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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 اإلسرائٌلًتوصٌف مقرر: الصراع العربً 
Course Specification of: Conflict with the Israeli enemy 

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
اإلسرائٌلًالصراع العربً    

Conflict with the Israeli enemy 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR007 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

5 0  0 2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ول/ الفصل األثانًالمستوى ال

second Year/ First Semester 

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

  None 

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 جمٌع البرامج
 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  

 المقررمعد توصٌف 
Prepared By 

 د. دمحم عبدهللا حسٌن تقً 

 اشراف ومراجعة
supervision 

 أ.م. د . هدى علً العماد
 

11.  
 تارٌخ اعتماد توصٌف المقرر

Date of Approval 
 

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

بنً اسرائٌل  الخبٌثة فً  أسالٌبتعرٌف الدارسٌن  بالتشخٌص المرآنً ألهل الكتاب فً المرآن الكرٌم ، و إلىٌهدف هذا الممرر 
، وأن ٌتعرف الطالب على حاالت بنً اسرائٌل من كفررهم براو وتفررٌطهم اإلسرائٌلًاستهداف األمة، والوسائل لمواجهة العدو 

 حك بحسب ما نص علٌه المرآن الكرٌم.وانكارهم لنعم هللا علٌهم ولتلهم االنبٌاء بغٌر 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي
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 رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم جامعة صنعاء:               

الرمز 
 والرقم

 من مخرجات تعلم جامعة صنعاء
الرمز 
 والرقم

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

 

A1 
ودورها فً تحمٌك  سالمٌةٌشرح مبادئ الثمافة اإل

 الشراكة الفاعلة مع كافة المطاعات المحلٌة المختلفة.
a1 

 بؤهل الكتاب. ٌظهر معرفة وفهما  

A2 

ثمافة الجامعة ولٌمها الجوهرٌة المتمثلة  أسسٌوضح 
بالمساءلة والشفافٌة والعدالة والمساواة والتعاون 

 واالنتماء والمواطنة.

a2 ٌُعرف بنً اسرائٌل من والع المرآن الكرٌم 

a3 
ٌبٌن وسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة 

 .سالمٌةاإل

B1 
مهارات التفكٌر المختلفة بشكل منهجً ٌمارس 

 واٌجابً فً تشخٌص المشكالت والمضاٌا.
b1 

 ٌحلل النفسٌة الٌهودٌة من والع المرآن الكرٌم.

B2 
ٌنالش وٌمٌم الدراسات واألبحاث المرتبطة بمضاٌا 

 المجتمع بطرٌمة منهجٌة وموضوعٌة
b2 

 ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن.

C1 
ٌمارس دوره االسالمً والوطنً والمومً من خالل 

.سالمٌةالثمافة المرآنٌة واإل  

c1  اإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة موالف العدو. 

c2 
ٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو 

 .اإلسرائٌلً

D1 
وثمافة  سالمٌةٌشارن بفاعلٌة فً ترسٌخ الثمافة اإل
 التسامح والتعددٌة ممارسة  وتطبٌما .

d1 
 .وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة اآلخرٌنٌتعامل مع 

D2 

بطاللة وفاعلٌة نجلٌيٌة ٌتواصل باللغتٌن العربٌة واإل
 فً مجال تخصصه .

d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 

d3 
فً لضاٌا  المرار  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و

 .سالمٌةاألمة اإل

 

 خامساً: موائمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم

الرمز 
 والرقم

 استراتٌجٌات التقٌٌم استراتٌجٌات التدرٌس ilos)مخرجات التعلم المقصودة من المقرر )

a المعرفة والفهم   

a-1 .االلماء الفاعل. - ٌظهر معرفة وفهما  بؤهل الكتاب 
 .الحوار والمنالشة -

 اسئلة شفهٌة. -
 ٌُعرف بنً اسرائٌل من والع المرآن الكرٌم a-2 تكلٌف منيلً. -

a-3 سالمٌةٌبٌن وسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة اإل. 

a1  .ٌظهر معرفة وفهما  بؤهل الكتاب 
a2  .ٌعرف بنً اسرائٌل من والع المرآن الكرٌم 
a3  سالمٌةوسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة اإلٌبٌن. 
b1 .ٌحلل النفسٌة الٌهودٌة من والع المرآن الكرٌم 
b2 .ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن 
c1  اإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة موالف العدو. 
c2  اإلسرائٌلًٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو. 
d1  وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع 
d2 .ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد 
d3 سالمٌةالمرار فً لضاٌا األمة اإل  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

b المهارات الذهنٌة   

b-1 .التعلٌم التعاونً. - ٌحلل النفسٌة الٌهودٌة من والع المرآن الكرٌم 
 العرض. -

 .اسئلة شفهٌة -
 ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن. b-2 التدرٌب على االلماء. -

c المهارات المهنٌة والعملٌة   

c-1  التعلٌم التعاونً. - .اإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة موالف العدو 
 العروض. -

 .اسئلة شفهٌة -
 تكلٌف بحث. -

c-2 
ٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو 

 .اإلسرائٌلً

d المهارات العامة واالنتقالٌة   

d-1  أسلوب حل المشكالت. - .وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة اآلخرٌنٌتعامل مع 
 .العصف الذهنً -

 المشاهدة. -
 ٌعمل بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد. d-2 اسئلة شفهٌة. -

d-3 
فً لضاٌا األمة  المرار  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و

 .سالمٌةاإل

 

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

 الجانب النظري 

 التفصٌلٌةالمواضٌع  الموضوعات الرئٌسة  م 
عدد 

 االسابٌع

عدد 
الساعات 

 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
 الٌهود من خالل القرآن الكرٌم.
صفات بنً اسرائٌل من واقع 

 القرآن الكرٌم.

 من هم أهل الكتاب. -1
 تنوع حدٌث المرآن عن أهل الكتاب. -2
 الكفر باو، ولتل أنبٌاء. -3
 تحرٌف كالم هللا. -4
 استحالل المحرمات باسم هللا. -5
 نمضهم للعهود والمواثٌك. -6

1 
 

2 
 

a1- b2-  c1 

2 
النفسٌة الٌهودٌة من واقع  

 القرآن الكرٌم.
 

 ال ٌودون الخٌر للمسلمٌن. -1
 عداوتهم للمإمنٌن. -2
 لسوة الملوب. -3
 الحسد. -4
ٌشترون الضاللة وٌرٌدون ان اضلوا  -5

 السبٌل.
 التستر والتغطٌة على كفرهم. -6
 الجرأة على هللا. -7

1 2 a1- b2 
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 نقاط الضعف عند الٌهود.  3

 الذلة والمسكنة. -1
 ٌولون األدبار عند المتال. -2
 ال ٌماتلون اال من وراء جدر. -3
 خوفهم الشدٌد من الموت. -4
 حرصهم الشدٌد على الحٌاة. -5
 المى هللا بٌنهم العداوة والبغضاء. -6
 جعل هللا للوبهم لاسٌة. -7
 حرمهم هللا من بعض الطٌبات. -8

1 2 a3 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاسة التطوٌع. -1
 الخداع للناس بالمساعدات. -2
 لبس الحك بالباطل. -3
 لدرتهم على التؤثٌر. -4
 الصد عن سبٌل هللا. -5
 فصل األمة عن هوٌتها االٌمانٌة. -6
 فصل األمة عن تارٌخها وأعالمها. -7
 ً.خاللنشر الفساد األ -8

1 2 

a1- b2-  c1 

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 هم.ٌتتمدٌم الدٌن باسم لوم -1
 الممدسة. رضاألأكذوبة  -2
 نشر المذهبٌة والطائفٌة. -3

1 2 

7 

نشؤة الكٌان الصهٌونً فً قلب 
فلسطٌن والتآمر الٌهودي  األمة

 والبرٌطانً األمرٌكً.
 

عمد المإتمر الصهٌونً األول عام  -1
 م.1897

 السعً للحصول على تؤٌٌد المانٌا. -2
السعً للحصول على موافمة  -3

السلطان العثمانً عبد الحمٌد الثانً 
 م.1911عام 

 السعً للحصول على تؤٌٌد برٌطانٌا. -4
السعً للحصول على تؤٌٌد الموى  -5

 لوعد بلفور. خري اآلاالستعمارٌة 
سٌاسات االستعمار البرٌطانً فً  -6

 فلسطٌن.

1 2 a2- b2-  c2 

8 
عوامل نشؤة الكٌان 

 .اإلسرائٌلً
 

 الٌهود تحركوا من نمطة الصفر. -1
برٌطانٌا ودورها المذر فً نشؤة  -2

 الكٌان الصهٌونً.
الٌهود حرصوا  على ان ٌكون لهم  -3

 حافي ودافع ٌوحدهم.
 الٌهود حافظوا على هوٌتهم. -4
 الٌهود حملوا لنا العداء الشدٌد. -5
 ة.اإلسرائٌلٌكٌف هً المناهج  -6
 كٌف كان والع العرب. -7

1 2 a1- b1-  c1 

 .اإلسرائٌلًما بعد نشؤة الكٌان  9

 هكذا.لماذا تمكن الٌهود ان ٌفعلوا بنا  -1
 :اإلسرائٌلًابري الموالف تجاه العدو  -2

االتجاه األول: هو االتجاه  - أ
المعادي إلسرائٌل والداعم 

1 2 a2- b2 
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 للمضٌة الفلسطٌنٌة.
االتجاه الثانً: الموالً إلسرائٌل  - ب

 وامرٌكا.

 لٌتنا الٌوم.ئوما هً مس  11

 فلسطٌن هً المتراس المتمدم لألمة. -1
 إلىٌجب ترجمة العداء إلسرائٌل  -2

 موالف صرٌحة.
العربٌة والكٌان  األنظمةالرواب بٌن  -3

 الصهٌونً.
 تحرن الٌهود فً ثالثة مسارات. -4
 لٌة األمة.ئوالمضٌة الفلسطٌنٌة ومس -5
العدو ٌحرص على فمدان األمة  -6

 لٌة.ئوالشعور بالمس
العدو ٌعمل على تروٌض األمة  -7

 واذاللها بالصمت والسكوت.
اهم الدروس والعبر التً ٌجب ان   -8

 دها.ستفٌت

1 2 a1- b1-  c2 

11 
 .أسباب ضعف األمة

 

التولً للٌهود والنصارى من لٌل  -1
 .األنظمةأغلب 

الموالف الرسمٌة لألنظمة تجاه الكٌان  -2
 الصهٌونً.

 الوالع الداخلً لالمة. -3
لصور النظرة تجاه الكٌان  -4

 الصهٌونً.

1 2 a1- b1 

12 

 ضعف األمة، ومجاالت الصراع
  اإلسرائٌلًمع العدو 

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 

 اوال : المجال االلتصادي: 
 مثال لذلن خدعة البنن الدولً والمروض.

 سالح النفط. -1
 ة.األجنبٌمماطعة الشركات  -2
 االكتفاء الذاتً. إلىالسعً  -3
 تعيٌي الدور الشعبً والجماهٌري. -4

1 2 a2- b2-  c1 

13 
 ثانٌاً: المجال الثقافً:

 

 نشر ثمافة معرفة هللا. -1
المران  أساسالتحرن الدائم على  -2

 الكرٌم.
 التمسن بالهوٌة االٌمانٌة. -3
المرآن  أساسالمواالة والمعاداة على  -4

 الكرٌم.
 لٌة.ئواستشعار المس -5
 االعتصام بخبل هللا. -6
 الثمة باو. -7
 الٌمظة والحذر من الٌهود والنصارى. -8
 تموى هللا حك تماته. -9

2 4 
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14 
 

 ً:اإلعالمثالثاً: المجال 

 كثرة المنوات الفضائٌة ومن ٌمولها. -1
تعمل المنوات فً االتجاه الذي ترٌده  -2

 امرٌكا.
لماذا ٌركو االعداء على الجانب  -3

 ً.اإلعالم
المولف والمنهجٌة المرآنٌة تجاه لنوات  -4

 التضلٌل.
 التواصل االجتماعً وآثارها الخطٌرة. -5

1 2 
a1- b1-  c2 

- d1 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم بها 
 ً:اإلعالممواجهة الغزو 

 

 ترسٌخ حالة العداء للٌهود والنصارى. .1
 خلك راي عام عالمً مضاد إلسرائٌل .2
 لٌة الدٌنٌةئوترسٌخ المس .3
 ان ٌكون التحرن فً سبٌل هللا. .4

  ( 52) ( 47) اإلجمالً

 

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا باألفكار  إحدى إلىٌستمع 

 المحاضرةٌة التً وردت فً ساساأل
a2- b2- c1 

W2 
5 

2 
ٌشارن يمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف ذهنً 

 فٌها وسائل الٌهود فً تضلٌل األمة.  تنالش
a2- b2 

W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 ٌكتب بحثا  عن أهمٌة فلسطٌن. 3

 b2 W10 5 ٌعد تمرٌرا  عن مإامرات بنً اسرائٌل ضد األمة 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن طرق مواجهة  عدادٌشترن فً مجموعة إل

 الٌهود
c2- d2 

W12 
11 

 63 اإلجمالً

 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
درجة  التقوٌم  إلىنسبة الدرجة 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة. -2

 أسلوب حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً. -5



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

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

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

4 
اختبار منتصف 

 الفصل
W8 15 15% a1- b1- c1- a1 

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d1 

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

%111 100 اجمالً الدرجة   

 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

4.  
سٌاسة حضور الفعالٌات 

   التعلٌمٌة:

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

 ٌحضر، او غش فً االمتحانوٌعد الطالب محروما  من الممرر اذا لم 

 ٌسمح بـــــ خمس دلائك ولمرتٌن.   : تؤخر الحضور الم  .5

 ضوابط االمتحان:  .6
 حاالت الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسبا .

  الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحانتؤخر فً حاالت  

 التعٌٌنات والمشارٌع:  .7
 ٌحرم من الدرجة.فً حاالت تؤخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع 

 االمتحان النهائً بؤسبوع. إجراءلبل  ستاذاأل إلىوٌجب أن تسلم  

 الغش:  .8
 فً حاالت الغش فً االمتحانات  ٌحرم من الدرجة.

 وفً حاالت الغش التكالٌف بؤي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من الدرجة.

 االنتحال:  .9
ٌمنع دخول لاعة  حالة حدوثهالمتبعة فً واإلجراءات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته 

 .االمتحان

 
  

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 المران الكرٌم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.اإلسرائٌلًم(: (: الصراع مع العدو 2118ويارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةم(: الثمافة اإل2118ويارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، ومواقع لكترونٌةالمصادر اإل
 



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 (اإلسرائٌلً)الصراع العربً  خطة المقرر الدراسً
 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعٌا(6)  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 

4 
 اسم المقرر

Course Title 
اإلسرائٌلًالصراع العربً    

Conflict with the Israeli enemy 

5 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
UR007 

6 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

5 0  0 2 

7 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ول/ الفصل األثانًالمستوى ال

second Year/ First Semester 

8 
 )إن وجدت( المتطلبات السابقة المقرر

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

9 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال توجد
  None 

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is 
offered 

 جمٌع البرامج
 

2 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the course 
 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

بنً اسرائٌل  الخبٌثرة فرً  أسالٌبتعرٌف الدارسٌن  بالتشخٌص المرآنً ألهل الكتاب فً المرآن الكرٌم ، و إلىٌهدف هذا الممرر 
، وأن ٌتعررف الطرالب علرى حراالت بنرً اسررائٌل مرن كفررهم براو وتفررٌطهم اإلسررائٌلًاستهداف األمة، والوسرائل لمواجهرة العردو 

 وانكارهم لنعم هللا علٌهم ولتلهم االنبٌاء بغٌر حك بحسب ما نص علٌه المرآن الكرٌم.

 
 
 
 



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

م 
 الوحدة

 االسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة الموضوعات الرئٌسة 
عدد الساعات 

 الفعلٌة

1 
 الٌهود من خالل القرآن الكرٌم.

صفات بنً اسرائٌل من واقع القرآن 
 الكرٌم.

 الكتاب.من هم أهل  -7
 تنوع حدٌث المرآن عن أهل الكتاب. -8
 الكفر باو، ولتل أنبٌاء. -9
 تحرٌف كالم هللا. -11
 استحالل المحرمات باسم هللا. -11
 نمضهم للعهود والمواثٌك. -12

1 
 

2 
 

2 
النفسٌة الٌهودٌة من واقع القرآن  

 الكرٌم.
 

 ال ٌودون الخٌر للمسلمٌن. -8
 عداوتهم للمإمنٌن. -9
 لسوة الملوب. -11
 الحسد. -11
الضاللة وٌرٌدون ان اضلوا ٌشترون  -12

 السبٌل.
 التستر والتغطٌة على كفرهم. -13
 الجرأة على هللا. -14

2 2 

 نقاط الضعف عند الٌهود.  3

 الذلة والمسكنة. -9
 ٌولون األدبار عند المتال. -11
 ال ٌماتلون اال من وراء جدر. -11
 خوفهم الشدٌد من الموت. -12
 حرصهم الشدٌد على الحٌاة. -13
 والبغضاء.المى هللا بٌنهم العداوة  -14
 جعل هللا للوبهم لاسٌة. -15
 حرمهم هللا من بعض الطٌبات. -16

3 2 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاسة التطوٌع. -9
 الخداع للناس بالمساعدات. -11
 لبس الحك بالباطل. -11
 لدرتهم على التؤثٌر. -12

4 2 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1  .ٌظهر معرفة وفهما  بؤهل الكتاب 
a2  .ٌُعرف بنً اسرائٌل من والع المرآن الكرٌم 
a3 سالمٌةٌبٌن وسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة اإل. 
b1  الٌهودٌة من والع المرآن الكرٌم.ٌحلل النفسٌة 
b2 .ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن 
c1  اإلسرائٌلًٌعمل بفاعلٌة لمواجهة موالف العدو. 
c2  اإلسرائٌلًٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو. 
d1  وفك المعارف والمٌم اإلٌمانٌة. اآلخرٌنٌتعامل مع 
d2  بفاعلٌة ضمن الفرٌك الواحد.ٌعمل 
d3 سالمٌةالمرار فً لضاٌا األمة اإل  اتخاذٌستخدم طرق حل المشكالت و. 



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الصد عن سبٌل هللا. -13
 فصل األمة عن هوٌتها االٌمانٌة. -14
 فصل األمة عن تارٌخها وأعالمها. -15
 ً.خاللاألنشر الفساد  -16

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 تمدٌم الدٌن باسم لومٌتهم. -4
 الممدسة. رضأكذوبة األ -5
 نشر المذهبٌة والطائفٌة. -6

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

7 

 نشؤة الكٌان الصهٌونً فً قلب األمة
فلسطٌن والتآمر الٌهودي 

 والبرٌطانً األمرٌكً.
 

عمد المإتمر الصهٌونً األول عام  -7
 م.1897

 السعً للحصول على تؤٌٌد المانٌا. -8
السعً للحصول على موافمة السلطان  -9

العثمانً عبد الحمٌد الثانً عام 
 م.1911

 السعً للحصول على تؤٌٌد برٌطانٌا. -11
السعً للحصول على تؤٌٌد الموى  -11

 لوعد بلفور. خري اآلاالستعمارٌة 
سٌاسات االستعمار البرٌطانً فً  -12

 فلسطٌن.

7 2 

8 
 .اإلسرائٌلًعوامل نشؤة الكٌان 

 

 الٌهود تحركوا من نمطة الصفر. -8
برٌطانٌا ودورها المذر فً نشؤة الكٌان  -9

 الصهٌونً.
الٌهود حرصوا  على ان ٌكون لهم  -11

 حافي ودافع ٌوحدهم.
 الٌهود حافظوا على هوٌتهم. -11
 الٌهود حملوا لنا العداء الشدٌد. -12
 ة.اإلسرائٌلٌكٌف هً المناهج  -13
 العرب.كٌف كان والع  -14

8 2 

 .اإلسرائٌلًما بعد نشؤة الكٌان  9

 لماذا تمكن الٌهود ان ٌفعلوا بنا هكذا. -3
 :اإلسرائٌلًابري الموالف تجاه العدو  -4

االتجاه األول: هو االتجاه المعادي  - ت
إلسرائٌل والداعم للمضٌة 

 الفلسطٌنٌة.
االتجاه الثانً: الموالً إلسرائٌل  - ث

 وامرٌكا.

9 2 

 الٌوم.لٌتنا ئوما هً مس  11

 فلسطٌن هً المتراس المتمدم لألمة. -9
 إلىٌجب ترجمة العداء إلسرائٌل  -11

 موالف صرٌحة.
العربٌة والكٌان  األنظمةالرواب بٌن  -11

 الصهٌونً.
 تحرن الٌهود فً ثالثة مسارات. -12
 لٌة األمة.ئوالمضٌة الفلسطٌنٌة ومس -13
العدو ٌحرص على فمدان األمة  -14

 لٌة.ئوالشعور بالمس

11 2 



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

تروٌض األمة العدو ٌعمل على  -15
 واذاللها بالصمت والسكوت.

اهم الدروس والعبر التً ٌجب ان   -16
 نستفٌدها.

11 
 .أسباب ضعف األمة

 

التولً للٌهود والنصارى من لٌل أغلب  -5
 .األنظمة

الموالف الرسمٌة لألنظمة تجاه الكٌان  -6
 الصهٌونً.

 الوالع الداخلً لالمة. -7
 لصور النظرة تجاه الكٌان الصهٌونً. -8

11 2 

12 

مع  ضعف األمة، ومجاالت الصراع
  اإلسرائٌلًالعدو 

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 

 اوال : المجال االلتصادي: 
 مثال لذلن خدعة البنن الدولً والمروض.

 سالح النفط. -5
 ة.األجنبٌمماطعة الشركات  -6
 االكتفاء الذاتً. إلىالسعً  -7
 تعيٌي الدور الشعبً والجماهٌري. -8

12 2 

13 
 المجال الثقافً:ثانٌاً: 

 

 نشر ثمافة معرفة هللا. -9
المران  أساسالتحرن الدائم على  -11

 الكرٌم.
 التمسن بالهوٌة االٌمانٌة. -11
المرآن  أساسالمواالة والمعاداة على  -12

 الكرٌم.
 لٌة.ئواستشعار المس -13
 االعتصام بخبل هللا. -14
 الثمة باو. -15
 الٌمظة والحذر من الٌهود والنصارى. -16
 تموى هللا حك تماته. -9

14،13 4 

14 
 

 ً:اإلعالمثالثاً: المجال 

 كثرة المنوات الفضائٌة ومن ٌمولها. -1
تعمل المنوات فً االتجاه الذي ترٌده  -2

 امرٌكا.
لماذا ٌركو االعداء على الجانب  -3

 ً.اإلعالم
المولف والمنهجٌة المرآنٌة تجاه لنوات  -4

 التضلٌل.
 التواصل االجتماعً وآثارها الخطٌرة. -5

15 2 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم بها مواجهة 
 ً:اإلعالمالغزو 

 

 ترسٌخ حالة العداء للٌهود والنصارى. .1
 خلك راي عام عالمً مضاد إلسرائٌل .2
 لٌة الدٌنٌةئوترسٌخ المس .3
 ان ٌكون التحرن فً سبٌل هللا. .4

 2 16 االختبار النهائً

 ( 65) ( 49ً) اإلجمالً

 



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 والتكلٌفات: نشطةثامناً: األ

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا باألفكار  إحدى إلىٌستمع 

 ٌة التً وردت فً المحاضرةساساأل
a2- b2- c1 W2 5 

2 
 ٌشارن يمالءه فً مجموعة العمل فً جلسة عصف ذهنً تنالش

 فٌها وسائل الٌهود فً تضلٌل األمة. 
a2- b2 W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 ٌكتب بحثا  عن أهمٌة فلسطٌن. 3

 b2 W10 5 ٌعد تمرٌرا  عن مإامرات بنً اسرائٌل ضد األمة 4

5 
وتمدٌم محاضرة عن طرق مواجهة  عدادٌشترن فً مجموعة إل

 الٌهود
c2- d2 W12 11 

 63 اإلجمالً

 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
درجة  التقوٌم  إلىنسبة الدرجة 

  النهائً
المخرجات التً 

 ٌحققها

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

W3- w13 30 31% والتكلٌفات نشطةاأل 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

 W8 15 15% a1- b1- c1- a1 اختبار منتصف الفصل 4

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d1 

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

%111 100 اجمالً الدرجة   

 

 :  مصادر التعلمعاشراً: 

 المراجع الرئٌسة:

 المران الكرٌم. -1

 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.اإلسرائٌلًم(: (: الصراع مع العدو 2118ويارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -2

 المستخدمة فً تدرٌس المقرر:سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس 

 االلماء الفاعل. -1

 الحوار والمنالشة -2

 أسلوب حل المشكالت. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً -5



 

 

 

                                                                                             

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

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

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 المراجع المساعدة:
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.سالمٌةم(: الثمافة اإل2118ويارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنت، ومواقع لكترونٌةالمصادر اإل
 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

4 
سٌاسة حضور الفعالٌات 

   التعلٌمٌة:
 %(.75الحضور بنسبة )

 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.
 محروما  من الممرر اذا لم ٌحضر، او غش فً االمتحانوٌعد الطالب 

 ٌسمح بـــــ خمس دلائك ولمرتٌن. : تؤخر الحضور الم 5

6 
 حاالت الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسبا . ضوابط االمتحان:

  الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحانتؤخر فً حاالت  

7 
 تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ٌحرم من الدرجة.فً حاالت تؤخٌر  التعٌٌنات والمشارٌع:

 االمتحان النهائً بؤسبوع. إجراءلبل  ستاذاأل إلىوٌجب أن تسلم  

8 
 فً حاالت الغش فً االمتحانات  ٌحرم من الدرجة. الغش:

 وفً حاالت الغش التكالٌف بؤي طرٌمة من طرائك الغش ٌحرم من الدرجة.

9 
ٌمنع دخول لاعة  المتبعة فً حالة حدوثهواإلجراءات ٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته  االنتحال:

 .االمتحان

 


