
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 ليرسراييتوصيف مقرر: الصراع العربي اإل
Course Specification of: Conflict with the Israeli enemy 

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1. 
 ارسم المقرر

Course Title 
ليرسراييالصراع العربي اإل   

Conflict with the Israeli enemy 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

UR007 

3.  
 الرساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالرساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 حاضراتم
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينرسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  
 يرأرسالمرستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 األول/ الفصل ثانيالمرستوى ال
second Year/ First Semester 

5.  
المتطلبات الرسابقة 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 المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 جميع البرامج
 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

9.  
 ةرأرسنظام الد

Study System 
 نتظامفصلي / ا

10.  

 معد توصيف المقرر
Prepared By 

 د. محمد عبدهللا حرسين تقي 

 اشراف ومراجعة
supervision 

 أ.م. د . هدى علي العماد
 

11.  
 تاريخ اعتماد توصيف المقرر

Date of Approval 
 

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

ألهل الكتشب ف  القر ب الكريم ، وأسيييشليب ت    يهدف هذا المقرر الى تعريف الدارسييييب  تشلتصيييقيآ القر   
سرائي ستهداف األمة، والوسشئل لمواجهة العدو اإلإ ل ، وأب يتعرف الطالب على حشالت سرائيل  القتيثة ف  ا
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 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

سرائيت    ل مب كفرهم تشهلل وتفريطهم وا كشرهم ل عم هللا عليهم وقتلهم اال تيشء تغير حق تحسب مش  آ عليه إ
 القر ب الكريم.

 

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

الرمز 
 والرقم

 من مخرجات تعلم جامعة صنعاء
الرمز 
 والرقم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر:
 ة المقرر رسوف يكون الطالب قادراً على ان:رأرسبعد االنتهاء من د

 

A1 
ية ودورهش ف  سالميصرح متشدئ الثقشفة اإل

تحقيق الصراكة الفشعلة مع كشفة القطشعشت 
 المحلية المقتلفة.

a1 
 يظهر معرفة وفهمشً تأهل الكتشب.

A2 

وقيمهش الجوهرية  يوضح أسس ثقشفة الجشمعة
المتمثلة تشلمسشءلة والصفشفية والعدالة والمسشواة 

 والتعشوب واال تمشء والمواط ة.

a2    ل مب واقع القر ب الكريمإسرائييُعرف ت 

a3 
ل القتيثة ف  استهداف األمة إسرائييتيب وسشئل ت   

 ية.سالماإل

B1 
يمشرس مهشرات التفكير المقتلفة تصكل م هج  

 ف  تصقيآ المصكالت والقضشيش.وايجشت  
b1 

 يحلل ال فسية اليهودية مب واقع القر ب الكريم.

B2 
المرتتطة  تحش شت واألرأسي شقش ويقيم الد

 تقضشيش المجتمع تطريقة م هجية وموضوعية
b2 

 يفسر التآمر اليهودي والتريطش   األمريك  على فلسطيب.

C1 
  والوط   والقوم  مب سالميمشرس دوره اإل

ية.سالمالل الثقشفة القر  ية واإلق  

c1 ل سرائييعمل تفشعلية لمواجهة مواقف العدو اإل. 

c2 
يوظف مهشراته ف  تحديد مجشالت الصراع مع العدو 

 .ل سرائياإل

D1 
ية المسيصشرك تفشعلية ف  ترسيخ الثقشفة اإل

 وثقشفة التسشمح والتعددية ممشرسةً وتطتيقشً.
d1 

 .المعشرف والقيم اإليمش ية يتعشمل مع االقريب وفق

D2 

طالقة ية ت جلي يتواصل تشللغتيب العرتية واإل
 وفشعلية ف  مجشل تقصصه .

d2 .يعمل تفشعلية ضمب الفريق الواحد 

d3 
ف  قضشيش  يستقدم طرق حل المصكالت واتقشذ القرار

 .يةسالماألمة اإل

 

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

 ة المقرر رسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأرسبعد االنتهاء من د
a1  .يظهر معرفة وفهمشً تأهل الكتشب 
a2     ل مب واقع القر ب الكريم.إسرائييعرف ت 
a3    ية.سالماألمة اإلل القتيثة ف  استهداف إسرائييتيب وسشئل ت 
b1 .يحلل ال فسية اليهودية مب واقع القر ب الكريم 
b2 .يفسر التآمر اليهودي والتريطش   األمريك  على فلسطيب 
c1 ل .سرائييعمل تفشعلية لمواجهة مواقف العدو اإل 
c2 ل .سرائييوظف مهشراته ف  تحديد مجشالت الصراع مع العدو اإل 
d1 عشرف والقيم اإليمش ية.يتعشمل مع االقريب وفق الم 
d2 .يعمل تفشعلية ضمب الفريق الواحد 
d3 ية.سالميستقدم طرق حل المصكالت واتقشذ القرار ف  قضشيش األمة اإل 
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 لتقييمخامرساً: موايمة مخرجات التعلم بارستراتيجيات التدريس وا

الرمز 
 والرقم

 ارستراتيجيات التقييم ارستراتيجيات التدريس ilos)مخرجات التعلم المقصودة من المقرر )

a المعرفة والفهم   

a-1 .االلقشء الفشعل. - يظهر معرفة وفهمشً تأهل الكتشب 
 .الحوار والم شقصة -

 اسئلة صفهية. -
 قر ب الكريمل مب واقع الإسرائييُعرف ت    a-2 تكليف م  ل . -

a-3    ية.سالمل القتيثة ف  استهداف األمة اإلإسرائييتيب وسشئل ت 

b المهارات الذهنية   

b-1 .التعليم التعشو  . - يحلل ال فسية اليهودية مب واقع القر ب الكريم 
 العرض. -

 .اسئلة صفهية -
 مريك  على فلسطيب.يفسر التآمر اليهودي والتريطش   األ b-2 التدريب على االلقشء. -

c المهارات المهنية والعملية   

c-1 التعليم التعشو  . - .ل سرائييعمل تفشعلية لمواجهة مواقف العدو اإل 
 العروض. -

 .اسئلة صفهية -
 تكليف تح . -

c-2 
يوظف مهشراته ف  تحديد مجشالت الصراع مع العدو 

 .ل سرائياإل

d المهارات العامة واالنتقالية   

d-1 حل المصكالت. إسلوب - .يتعشمل مع االقريب وفق المعشرف والقيم اإليمش ية 
 .العصف الذه   -

 المصشهدة. -
 يعمل تفشعلية ضمب الفريق الواحد. d-2 اسئلة صفهية. -

d-3 
ف  قضشيش األمة  يستقدم طرق حل المصكالت واتقشذ القرار

 .يةسالماإل

 

رييرسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد اً: كتابة مواضيع المقرر الرسادرس
 الرساعات الفعلية لتنفيذها.

 الجانب النظري 

 المواضيع التفصيلية الموضوعات الرييرسة  م 
عدد 

 االرسابيع

عدد 
الرساعات 

 الفعلية

مخرجات 
 تعلم المقرر

1 
 

اليهود من خالل القرآن 
 الكريم.
ل من إرسراييبني صفات 

 واقع القرآن الكريم.

 مب هم أهل الكتشب. -1
 ت وع حدي  القر ب عب أهل الكتشب. -2
 الكفر تشهلل، وقتل أ تيشء. -3
 تحريف كالم هللا. -4
 استحالل المحرمشت تشسم هللا. -5
  قضهم للعهود والمواثيق. -6

1 
 

2 
 

a1- b2-  
c1 

2 
النفرسية اليهودية من  

 واقع القرآن الكريم.
 

 ر للمسلميب.ال يودوب القي -1
 عداوتهم للمؤم يب. -2
 قسوة القلوب. -3
 الحسد. -4

1 2 a1- b2 
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يصتروب الضاللة ويريدوب اب اضلوا  -5
 الستيل.

 التستر والتغطية على كفرهم. -6
 الجرأة على هللا. -7

3 
نقاط الضعف عند  

 اليهود.

 الذلة والمسك ة. -1
 يولوب األدتشر ع د القتشل. -2
 ال يقشتلوب اال مب وراء جدر. -3
 ب الموت.قوفهم الصديد م -4
 حرصهم الصديد على الحيشة. -5
 القى هللا تي هم العداوة والتغضشء. -6
 جعل هللا قلوتهم قشسية. -7
 حرمهم هللا مب تعض الطيتشت. -8

1 2 a3 

4 
 الخداع والتضليل.

 

 سيشسة التطويع. -1
 القداع لل شس تشلمسشعدات. -2
 لتس الحق تشلتشطل. -3
 قدرتهم على التأثير. -4
 الصد عب ستيل هللا. -5
 هويتهش االيمش ية.فصل األمة عب  -6
 فصل األمة عب تشريقهش وأعالمهش. -7
  .قالق صر الفسشد األ -8

1 2 
a1- b2-  

c1 

 مغالطات اليهود الثقافية 5
 تقديم الديب تشسم قوميتهم. -1
 أكذوتة األرض المقدسة. -2
  صر المذهتية والطشئفية. -3

1 2 

7 

نشأة الكيان الصهيوني 
فلرسطين  في قلب األمة

والتآمر اليهودي 
 طاني األمريكي.والبري

 

عشم  األولعقد المؤتمر الصهيو    -1
 م.1897

 السع  للحصول على تأييد المش يش. -2
السع  للحصول على موافقة السلطشب  -3

 م.1900العثمش   عتد الحميد الثش   عشم 
 السع  للحصول على تأييد تريطش يش. -4
السع  للحصول على تأييد القوى  -5

 لوعد تلفور. قرىاالستعمشرية اآل
 االستعمشر التريطش   ف  فلسطيب.سيشسشت  -6

1 2 
a2- b2-  

c2 

8 
عوامل نشأة الكيان 

 لي.رسرايياإل
 

 اليهود تحركوا مب  قطة الصفر. -1
تريطش يش ودورهش القذر ف   صأة الكيشب  -2

 الصهيو  .
اليهود حرصوا  على اب يكوب لهم حشف   -3

 ودافع يوحدهم.
 اليهود حشفظوا على هويتهم. -4
 الصديد.اليهود حملوا ل ش العداء  -5
 لية.سرائيكيف ه  الم شهج اإل -6
 كيف كشب واقع العرب. -7

1 2 
a1- b1-  

c1 
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9 
ما بعد نشأة الكيان 

 لي.رسرايياإل

 تمكب اليهود اب يفعلوا ت ش هكذا. إذالم -1
 ل :سرائياتر  المواقف تجشه العدو اإل -2

: هو االتجشه المعشدي األولاالتجشه  -أ
 ل والداعم للقضية الفلسطي ية.سرائيإل

ل سرائيه الثش  : الموال  إلاالتجش -ب
 وامريكش.

1 2 a2- b2 

 ليتنا اليوم.يوما هي مرس  10

 المتقدم لألمة. رأسفلسطيب ه  المت -1
ل الى مواقف سرائييجب ترجمة العداء إل -2

 صريحة.
العرتية والكيشب   ظمةالرواب تيب األ -3

 الصهيو  .
 تحرك اليهود ف  ثالثة مسشرات. -4
 ة.لية األمئوالقضية الفلسطي ية ومس -5
العدو يحرآ على فقداب األمة الصعور  -6

 لية.ئوتشلمس
العدو يعمل على ترويض األمة واذاللهش  -7

 تشلصمت والسكوت.
اهم الدروس والعتر الت  يجب اب   -8

  ستفيدهش.

1 2 
a1- b1-  

c2 

11 
 .ضعف األمة أرسباب

 

التول  لليهود وال صشرى مب قيل أغلب  -1
 . ظمةاأل

يشب تجشه الك  ظمةالمواقف الرسمية لأل -2
 الصهيو  .

 الواقع الداقل  لالمة. -3
 قصور ال ظرة تجشه الكيشب الصهيو  . -4

1 2 a1- b1 

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
مع العدو  الصراع

  ليرسراييإلا
 اوالً: المجال االقتصادي: 

 

 اوالً: المجشل االقتصشدي: 
 مثشل لذلك قدعة الت ك الدول  والقروض.

 سالح ال فط. -1
 ة.ج تيمقشطعة الصركشت األ -2
 السع  الى االكتفشء الذات . -3
 تع ي  الدور الصعت  والجمشهيري. -4

1 2 
a2- b2-  

c1 

13 
 ثانياً: المجال الثقافي:

 

  صر ثقشفة معرفة هللا. -1
 التحرك الدائم على اسشس القراب الكريم. -2
 التمسك تشلهوية االيمش ية. -3
 المواالة والمعشداة على اسشس القر ب الكريم. -4
 لية.ئواستصعشر المس -5
 عتصشم تقتل هللا.اال -6
 الثقة تشهلل. -7
 اليقظة والحذر مب اليهود وال صشرى. -8
 تقوى هللا حق تقشته. -9

2 4 
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14 
 

 ثالثاً: المجال االعالمي:

 كثرة الق وات الفضشئية ومب يمولهش. -1
 تعمل الق وات ف  االتجشه الذي تريده امريكش. -2
 يركو االعداء على الجش ب االعالم . إذالم -3
قف والم هجية القر  ية تجشه ق وات المو -4

 التضليل.
 2 1 التواصل االجتمشع  و ثشرهش القطيرة. -5

a1- b1-  
c2 

- d1 

15 

رابعاً: الطرق التي يتم 
بها مواجهة الغزو 

 االعالمي:
 

 ترسيخ حشلة العداء لليهود وال صشرى. .1
 لسرائيقلق راي عشم عشلم  مضشد إل .2
 لية الدي يةئوترسيخ المس .3
 لتحرك ف  ستيل هللا.اب يكوب ا .4

  ( 28) ( 14) االجمالي

 

  

 ة والتكليفات:نشطثامناً: األ

 الدرجة األرسبوع علممخرجات الت النشاط / التكليف الرقم

1 
يستمع إلى إحدى المحشضرات ف  الكلية ويعد 

ملقصش تشألفكشر األسشسية الت  وردت ف  
 المحشضرة

a2- b2- c1 
W2 

5 

2 
ف  مجموعة العمل ف  جلسة   مالئهيصشرك 

فيهش وسشئل اليهود ف   عصف ذه   ت شقش
  تضليل األمة.

a2- b2 
W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 يكتب تحثشً عب أهمية فلسطيب. 3

4 
ل ضد إسرائييعد تقريراً عب مؤامرات ت   

 األمة
b2 

W10 5 

5 
وتقديم محشضرة  عداديصترك ف  مجموعة إل

 عب طرق مواجهة اليهود
c2- d2 

W12 
10 

 30 االجمالي

 

 رسابعا: ارستراتيجيات التدريس المرستخدمة في تدريس المقرر:

 االلقشء الفشعل. -1

 الحوار والم شقصة. -2

 حل المصكالت. إسلوب -3

 العصف الذه  . -4

 التعلم التعشو  . -5
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 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 : تقييم التعلم:أرسعات

 الدرجة  األرسبوع ة التقييمأنشط الرقم
نرسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

  ييالنها
 المخرجات التي يحققها

 الحضور والمصشركة 1
W3- 
w13 

5 5%  a2- b1- c2 

 ة والتكليفشت صطاأل 2
W3- 
w13 

30 30%  a2- b2- c2 

W6 5 5% اقتتشر أول 3  a3- c2 

4 
اقتتشر م تصف 

 الفصل
W8 15 15% a1- b1- c1- a1 

W12 5 5% اقتتشر ثشل   5  a2- b2- d1 

W16 40 40% االقتتشر ال هشئ  6  a1- a2- b2- d2 

%100 100 اجمالي الدرجة   

 

 احد عشر: الضوابط والرسيارسات المتبعة في المقرر.

 بعد الرجوع للوايح جامعة  صنعاء تم كتابة الرسيارسة العامة للمقرر كاآلتي:

1.  
رسيارسة حضور 

   :الفعاليات التعليمية
 (.%75الحضور ت ستة )

 ويعتمد الغيشب تعذر رسم .
 لم يحضر، او غش ف  االمتحشب إذاويعد الطشلب محرومشً مب المقرر 

 يسمح تـــــ قمس دقشئق ولمرتيب.   :  الحضور المتأخر  .2

3.  
 تشً.رأسحشالت الغيشب عب االمتحشب يعتتر  ضوابط االمتحان:

  م ع مب دقول االمتحشبف  حشالت تأقر الطشلب عب االمتحشب. ي 

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرييرسة:

 القراب الكريم. -1

ل ، ص عشء، مكتتة الجيل سرائيم(: (: الصراع مع العدو اإل2018و ارة التعليم العشل  والتح  العلم  ) -2
 الجديد.

 المراجع المرساعدة:
 ية، ص عشء، مكتتة الجيل الجديد.سالمم(: الثقشفة اإل2018تح  العلم  )و ارة التعليم العشل  وال -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونية، ومواقع 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

4.  
التعيينات 

 والمشاريع:
 ف  حشالت تأقير تسليم التكشليف والمصشريع يحرم مب الدرجة.

 االمتحشب ال هشئ  تأستوع. ءإجراقتل  ستشذويجب أب تسلم إلى األ 

5.  
 ف  حشالت الغش ف  االمتحش شت  يحرم مب الدرجة. الغش:

 ق الغش يحرم مب الدرجة.وف  حشالت الغش التكشليف تأي طريقة مب طرائ

6.  
يم ع  ات المتتعة ف  حشلة حدوثهءجرايحدد تعريف اال تحشل وحشالته واإل االنتحال:

 .دقول قشعة االمتحشب

 
 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 لي(رسرايي)الصراع العربي اإل يرأرسخطة المقرر الد
 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االرسم  / أرسبوعيا(3)  الرساعات المكتبية

  الرسبت األحد االثنين الثاءالث األربعاء الخميس
المكان ورقم 

 الهاتف

 البريد اإللكتروني  - - - 1 1 1

     

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1 
 ارسم المقرر

Course Title 
ليرسراييالصراع العربي اإل   

Conflict with the Israeli enemy 

2 
 مهرمز المقرر ورق

Course Code and 
Number 

UR007 

3 
 الرساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالرساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينرسمنار
Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4 
 يرأرسالمرستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 األول/ الفصل انيثالمرستوى ال
second Year/ First Semester 

5 

المتطلبات الرسابقة 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 المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in 

which the course is 
offered 

 جميع البرامج
 

8 
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 اللغة العربية

9 
 ةرأرسنظام الد

Study System 
 فصلي / انتظام



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

شليب ، وأسييي يهدف هذا المقرر الى تعريف الدارسييييب  تشلتصيييقيآ القر    ألهل الكتشب ف  القر ب الكريم
ل ، وأب يتعرف الطالب على سيييرائيل  القتيثة ف  اسيييتهداف األمة، والوسيييشئل لمواجهة العدو اإلإسيييرائيت   

ل مب كفرهم تشهلل وتفريطهم وا كشرهم ل عم هللا عليهم وقتلهم اال تيشء تغير حق تحسيييييب مش إسيييييرائيحشالت ت   
  آ عليه القر ب الكريم.

 

م 
 الوحدة

 االرسابيع المواضيع التفصيلية الموضوعات الرييرسة 
عدد الرساعات 

 الفعلية

1 
 

اليهود من خالل القرآن 
 الكريم.

ل من واقع إرسراييصفات بني 
 القرآن الكريم.

 ل الكتشب.مب هم أه -7
 ت وع حدي  القر ب عب أهل الكتشب. -8
 الكفر تشهلل، وقتل أ تيشء. -9
 تحريف كالم هللا. -10
 استحالل المحرمشت تشسم هللا. -11
  قضهم للعهود والمواثيق. -12

1 
 

2 
 

2 
النفرسية اليهودية من واقع  

 القرآن الكريم.
 

 ال يودوب القير للمسلميب. -8
 عداوتهم للمؤم يب. -9
 قسوة القلوب. -10
 الحسد. -11
 ب الضاللة ويريدوب اب اضلوا الستيل.يصترو -12
 التستر والتغطية على كفرهم. -13
 الجرأة على هللا. -14

2 2 

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

 ة المقرر رسوف يكون الطالب قادرا على أن:رأرسبعد االنتهاء من د
a1  .يظهر معرفة وفهمشً تأهل الكتشب 
a2     ل مب واقع القر ب الكريم.إسرائييُعرف ت 
a3    ية.سالمل القتيثة ف  استهداف األمة اإلإسرائييتيب وسشئل ت 
b1  فسية اليهودية مب واقع القر ب الكريم.يحلل ال 
b2 .يفسر التآمر اليهودي والتريطش   األمريك  على فلسطيب 
c1 ل .سرائييعمل تفشعلية لمواجهة مواقف العدو اإل 
c2 ل .سرائييوظف مهشراته ف  تحديد مجشالت الصراع مع العدو اإل 
d1 .يتعشمل مع االقريب وفق المعشرف والقيم اإليمش ية 
d2 مل تفشعلية ضمب الفريق الواحد.يع 
d3 ية.سالميستقدم طرق حل المصكالت واتقشذ القرار ف  قضشيش األمة اإل 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 نقاط الضعف عند اليهود.  3

 الذلة والمسك ة. -9
 يولوب األدتشر ع د القتشل. -10
 ال يقشتلوب اال مب وراء جدر. -11
 قوفهم الصديد مب الموت. -12
 حرصهم الصديد على الحيشة. -13
 غضشء.القى هللا تي هم العداوة والت -14
 جعل هللا قلوتهم قشسية. -15
 حرمهم هللا مب تعض الطيتشت. -16

3 2 

4 
 الخداع والتضليل.

 

 سيشسة التطويع. -9
 القداع لل شس تشلمسشعدات. -10
 لتس الحق تشلتشطل. -11
 قدرتهم على التأثير. -12
 الصد عب ستيل هللا. -13
 فصل األمة عب هويتهش االيمش ية. -14
 فصل األمة عب تشريقهش وأعالمهش. -15
  .ققال صر الفسشد األ -16

4 2 

 مغالطات اليهود الثقافية 5
 تقديم الديب تشسم قوميتهم. -4
 أكذوتة األرض المقدسة. -5
  صر المذهتية والطشئفية. -6

5 2 

 2 6 االختبار النصفي

7 

نشأة الكيان الصهيوني في 
فلرسطين والتآمر  قلب األمة

اليهودي والبريطاني 
 األمريكي.

 

 م.1897عشم  األولعقد المؤتمر الصهيو    -7
 ع  للحصول على تأييد المش يش.الس -8
السع  للحصول على موافقة السلطشب  -9

 م.1900العثمش   عتد الحميد الثش   عشم 
 السع  للحصول على تأييد تريطش يش. -10
السع  للحصول على تأييد القوى  -11

 لوعد تلفور. قرىاالستعمشرية اآل
 سيشسشت االستعمشر التريطش   ف  فلسطيب. -12

7 2 

8 
عوامل نشأة الكيان 

 لي.رسراييإلا
 

 اليهود تحركوا مب  قطة الصفر. -8
تريطش يش ودورهش القذر ف   صأة الكيشب  -9

 الصهيو  .
اليهود حرصوا  على اب يكوب لهم حشف   -10

 ودافع يوحدهم.
 اليهود حشفظوا على هويتهم. -11
 اليهود حملوا ل ش العداء الصديد. -12
 لية.سرائيكيف ه  الم شهج اإل -13
 كيف كشب واقع العرب. -14

8 2 

9 
نشأة الكيان  ما بعد

 لي.رسرايياإل
 تمكب اليهود اب يفعلوا ت ش هكذا. إذالم -3
 ل :سرائياتر  المواقف تجشه العدو اإل -4

9 2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

: هو االتجشه المعشدي األولاالتجشه  -ت
 ل والداعم للقضية الفلسطي ية.سرائيإل

ل سرائياالتجشه الثش  : الموال  إل - 
 وامريكش.

 ليتنا اليوم.يوما هي مرس  10

 المتقدم لألمة. رأستفلسطيب ه  الم -9
ل الى مواقف سرائييجب ترجمة العداء إل -10

 صريحة.
العرتية والكيشب   ظمةالرواب تيب األ -11

 الصهيو  .
 تحرك اليهود ف  ثالثة مسشرات. -12
 لية األمة.ئوالقضية الفلسطي ية ومس -13
العدو يحرآ على فقداب األمة الصعور  -14

 لية.ئوتشلمس
العدو يعمل على ترويض األمة واذاللهش  -15

 صمت والسكوت.تشل
 اهم الدروس والعتر الت  يجب اب   ستفيدهش. -16

10 2 

11 
 .ضعف األمة أرسباب

 

التول  لليهود وال صشرى مب قيل أغلب  -5
 . ظمةاأل

تجشه الكيشب   ظمةالمواقف الرسمية لأل -6
 الصهيو  .

 الواقع الداقل  لالمة. -7
 قصور ال ظرة تجشه الكيشب الصهيو  . -8

11 2 

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
  ليرسراييإلمع العدو ا لصراعا

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 

 اوالً: المجشل االقتصشدي: 
 مثشل لذلك قدعة الت ك الدول  والقروض.

 سالح ال فط. -5
 ة.ج تيمقشطعة الصركشت األ -6
 السع  الى االكتفشء الذات . -7
 تع ي  الدور الصعت  والجمشهيري. -8

12 2 

13 
 ثانياً: المجال الثقافي:

 

 معرفة هللا. صر ثقشفة  -9
 التحرك الدائم على اسشس القراب الكريم. -10
 التمسك تشلهوية االيمش ية. -11
 المواالة والمعشداة على اسشس القر ب الكريم. -12
 لية.ئواستصعشر المس -13
 االعتصشم تقتل هللا. -14
 الثقة تشهلل. -15
 اليقظة والحذر مب اليهود وال صشرى. -16
 تقوى هللا حق تقشته. -9

14،13 4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

14 
 

 االعالمي:ثالثاً: المجال 

 كثرة الق وات الفضشئية ومب يمولهش. -1
 تعمل الق وات ف  االتجشه الذي تريده امريكش. -2
 يركو االعداء على الجش ب االعالم . إذالم -3
الموقف والم هجية القر  ية تجشه ق وات  -4

 التضليل.
 التواصل االجتمشع  و ثشرهش القطيرة. -5

15 2 

15 

ها رابعاً: الطرق التي يتم ب
 مواجهة الغزو االعالمي:

 

 ترسيخ حشلة العداء لليهود وال صشرى. .1
 لسرائيقلق راي عشم عشلم  مضشد إل .2
 لية الدي يةئوترسيخ المس .3
 اب يكوب التحرك ف  ستيل هللا. .4

 2 16 االختبار النهايي

 ( 32) ( ً 16) االجمالي

 

 

 ة والتكليفات:نشطثامناً: األ

 الدرجة األرسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1 
يستمع إلى إحدى المحشضرات ف  الكلية ويعد 

ملقصش تشألفكشر األسشسية الت  وردت ف  
 المحشضرة

a2- b2- c1 
W2 

5 

2 
ف  مجموعة العمل ف  جلسة   مالئهيصشرك 

فيهش وسشئل اليهود ف   عصف ذه   ت شقش
  تضليل األمة.

a2- b2 
W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 يكتب تحثشً عب أهمية فلسطيب. 3

4 
ل ضد إسرائييعد تقريراً عب مؤامرات ت   

 األمة
b2 

W10 5 

5 
رة وتقديم محشض عداديصترك ف  مجموعة إل

 عب طرق مواجهة اليهود
c2- d2 

W12 
10 

 رسابعا: ارستراتيجيات التدريس المرستخدمة في تدريس المقرر:

 قشء الفشعل.االل -1

 الحوار والم شقصة -2

 حل المصكالت. إسلوب -3

 العصف الذه  . -4

 التعلم التعشو   -5



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 30 االجمالي

 

 : تقييم التعلم:أرسعات

 الدرجة  األرسبوع ة التقييمأنشط الرقم

نرسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقويم 
  النهايي

 المخرجات التي يحققها

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

W3- w13 30 30% ة والتكليفشت صطاأل 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اقتتشر أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b1- c1- a1 اقتتشر م تصف الفصل 4

W12 5 5% اقتتشر ثشل   5  a2- b2- d1 

W16 40 40% االقتتشر ال هشئ  6  a1- a2- b2- d2 

%100 100 اجمالي الدرجة   

 

 :  مصادر التعلمعاشراً: 

 المراجع الرييرسة:

 القراب الكريم. -1

ل ، ص عشء، مكتتة الجيل سرائيم(: (: الصراع مع العدو اإل2018و ارة التعليم العشل  والتح  العلم  ) -2
 الجديد.

 المراجع المرساعدة:
 ية، ص عشء، مكتتة الجيل الجديد.سالمم(: الثقشفة اإل2018و ارة التعليم العشل  والتح  العلم  ) -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونية، ومواقع 
 

 

 د عشر: الضوابط والرسيارسات المتبعة في المقرر.اح

 بعد الرجوع للوايح جامعة  صنعاء تم كتابة الرسيارسة العامة للمقرر كاآلتي:

1 
رسيارسة حضور 

   الفعاليات التعليمية:
 (.%75الحضور ت ستة )

 ويعتمد الغيشب تعذر رسم .
 بلم يحضر، او غش ف  االمتحش إذاويعد الطشلب محرومشً مب المقرر 

 يسمح تـــــ قمس دقشئق ولمرتيب. :  الحضور المتأخر 2

3 
 تشً.رأسحشالت الغيشب عب االمتحشب يعتتر  ضوابط االمتحان:

  ف  حشالت تأقر الطشلب عب االمتحشب. يم ع مب دقول االمتحشب 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة     وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي عميد الكلية    نائب العميد لشئون الجودة      رئيس القسم  

 د/القاسم العباس                  د/هدى العماد   د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

4 
 ف  حشالت تأقير تسليم التكشليف والمصشريع يحرم مب الدرجة. التعيينات والمشاريع:

 االمتحشب ال هشئ  تأستوع. ءإجراقتل  ستشذأب تسلم إلى األويجب  

5 
 ف  حشالت الغش ف  االمتحش شت  يحرم مب الدرجة. الغش:

 وف  حشالت الغش التكشليف تأي طريقة مب طرائق الغش يحرم مب الدرجة.

6 
يم ع  ات المتتعة ف  حشلة حدوثهءجرايحدد تعريف اال تحشل وحشالته واإل االنتحال:

 .قشعة االمتحشب دقول

 


