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 عببس

 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 Hoursعتمدة الساعات الم
 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.  
 (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
 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 ةاللغة العربٌ

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  

 معد توصٌف المقرر
Prepared By 

 د. محمد عبدهللا حسٌن تقً 

 ومراجعة إشراف
supervision 

 أ.م. د . هدى علً العماد
 

11.  
 تارٌخ اعتماد توصٌف المقرر

Date of Approval 
 

 

 :Course Description ثانٌاً: وصف المقرر

ر الى تعرٌف الدارسٌن  بالتشخٌص القرآنً ألهل الكتاب فً القرآن الكرٌم ، وأسالٌب بنً اسرائٌل  الخبٌثةة فةً ٌهدف هذا المقر

، وأن ٌتعرف الطالب على حاالت بنً اسةرائٌل مةن كهةرهم بةاف وتهةرٌطهم اإلسرائٌلًاستهداف األمة، والوسائل لمواجهة العدو 

 بغٌر حق بحسب ما نص علٌه القرآن الكرٌم.وانكارهم لنعم هللا علٌهم وقتلهم االنبٌاء 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم المقرر
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 رابعاً: مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم جامعة صنعاء:               

الرمز 
 والرقم

 ن مخرجات تعلم جامعة صنعاءم
الرمز 
 والرقم

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

 

A1 
ودورها فً  ٌةاإلسالمٌشرح مبادئ الثقافة 

تحقٌق الشراكة الهاعلة مع كافة القطاعات 
 المحلٌة المختلهة.

a1 
 ؤهل الكتاب.ٌظهر معرفة وفهماً ب

A2 

ٌوضح أسس ثقافة الجامعة وقٌمها الجوهرٌة 
المتمثلة بالمساءلة والشهافٌة والعدالة والمساواة 

 والتعاون واالنتماء والمواطنة.

a2 ٌُعرف بنً اسرائٌل من واقع القرآن الكرٌم 

a3 
ٌبٌن وسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة 

 .ٌةاإلسالم

B1 
ت التهكٌر المختلهة بشكل منهجً ٌمارس مهارا

 واٌجابً فً تشخٌص المشكالت والقضاٌا.
b1 

 ٌحلل النهسٌة الٌهودٌة من واقع القرآن الكرٌم.

B2 
ٌناقش وٌقٌم الدراسات واألبحاث المرتبطة 

 بقضاٌا المجتمع بطرٌقة منهجٌة وموضوعٌة
b2 

 ٌهسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن.

C1 
والوطنً والقومً من  ًاإلسالمارس دوره ٌم

.ٌةاإلسالمخالل الثقافة القرآنٌة و  

c1  اإلسرائٌلًٌعمل بهاعلٌة لمواجهة مواقف العدو. 

c2 
ٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو 

 .اإلسرائٌلً

D1 
 ٌةاإلسالمٌشارك بهاعلٌة فً ترسٌخ الثقافة 

 سًة وتطبٌقاً.وثقافة التسامح والتعددٌة ممار
d1 

 .ٌتعامل مع االخرٌن وفق المعارف والقٌم اإلٌمانٌة

D2 

بطالقة اإلنجلٌزٌة باللغتٌن العربٌة و أصلٌتو
 وفاعلٌة فً مجال تخصصه .

d2 .ٌعمل بهاعلٌة ضمن الهرٌق الواحد 

d3 
فً قضاٌا  ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

 .ٌةاإلسالماألمة 

 

 مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم خامساً: موائمة

الرمز 
 والرقم

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

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

a1  .ٌظهر معرفة وفهماً بؤهل الكتاب 

a2  .ٌعرف بنً اسرائٌل من واقع القرآن الكرٌم 

a3 ٌةاإلسالموسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة  ٌبٌن. 

b1 .ٌحلل النهسٌة الٌهودٌة من واقع القرآن الكرٌم 

b2 .ٌهسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن 

c1  اإلسرائٌلًٌعمل بهاعلٌة لمواجهة مواقف العدو. 

c2  سرائٌلًاإلٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو. 

d1 .ٌتعامل مع االخرٌن وفق المعارف والقٌم اإلٌمانٌة 

d2 .ٌعمل بهاعلٌة ضمن الهرٌق الواحد 

d3  ٌةاإلسالمٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار فً قضاٌا األمة. 
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a المعرفة والفهم   

a-1 .الهاعل. اإللقاء - ٌظهر معرفة وفهماً بؤهل الكتاب 
 .الحوار والمناقشة -

 اسئلة شههٌة. -
 ٌُعرف بنً اسرائٌل من واقع القرآن الكرٌم a-2 زلً.تكلٌف من -

a-3 
ٌبٌن وسائل بنً اسرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة 

 .ٌةاإلسالم

b المهارات الذهنٌة   

b-1 .التعلٌم التعاونً. - ٌحلل النهسٌة الٌهودٌة من واقع القرآن الكرٌم 
 العرض. -

 .اسئلة شههٌة -
 ٌهسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن. b-2 .اإللقاءالتدرٌب على  -

C المهارات المهنٌة والعملٌة   

c-1  التعلٌم التعاونً. - .اإلسرائٌلًٌعمل بهاعلٌة لمواجهة مواقف العدو 
 العروض. -

 .اسئلة شههٌة -
 تكلٌف بحث. -

c-2 
ٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو 

 .اإلسرائٌلً

D المهارات العامة واالنتقالٌة   

d-1 حل المشكالت. أسلوب - .ٌتعامل مع االخرٌن وفق المعارف والقٌم اإلٌمانٌة 
 .العصف الذهنً -

 المشاهدة. -
 ٌعمل بهاعلٌة ضمن الهرٌق الواحد. d-2 اسئلة شههٌة. -

d-3 
فً قضاٌا األمة  ٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

 .ٌةاإلسالم

 

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

 الجانب النظري 

 المواضٌع التفصٌلٌة 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 القرآن عن أهل الكتاب. -2
 الكهر باف، وقتل أنبٌاء. -3
 تحرٌف كالم هللا. -4
 استحالل المحرمات باسم هللا. -5
 نقضهم للعهود والمواثٌق. -6

1 
 

2 
 

a1- b2-  
c1 

2 
من  النفسٌة الٌهودٌة 

 واقع القرآن الكرٌم.
 

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

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

1 2 a1- b2 
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3 
نقاط الضعف عند  

 الٌهود.

 الذلة والمسكنة. -1
 ٌولون األدبار عند القتال. -2
 قاتلون اال من وراء جدر.ال ٌ -3
 خوفهم الشدٌد من الموت. -4
 حرصهم الشدٌد على الحٌاة. -5
 القى هللا بٌنهم العداوة والبغضاء. -6
 جعل هللا قلوبهم قاسٌة. -7
 حرمهم هللا من بعض الطٌبات. -8

1 2 a3 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاسة التطوٌع. -1
 الخداع للناس بالمساعدات. -2
 لبس الحق بالباطل. -3
 ؤثٌر.قدرتهم على الت -4
 الصد عن سبٌل هللا. -5
 فصل األمة عن هوٌتها االٌمانٌة. -6
 فصل األمة عن تارٌخها وأعالمها. -7
 ً.خالقنشر الهساد األ -8

1 2 
a1- b2-  

c1 

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 تقدٌم الدٌن باسم قومٌتهم. -1
 أكذوبة األرض المقدسة. -2
 نشر المذهبٌة والطائهٌة. -3

1 2 

7 

نشؤة الكٌان الصهٌونً 
فلسطٌن  لب األمةفً ق

والتآمر الٌهودي 
 والبرٌطانً األمرٌكً.

 

عقد المإتمر الصهٌونً األول عام  -1
 م.1897

 .ألمانٌاالسعً للحصول على تؤٌٌد  -2
السعً للحصول على موافقة السلطان  -3

 م.1911العثمانً عبد الحمٌد الثانً عام 
 السعً للحصول على تؤٌٌد برٌطانٌا. -4
السعً للحصول على تؤٌٌد القوى  -5

 االستعمارٌة األخرى لوعد بلهور.
 سٌاسات االستعمار البرٌطانً فً فلسطٌن. -6

1 2 
a2- b2-  

c2 

8 
عوامل نشؤة الكٌان 

 .اإلسرائٌلً
 

 الٌهود تحركوا من نقطة الصهر. -1
برٌطانٌا ودورها القذر فً نشؤة الكٌان  -2

 الصهٌونً.
الٌهود حرصوا  على ان ٌكون لهم حافز  -3

 ودافع ٌوحدهم.
 ا على هوٌتهم.الٌهود حافظو -4
 الٌهود حملوا لنا العداء الشدٌد. -5
 ة.اإلسرائٌلٌكٌف هً المناهج  -6
 كٌف كان واقع العرب. -7

1 2 
a1- b1-  

c1 

9 
ما بعد نشؤة الكٌان 

 .اإلسرائٌلً

 لماذا تمكن الٌهود ان ٌهعلوا بنا هكذا. -1
 :اإلسرائٌلًابرز المواقف تجاه العدو  -2

االتجاه األول: هو االتجاه المعادي  - أ
 ائٌل والداعم للقضٌة الهلسطٌنٌة.إلسر

االتجاه الثانً: الموالً إلسرائٌل  - ب
 .أمرٌكاو

1 2 a2- b2 
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 لٌتنا الٌوم.ئوما هً مس  11

 فلسطٌن هً المتراس المتقدم لألمة. -1
ٌجب ترجمة العداء إلسرائٌل الى مواقف  -2

 صرٌحة.
العربٌة والكٌان  نظمةالرواب بٌن األ -3

 الصهٌونً.
 سارات.تحرك الٌهود فً ثالثة م -4
 لٌة األمة.ئوالقضٌة الهلسطٌنٌة ومس -5
العدو ٌحرص على فقدان األمة الشعور  -6

 لٌة.ئوبالمس
العدو ٌعمل على تروٌض األمة واذاللها  -7

 بالصمت والسكوت.
الدروس والعبر التً ٌجب ان   أهم -8

 نستهٌدها.

1 2 
a1- b1-  

c2 

11 
 .ضعف األمة أسباب

 

التولً للٌهود والنصارى من قٌل أغلب  -1
 .نظمةاأل

تجاه الكٌان  نظمةالمواقف الرسمٌة لأل -2
 الصهٌونً.

 الواقع الداخلً لالمة. -3
 قصور النظرة تجاه الكٌان الصهٌونً. -4

1 2 a1- b1 

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
مع العدو  الصراع

  اإلسرائٌلً
 اوالً: المجال االقتصادي: 

 

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 وض.مثال لذلك خدعة البنك الدولً والقر

 سالح النهط. -1
 مقاطعة الشركات االجنبٌة. -2
 السعً الى االكتهاء الذاتً. -3
 تعزٌز الدور الشعبً والجماهٌري. -4

1 2 
a2- b2-  

c1 

13 
 ثانٌاً: المجال الثقافً:

 

 نشر ثقافة معرفة هللا. -1
 التحرك الدائم على اساس القران الكرٌم. -2
 التمسك بالهوٌة االٌمانٌة. -3
 س القرآن الكرٌم.المواالة والمعاداة على اسا -4
 لٌة.ئواستشعار المس -5
 االعتصام بخبل هللا. -6
 الثقة باف. -7
 الٌقظة والحذر من الٌهود والنصارى. -8
 تقوى هللا حق تقاته. -9

2 4 

 

14 
 

 ً:اإلعالمثالثاً: المجال 

 كثرة القنوات الهضائٌة ومن ٌمولها. -1
 .أمرٌكاتعمل القنوات فً االتجاه الذي ترٌده  -2
 ً.اإلعالمو االعداء على الجانب لماذا ٌرك -3
الموقف والمنهجٌة القرآنٌة تجاه قنوات  -4

 التضلٌل.
 2 1 ا الخطٌرة.إثارةاالجتماعً و أصلالتو -5

a1- b1-  
c2 

- d1 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم 
بها مواجهة الغزو 

 ً:اإلعالم
 

 ترسٌخ حالة العداء للٌهود والنصارى. .1
 ائٌلخلق راي عام عالمً مضاد إلسر .2
 لٌة الدٌنٌةئوترسٌخ المس .3
 ان ٌكون التحرك فً سبٌل هللا. .4
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  ( 52) ( 47) االجمالً

 

  

 ات:والتكلٌف األنشطةثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
المحاضرات فً الكلٌة وٌعد ملخصا  إحدىٌستمع إلى 
 التً وردت فً المحاضرة ساسٌةباألفكار األ

a2- b2- c1 
W2 

5 

2 
فً مجموعة العمل فً جلسة عصف  زمالئهٌشارك 

  فٌها وسائل الٌهود فً تضلٌل األمة. ذهنً تناقش
a2- b2 

W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 فلسطٌن. أهمٌةٌكتب بحثاً عن  3

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

5 
وتقدٌم محاضرة عن طرق  عدادٌشترك فً مجموعة إل

 مواجهة الٌهود
c2- d2 

W12 
11 

 63 االجمالً

 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 جة الدر األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

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

W3- w13 30 31% والتكلٌهات األنشطة 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

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

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d1 

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

%111 100 اجمالً الدرجة   

 

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 الهاعل. اإللقاء -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. أسلوب -3

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً. -5



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

 اآلتً:بعد الرجوع للوائح جامعة  صنعاء تم كتابة السٌاسة العامة للمقرر ك

4.  
سٌاسة حضور الفعالٌات 

   التعلٌمٌة:
 %(.75الحضور بنسبة )

 وٌعتمد الغٌاب بعذر رسمً.
 وٌعد الطالب محروماً من المقرر اذا لم ٌحضر، او غش فً االمتحان

 ٌسمح بـــــ خمس دقائق ولمرتٌن.   :  الحضور المتؤخر  .5

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

  فً حاالت تؤخر الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحان 

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

 قبل اجراء االمتحان النهائً بؤسبوع. األستاذوٌجب أن تسلم إلى  

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

 ً حاالت الغش التكالٌف بؤي طرٌقة من طرائق الغش ٌحرم من الدرجة.وف

9.  
ٌمنع دخول قاعة  المتبعة فً حالة حدوثه اإلجراءاتٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته و االنتحال:

 .االمتحان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 القران الكرٌم. -1

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

 راجع المساعدة:الم
 ، صنعاء، مكتبة الجٌل الجدٌد.ٌةاإلسالمم(: الثقافة 2118وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونٌة، ومواقع 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 (اإلسرائٌلً)الصراع العربً  خطة المقرر الدراسً
 

 :معلومات عن مدرس المقرر

 االسم  / أسبوعٌا(6)  ت المكتبٌةالساعا

 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 
ًاإلسرائٌلالصراع 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 
 والفصل الدراسً المستوى

Study Level and Semester 
 ول/ الفصل األثانًالمستوى ال

second Year/ First Semester 

8 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

 None 

9 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

  None 

7 
 درس له المقررٌلذي البرنامج ا

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

ارسٌن  بالتشخٌص القرآنً ألهل الكتاب فً القرآن الكرٌم ، وأسالٌب بنً اسرائٌل  الخبٌثةة ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف الد

، وأن ٌتعةةرف الطةةالب علةةى حةةاالت بنةةً اسةةرائٌل مةةن كهةةرهم بةةاف اإلسةةرائٌلًفةةً اسةةتهداف األمةةة، والوسةةائل لمواجهةةة العةةدو 

 نص علٌه القرآن الكرٌم. وتهرٌطهم وانكارهم لنعم هللا علٌهم وقتلهم االنبٌاء بغٌر حق بحسب ما

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 

م 
 الوحدة

 االسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة الموضوعات الرئٌسة 
عدد الساعات 

 الفعلٌة

1 
 

الٌهود من خالل القرآن 
 رٌم.الك

صفات بنً اسرائٌل من واقع 
 القرآن الكرٌم.

 من هم أهل الكتاب. -7
 تنوع حدٌث القرآن عن أهل الكتاب. -8
 الكهر باف، وقتل أنبٌاء. -9

 تحرٌف كالم هللا. -11
 استحالل المحرمات باسم هللا. -11
 نقضهم للعهود والمواثٌق. -12

1 
 

2 
 

2 
النفسٌة الٌهودٌة من واقع  

 القرآن الكرٌم.
 

 للمسلمٌن.ال ٌودون الخٌر  -8
 عداوتهم للمإمنٌن. -9

 قسوة القلوب. -11
 الحسد. -11
 ٌشترون الضاللة وٌرٌدون ان اضلوا السبٌل. -12
 التستر والتغطٌة على كهرهم. -13
 الجرأة على هللا. -14

2 2 

 نقاط الضعف عند الٌهود.  3

 الذلة والمسكنة. -9
 ٌولون األدبار عند القتال. -11
 ال ٌقاتلون اال من وراء جدر. -11
 خوفهم الشدٌد من الموت. -12
 حرصهم الشدٌد على الحٌاة. -13
 القى هللا بٌنهم العداوة والبغضاء. -14
 جعل هللا قلوبهم قاسٌة. -15
 حرمهم هللا من بعض الطٌبات. -16

3 2 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاسة التطوٌع. -9
 الخداع للناس بالمساعدات. -11
 لبس الحق بالباطل. -11

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 وفهماً بؤهل الكتاب 

a2  .ٌُعرف بنً اسرائٌل من واقع القرآن الكرٌم 

a3 ٌةاإلسالمرائٌل الخبٌثة فً استهداف األمة ٌبٌن وسائل بنً اس. 

b1 .ٌحلل النهسٌة الٌهودٌة من واقع القرآن الكرٌم 

b2 .ٌهسر التآمر الٌهودي والبرٌطانً األمرٌكً على فلسطٌن 

c1  اإلسرائٌلًٌعمل بهاعلٌة لمواجهة مواقف العدو. 

c2  اإلسرائٌلًٌوظف مهاراته فً تحدٌد مجاالت الصراع مع العدو. 

d1 .ٌتعامل مع االخرٌن وفق المعارف والقٌم اإلٌمانٌة 

d2 .ٌعمل بهاعلٌة ضمن الهرٌق الواحد 

d3  ٌةاإلسالمٌستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار فً قضاٌا األمة. 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 قدرتهم على التؤثٌر. -12
 الصد عن سبٌل هللا. -13
 انٌة.فصل األمة عن هوٌتها االٌم -14
 فصل األمة عن تارٌخها وأعالمها. -15
 ً.خالقنشر الهساد األ -16

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 تقدٌم الدٌن باسم قومٌتهم. -4
 أكذوبة األرض المقدسة. -5
 نشر المذهبٌة والطائهٌة. -6

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

7 

نشؤة الكٌان الصهٌونً فً 
فلسطٌن والتآمر  قلب األمة

 الٌهودي والبرٌطانً
 األمرٌكً.

 

 م.1897عقد المإتمر الصهٌونً األول عام  -7
 .ألمانٌاالسعً للحصول على تؤٌٌد  -8
السعً للحصول على موافقة السلطان  -9

 م.1911العثمانً عبد الحمٌد الثانً عام 
 السعً للحصول على تؤٌٌد برٌطانٌا. -11
السعً للحصول على تؤٌٌد القوى  -11

 االستعمارٌة األخرى لوعد بلهور.
 تعمار البرٌطانً فً فلسطٌن.سٌاسات االس -12

7 2 

8 
عوامل نشؤة الكٌان 

 .اإلسرائٌلً
 

 الٌهود تحركوا من نقطة الصهر. -8
برٌطانٌا ودورها القذر فً نشؤة الكٌان  -9

 الصهٌونً.
الٌهود حرصوا  على ان ٌكون لهم حافز  -11

 ودافع ٌوحدهم.
 الٌهود حافظوا على هوٌتهم. -11
 الٌهود حملوا لنا العداء الشدٌد. -12
 ة.اإلسرائٌلٌلمناهج كٌف هً ا -13
 كٌف كان واقع العرب. -14

8 2 

9 
ما بعد نشؤة الكٌان 

 .اإلسرائٌلً

 لماذا تمكن الٌهود ان ٌهعلوا بنا هكذا. -3
 :اإلسرائٌلًابرز المواقف تجاه العدو  -4

االتجاه األول: هو االتجاه المعادي  - ت
 إلسرائٌل والداعم للقضٌة الهلسطٌنٌة.

االتجاه الثانً: الموالً إلسرائٌل  - ث
 .أمرٌكاو

9 2 

 لٌتنا الٌوم.ئوما هً مس  11

 فلسطٌن هً المتراس المتقدم لألمة. -9
ٌجب ترجمة العداء إلسرائٌل الى مواقف  -11

 صرٌحة.
العربٌة والكٌان  نظمةالرواب بٌن األ -11

 الصهٌونً.
 تحرك الٌهود فً ثالثة مسارات. -12
 لٌة األمة.ئوالقضٌة الهلسطٌنٌة ومس -13
ر العدو ٌحرص على فقدان األمة الشعو -14

 لٌة.ئوبالمس
العدو ٌعمل على تروٌض األمة واذاللها  -15

 بالصمت والسكوت.
 الدروس والعبر التً ٌجب ان  نستهٌدها. أهم -16

11 2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

11 
 .ضعف األمة أسباب

 

التولً للٌهود والنصارى من قٌل أغلب  -5
 .نظمةاأل

تجاه الكٌان  نظمةالمواقف الرسمٌة لأل -6
 الصهٌونً.

 الواقع الداخلً لالمة. -7
 ة تجاه الكٌان الصهٌونً.قصور النظر -8

11 2 

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
  اإلسرائٌلًمع العدو  الصراع

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 مثال لذلك خدعة البنك الدولً والقروض.

 سالح النهط. -5
 مقاطعة الشركات االجنبٌة. -6
 السعً الى االكتهاء الذاتً. -7
 جماهٌري.تعزٌز الدور الشعبً وال -8

12 2 

13 
 ثانٌاً: المجال الثقافً:

 

 نشر ثقافة معرفة هللا. -9
 التحرك الدائم على اساس القران الكرٌم. -11
 التمسك بالهوٌة االٌمانٌة. -11
 المواالة والمعاداة على اساس القرآن الكرٌم. -12
 لٌة.ئواستشعار المس -13
 االعتصام بخبل هللا. -14
 الثقة باف. -15
 .الٌقظة والحذر من الٌهود والنصارى -16
 تقوى هللا حق تقاته. -9

14،13 4 

14 
 

 ً:اإلعالمثالثاً: المجال 

 كثرة القنوات الهضائٌة ومن ٌمولها. -1
 .أمرٌكاتعمل القنوات فً االتجاه الذي ترٌده  -2
 ً.اإلعالملماذا ٌركو االعداء على الجانب  -3
الموقف والمنهجٌة القرآنٌة تجاه قنوات  -4

 التضلٌل.
 ا الخطٌرة.إثارةعً واالجتما أصلالتو -5

15 2 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم بها 
 ً:اإلعالممواجهة الغزو 

 

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

 2 16 االختبار النهائً

 ( 65) ( 49ً) االجمالً

 

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر: سابعا:

 الهاعل. اإللقاء -1

 الحوار والمناقشة -2

 حل المشكالت. أسلوب -3



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

 العصف الذهنً. -4

 التعلم التعاونً -5

 

 والتكلٌفات: األنشطةثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
وٌعد ملخصا المحاضرات فً الكلٌة  إحدىٌستمع إلى 
 التً وردت فً المحاضرة ساسٌةباألفكار األ

a2- b2- c1 
W2 

5 

2 
فً مجموعة العمل فً جلسة عصف  زمالئهٌشارك 

  فٌها وسائل الٌهود فً تضلٌل األمة. ذهنً تناقش
a2- b2 

W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 فلسطٌن. أهمٌةٌكتب بحثاً عن  3

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

5 
وتقدٌم محاضرة عن طرق  عدادٌشترك فً مجموعة إل

 مواجهة الٌهود
c2- d2 

W12 
11 

 63 االجمالً

 

 تاسعاً: تقٌٌم التعلم:

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقوٌم 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

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

W3- w13 30 31% والتكلٌهات األنشطة 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أول 3  a3- c2 

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

W12 5 5% اختبار ثالث  5  a2- b2- d1 

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

%111 100 اجمالً الدرجة   

 
 
 

 :  ادر التعلممصعاشراً: 

 المراجع الرئٌسة:

 القران الكرٌم. -1

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

 المراجع المساعدة:
 ل الجدٌد.، صنعاء، مكتبة الجٌٌةاإلسالمم(: الثقافة 2118وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ) -1

 :اإلنترنتالمصادر االلكترونٌة، ومواقع 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 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.
 الطالب محروماً من المقرر اذا لم ٌحضر، او غش فً االمتحان وٌعد

 ٌسمح بـــــ خمس دقائق ولمرتٌن. :  الحضور المتؤخر 5

6 
 حاالت الغٌاب عن االمتحان ٌعتبر راسباً. ضوابط االمتحان:

  فً حاالت تؤخر الطالب عن االمتحان. ٌمنع من دخول االمتحان 

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

 قبل اجراء االمتحان النهائً بؤسبوع. األستاذوٌجب أن تسلم إلى  

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

 وفً حاالت الغش التكالٌف بؤي طرٌقة من طرائق الغش ٌحرم من الدرجة.

9 
ٌمنع دخول قاعة  المتبعة فً حالة حدوثه اإلجراءاتتحال وحاالته وٌحدد تعرٌف االن االنتحال:

 .االمتحان

 
 


