) 

- Phrasal verbs, Idiomatic 

expressions, Time expressions  

- Possibility &    probability  

- Writing Long Summaries & 

Critiques 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

12 

Topic (11): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: inferring and making 

reference (Select subject-related 

passage) 

- Collocations, Some abbreviations 

- Relative clauses 

- Writing Task 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

13 

Topic (12): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: long texts,/narratives 

(Select subject-related passage) 

-Hypothesizing; word pairs; articles; 

determiners; linking and 

commenting. 

How to prepare and deliver a 

presentation? 

- Writing Task 

1 

 

3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

14 
Presentations of 

Students Projects  
Open Presentations 1 3 

c1, c2 

d1, d2 

Number of Weeks /and Units Per Semester    

 

 B - Practical  Aspect: (if any)        
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Order Tasks/ Experiments Number of Weeks contact hours Learning Outcomes 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Number of Weeks /and Units Per Semester   

 

VIII. Teaching strategies of the course:  

The main focus is put on students' activity during classes, their interaction with each other and teacher. 

Communicative method of language teaching is to be used. Exercises are prepared so that they 

facilitate the understanding of the text and practice the vocabulary and other characteristics of the 

language related to the profession. Some of the exercises are prepared so that they inspire students to 

practice their language skills by using their wider knowledge of the subject matter. In short, instructors 

should use a variety of teaching strategies, in-class activities and teaching aids that can create an 

interesting and motivating learning environment. This includes:    

Lecture 

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

practical lab sessions (listening and pronunciation exercises)  

Individual and group work 

Mini-writing projects 

Presentations  

Role-plays 

Seminars and workshops 

 

IX. Assignments:  

No Assignments Aligned CILOs (symbols) Week Due Mark 

1 
Reading 

Assignments 
a1, a2 1, 3, 4, 9, 12 5 
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2 
Workbook in-class 

activities 
b1,b2, c1,c2, Every class 5 

3 
Writing a summary 

of a text 
c1, c2, d1 7 5 

4 Mini-project a1, a2, c1, c2, d1 13 5 

Total  20 

 

X. Schedule of Assessment Tasks for Students during the Semester: 

No. Assessment Method 
Week 

Due 
Mark 

Proportion of 

Final 

Assessment 

Aligned 

Course 

Learning 

Outcomes 

1 Assignments 
Every 

class 
10 10% 

a1, a2, c1,c2 

2 Activities 
Every 

class 
10 10% 

a1, a2, c1,c2, 

d1,d2 

3 Class Quizzes 5 & 12 5 5% 
a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

4 Mid-term (written) 8 10 10% 
a1, a2. B1, b2, 

c1,c2 

5 Mid-term (oral) 8 5 5% 
a1, a2. b1, b2, 

c1,c2, d1, d2 

6 Final Exam (written) 16 60 60% 
a1, a2. b1, b2, 

c1,c2, d1, d2 

 

XI. Learning Resources: 

 Written in the following order: (Author - Year of publication – Title – Edition – Place of 
publication – Publisher). 

1-  Required Textbook(s) ( maximum two ). 

 - Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press 

- Harrison, Richard. Keep Writing (Book 1) Longman Group UK.   

- Richards, Jack C & David Bohlke. Speak Now 1  and 2 (Series) SB and WB. Oxford University 

Press, USA; UK ed. edition (June 28, 2012) 

- Liz and John Soars. New Headway Plus (Series), Oxford University Press. 

2-  Essential References. 

 1. Arnavelete, M.& Barrel.( 1981). Paragraph Development. New Jersey: Prentice Hall. 
2. Azar, B.S. (2003). Fundamentals of English Grammar (3rd• Edition). New York: 

London. 
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3. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. OUP. 
4. Glendinning, Eric H. (2007). Technology 1 (Oxford English for Careers), New York: 

Oxford   University Press. 

5. Ibboston, Mark. (2009). Professional English in Use (Engineering). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

6. Gleldinning and Mc Ewan. (2006). Oxford English for Information Technology. OUP. 
7. Glendinning. E. and N. Glendinning. (2006). Oxford English for Electrical and 

Mechanical Engineering. OUP. 

8. Graff, G. (2014). They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing (Third 

Edition). 

9. McCarthy, Michael. (2003). English Vocabulary in Use, Pre-

Intermediate & intermediate, UK, University of Cambridge. 
10. Murphy, R. (2012). English Grammar in Use. (4th edition). 
11. Smoke, T. (1998). A Writer's Workbook: An Interactive Writing Text for ESL 

Students. Cambridge: Cambridge University Press. 

12. Straus, J. (2014). The Blue Book of Grammar and Punctuation (11th Edition), An 

online version of this book is available through the Dalarna University library website - 

http://dalbib.du.se/record=b1436269*eng 
13. Esteras, S. R. (2012) Infotech: English for Computer Users (Student's Book). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

14. Esteras, S. R. (2003) Infotech: English for Computer Users (Work Book). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

15. British Council (2012) English for Skills (Vocational English for ICT). Albania: British 

Council 

16. Liz and John Soars. New Headway Plus, Oxford University Press. 

17. Chabner, Davi-Ellen, Medical Terminology: A short Course  

18. Leech Geoffrey & Savartivik  Jan. (2000). A Communicative Grammar of English. 

Pearson Education Ltd, 

19. Donald, Robert. Moore ,James and Morrow (1987)Betty. Writing Clear Paragraphs. 

New Jersey: Prentice Hall, Inc, 

20. Chabner, Davi-Ellen, Medical Terminology: A Short Course ( US  , Saunders, 2014) 

21. Venes, Donald (ed.), Taber’s cyclopedic medical dictionary (USA: F. A. DAVIS 

COMPANY, 2005) 

22. David, Edward Marcinko, Dictionary of Health Information Technology And Security 

(New York: Springer, 2007)  

3-  Electronic Materials and Web Sites etc. 

 1.  www.cambridge.org/elt 

2. BBC English Language Learning Webpage 

3. www.headwayplusonline.com 

4- Blackboard online Activities 

5- CNN Learning Resources 

http://dalbib.du.se/record=b1436269*eng
http://www.cambridge.org/elt
http://www.headwayplusonline.com/
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XII. Course Policies:  

 

1 

Class Attendance:  

 Students are allowed one absence without a required written excuse for every semester credit 

hour taken. 

 It is the student’s responsibility and entitlement to meet and discuss all absences or planned 

absences with their instructors. 

 Upon the prudence and judgment of the instructor, a course grade of “F” may be given to any 

student who exceeds 25% of absentees in a semester. 

 No student shall neglect more than 25 % of their class attendance, whether excused or 

unexcused, in a given semester. 

 For students who exceed the specified number of unexcused absentees, an official documented 

excuse from the Faculty Dean may be required. 

 Once a student reaches approximately ten to fifteen percent of absentees in a class, he/she shall 

receive a warning. 

 The Dean/Faculty Council have the right to permit a student’s withdrawal from a course, if 

presented with a suitable and acceptable explanation for excessive absentees. This will be 

coordinated with the consent of the Registrar. 

2 

Tardy:     

 Late arrival to class three times will be regarded as an absence. Each instructor is responsible to 

define the rules for which a student is considered late to class. 

3 

Exam Attendance/Punctuality:   

 All students have to attend exam as specified. 

 A student who fails to attend the exam has to hand on his/her excuse within 48 hours. 

  All students must come to exam on time and no excuses are accepted for late coming. 

4 

Assignments & Projects:  

   - All assignment and projects have to be submitted, as scheduled, on time. 

      Late submission might result in deduction of marks. 

5 

Cheating:  

 - All students are required and expected to act and behave according to the University 

Academic Integrity Code of Conduct as explained and detailed in the student handbook. 

Punitive actions for any and all students not abiding by these rules is also outlined in the 

student handbook. 



 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة والمراجعة

 المحاسبة والمراجعةبرنامج بكالوريوس 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير   نائب العميد لشئون الجودة           عميد الكلية        رئيس القسم   
 د. القاسم العباس        د. هدى العماد   د. مشعل الريفي        د. ناصر الطويل د. دمحم سعيد الحاج     

 

  

 Any student caught in the act of or is suspected of cheating will receive a grade of “0” for that 

exam, quiz, project, or assignment. 

 Any recurring attempt in cheating will be a matter for immediate dismissal from the University. 

  Any student who assists, contributes, or in any way is found to be involved in helping another 

student cheat will receive an equivalent and equal penalty. 

6 
Plagiarism:   

 Sana’a University regulations will be pursued and enforced on any plagiarism attempts. 

7 
Other policies:   

 As per the university regulations (Students Affairs Bylaws) 
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Template for Course Plan (Syllabus) 

I. - Information about Faculty Member Responsible for the Course:  

Office Hours  Name of Faculty Member 

THU WED TUE MON SUN SAT  Location& Telephone No.  

 
      E-mail 

 

II. Course Identification and General Information: 

1-  Course Title: English (2) 

2-  Course Number & Code:  

3-  Credit hours:  

C.H 
Total 

Th. Seminar Pr. F. Tr. 

Theory 

3 

exercises 

 

Practical 

 

Field, 

training 
3 

4-  
Study level/year at which this course is 

offered: 

Level I 

Semester II 

5-  Pre –requisite (if any): English (1) 

6-  Co –requisite (if any): N/A 

7-  Program (s) in which the course is offered 
All academic programs in all the faculties in 

the University 

8-  Language of teaching the course: English 

9-  System of Study: Regular, Fulltime 

10-  Mode of delivery: Regular interactive classes 

11-  Location of teaching the course: 
University Campus, different faculties in the 

University 

 

III.   Course Description: 

This course is one of the University General Requirements. It is a prerequisite to other specialized 

courses which are offered in English. It is designed to provide students with the required knowledge 

and skills in English language related to their field of study. It provides students with the basic aspects 

of academic-oriented English to develop their academic language proficiency for university study by 

covering language areas and skills (listening, speaking, reading and writing) which enable them to 

understand and use English in settings and contexts related to their fields of study. It covers wide range 

of topics related to their fields of study with a view to introduce them to the required subject-related 
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terminology. It also provides students with the opportunity to take part in interactive and 

communicative activities representing their future professional careers. By the end of the course, 

learners are expected to fulfill upper intermediate level (B2) on the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

 

IV. Intended learning outcomes (ILOs) of the course: 

 Brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop: 

 On successful completion of the course, students should be able to: 

 

1. Show an awareness of the key linguistic features essential for academic reading and 
writing in different contexts related to their fields of study. 

2. Demonstrate knowledge and understanding of the formation and use of the common 
terminology related to their fields of study. 

3. Adopt critical thinking within the subject paradigm to evaluate different texts, 
determine their intended functions and extract specific information from them. 

4. Apply critical, analytical, and evaluative thinking to their own writing about issues 
related to their fields of study. 

5. Effectively use a variety of reading strategies for analyzing different texts and reading 
independently and intensively for specific information.  

6. Write comprehensive paragraphs, reports and effective summaries of long texts on 
topics related to their fields of study. 

7. Communicate successfully in English speaking environments, both 
academic/professional and social and interact with others in a positive and productive 
manner. 

8. Apply the acquired skills of English language in Information and Communication 

Technology. 

 

I. Course Content: 

A – Theoretical Aspect:       

No. Units/Topics List Sub Topics List 
No of 

Weeks 

contact 

hours 

Learning 

Outcomes 

1 Introduction  

- Introducing the course  

-Introduction to subject-specific 

terminology 

- Tenses Revision,  

- Voiced & unvoiced sounds 

1 3 

a1, a2, 

c1, c2 

d1, d2 
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2 

Topic (1): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Previewing (Select subject-

related passage) 

- Collocations, Some abbreviations,  

- Passive voice (2) 

- Pronunciation of '-s' & '-ed' 

- Writing Task 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2,  

d1, d2 

3 

Topic (2): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Scanning 

 (Select subject-related passage) 

- Use of sequence words & phrases, 

Collocations, Some abbreviations,  

- Connected speech (1) 

-Topic Sentence 

1 

 

3 a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

4 

Topic (3): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Skimming (Select subject-

related passage)  

- prepositions of time and location 

- Writing paragraphs 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

5 

Topic (4): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Using Vocabulary 

Knowledge for Effective Reading 

 (Select subject-related passage) 

- Collocations, Some abbreviations  

Giving warnings & Instructions 

- Double comparatives,   

- Sentence stress (1) 

- Writing letters and memos 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

6 

Topic (5): 

Select Subject-

specific Topic 

Reading: Summarizing 

 (Select subject-related passage) 

- Collocations , Some abbreviations 

- Gerund & infinitive uses,  

- Connected speech (2) 

- Writing reports (2) 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

7 

Topic (6): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Summarizing 

 (Select subject-related passage) 

- Some abbreviations  

- Conjunctions,  

- Time clauses, 

- If (conditional clauses) 

- Writing long reports 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

8 Mid-Term Test 
Written Test 

Oral Test 
1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 
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9 

Topic (7): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Specific information 

(Select subject-related passage) 

- Collocations, Some abbreviations 

- Subjunctive 

- introduction to short essay writing 

 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

10 

Topic (8): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Learning to Read Faster 

 (Select subject-related passage) 

- Indirect Speech, reported speech; 

reporting verbs, 

- Collocations,  

- Word stress 

- Writing General-Specific Texts 

1 

 

3 

 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2,  

d1, d2 

11 

Topic (9): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: Learning to Read Faster 

 (Select subject-related passage) 

- Indirect questions; question tags; 

- Cause and result 

 - Informal English;  

- Writing Data Commentary 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

12 

Topic (10): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: for pleasure (Select 

subject-related passage) 

- Phrasal verbs, Idiomatic expressions, 

Time expressions  

- Possibility &    probability  

- Writing Long Summaries & 

Critiques 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1 

13 

Topic (11): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: inferring and making 

reference (Select subject-related 

passage) 

- Collocations, Some abbreviations 

- Relative clauses 

- Writing Task 

1 3 

a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d2 

14 

Topic (12): 

Select Subject-

specific Topic 

- Reading: long texts,/narratives 

(Select subject-related passage) 

- Hypothesizing; word pairs; articles; 

determiners; linking and commenting. 

How to prepare and deliver a 

presentation? 

- Writing Task 

1 

 

3 
a1, a2 

b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

15 
Presentations of 

Students Projects  
Open Presentations 1 3 

c1, c2 

d1, d2 

16 Final Exam Written Test 1 2 a1, a2 
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b1, b2 

c1, c2 

d1, d2 

Number of Weeks /and Units Per Semester 16 47  

 

 B - Practical  Aspect: (if any)        

Order Tasks/ Experiments Number of Weeks contact hours Learning Outcomes 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Number of Weeks /and Units Per Semester   

 

VI. Teaching strategies of the course:  

The main focus is put on students' activity during classes, their interaction with each other and teacher. 

Communicative method of language teaching is to be used. Exercises are prepared so that they 

facilitate the understanding of the text and practice the vocabulary and other characteristics of the 

language related to the profession. Some of the exercises are prepared so that they inspire students to 

practice their language skills by using their wider knowledge of the subject matter. In short, instructors 

should use a variety of teaching strategies, in-class activities and teaching aids that can create an 

interesting and motivating learning environment. This includes:    

Lecture 

Tutorials 

problem solving 

case study 

independent study 

practical lab sessions (listening and pronunciation exercises)  

Individual and group work 

Mini-writing projects 

Presentations  

Role-plays 

Seminars and workshops 
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VII. Assignments & Activities:  

No Assignments Aligned CILOs (symbols) Week Due Mark 

1 
Reading 

Assignments 
a1, a2 1, 3, 4, 9, 12 5 

2 
Workbook in-class 

activities 
b1,b2,c1,c2, Every class 5 

3 
Writing a summary 

of a text 
c1, c2, d1 7 5 

4 Mini-project a1, a2, c1, c2, d1 13 5 

Total 20 

 

VIII. Schedule of Assessment Tasks for Students during the Semester: 

No. Assessment Method 
Week 

Due 
Mark 

Proportion of 

Final 

Assessment 

Aligned 

Course 

Learning 

Outcomes 

1 Assignments 
Every 

class 
10 10% 

a1, a2, c1,c2 

2 Activities 
Every 

class 
10 10% 

a1, a2, c1,c2, 

d1,d2 

3 Class Quizzes 5 & 12 5 5 % 
a1, a2, b1, c1, 

c2, d1 

4 Mid-term (written) 8 10 10% 
a1, a2. B1, b2, 

c1,c2 

5 Mid-term (oral) 8 5 5% 
a1, a2. b1, b2, 

c1,c2, d1, d2 

6 Final Exam (written) 16 60 60% 
a1, a2. b1, b2, 

c1,c2, d1, d2 

 

IX. Learning Resources: 

 Written in the following order: (Author - Year of publication – Title – Edition – Place of 

publication – Publisher). 

1-  Required Textbook(s) ( maximum two ). 

 - Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press 

- Harrison, Richard. Keep Writing (Book 1) Longman Group UK.   

- Richards, Jack C & David Bohlke. Speak Now 1  and 2 (Series) SB and WB. Oxford University 
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Press, USA; UK ed. edition (June 28, 2012) 

- Liz and John Soars. New Headway Plus (Series), Oxford University Press. 

2-  Essential References. 

 1. Arnavelete, M.& Barrel.( 1981). Paragraph Development. New Jersey: Prentice Hall. 
2. Azar, B.S. (2003). Fundamentals of English Grammar (3rd• Edition). New York: 

London. 
3. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. OUP. 
4. Glendinning, Eric H. (2007). Technology 1 (Oxford English for Careers), New York: 

Oxford   University Press. 

5. Ibboston, Mark. (2009). Professional English in Use (Engineering). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

6. Gleldinning and Mc Ewan. (2006). Oxford English for Information Technology. OUP. 
7. Glendinning. E. and N. Glendinning. (2006). Oxford English for Electrical and 

Mechanical Engineering. OUP. 

8. Graff, G. (2014). They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing (Third 

Edition). 

9. McCarthy, Michael. (2003). English Vocabulary in Use, Pre-

Intermediate & intermediate, UK, University of Cambridge. 
10. Murphy, R. (2012). English Grammar in Use. (4th edition). 
11. Smoke, T. (1998). A Writer's Workbook: An Interactive Writing Text for ESL 

Students. Cambridge: Cambridge University Press. 

12. Straus, J. (2014). The Blue Book of Grammar and Punctuation (11th Edition), An 

online version of this book is available through the Dalarna University library website - 

http://dalbib.du.se/record=b1436269*eng 
13. Esteras, S. R. (2012) Infotech: English for Computer Users (Student's Book). 

Cambridge: Cambridge University Press. 

14. Esteras, S. R. (2003) Infotech: English for Computer Users (Work Book). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

15. British Council (2012) English for Skills (Vocational English for ICT). Albania: British 

Council 

16. Liz and John Soars. New Headway Plus, Oxford University Press. 

17. Chabner, Davi-Ellen, Medical Terminology: A short Course  

18. Leech Geoffrey & Savartivik  Jan. (2000). A Communicative Grammar of English. 

Pearson Education Ltd, 

19. Donald, Robert. Moore ,James and Morrow (1987)Betty. Writing Clear Paragraphs. 

New Jersey: Prentice Hall, Inc, 

20. Chabner, Davi-Ellen, Medical Terminology: A Short Course ( US  , Saunders, 2014) 

21. Venes, Donald (ed.), Taber’s cyclopedic medical dictionary (USA: F. A. DAVIS 

COMPANY, 2005) 

22. David, Edward Marcinko, Dictionary of Health Information Technology And Security 

(New York: Springer, 2007)  

http://dalbib.du.se/record=b1436269*eng
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3-  Electronic Materials and Web Sites etc. 

 1.  www.cambridge.org/elt 

2. BBC English Language Learning Webpage 

3. www.headwayplusonline.com 

4- Blackboard online Activities 

5- CNN Learning Resources 

http://www.cambridge.org/elt
http://www.headwayplusonline.com/
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II. Course Policies:  

 

1 

Class Attendance:  

 Students are allowed one absence without a required written excuse for every semester credit 

hour taken. 

 It is the student’s responsibility and entitlement to meet and discuss all absences or planned 

absences with their instructors. 

 Upon the prudence and judgment of the instructor, a course grade of “F” may be given to any 

student who exceeds 25% of absentees in a semester. 

 No student shall neglect more than 25 % of their class attendance, whether excused or 

unexcused, in a given semester. 

 For students who exceed the specified number of unexcused absentees, an official documented 

excuse from the Faculty Dean may be required. 

 Once a student reaches approximately ten to fifteen percent of absentees in a class, he/she shall 

receive a warning. 

 The Dean/Faculty Council have the right to permit a student’s withdrawal from a course, if 

presented with a suitable and acceptable explanation for excessive absentees. This will be 

coordinated with the consent of the Registrar. 

2 

Tardy:     

 Late arrival to class three times will be regarded as an absence. Each instructor is responsible to 

define the rules for which a student is considered late to class. 

3 

Exam Attendance/Punctuality:   

 All students have to attend exam as specified. 

 A student who fails to attend the exam has to hand on his/her excuse within 48 hours. 

  All students must come to exam on time and no excuses are accepted for late coming. 

4 

Assignments & Projects:  

   - All assignment and projects have to be submitted, as scheduled, on time. 

      Late submission might result in deduction of marks. 

5 

Cheating:  

 - All students are required and expected to act and behave according to the University 

Academic Integrity Code of Conduct as explained and detailed in the student handbook. 

Punitive actions for any and all students not abiding by these rules is also outlined in the 

student handbook. 
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 Any student caught in the act of or is suspected of cheating will receive a grade of “0” for that 

exam, quiz, project, or assignment. 

 Any recurring attempt in cheating will be a matter for immediate dismissal from the University. 

  Any student who assists, contributes, or in any way is found to be involved in helping another 

student cheat will receive an equivalent and equal penalty. 

6 
Plagiarism:   

 Sana’a University regulations will be pursued and enforced on any plagiarism attempts. 

7 
Other policies:   

 As per the university regulations (Students Affairs Bylaws) 


