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

 

 :  General information about the courseاوالً: معلومات عامة عن المقرر 

1. 
 اسم المقرر

Course Title 
  الصراع العربً االسرائٌلً

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.  
 (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 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلً / انتظام

11.  

 معد توصٌف المقرر
Prepared By 

 د. محمد 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

وأسيالٌي بنيً اسيرا ٌا  الخبٌفي  ايً ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف الدارسٌن  بالتشخٌص القرآنيً ههيا الاتياي ايً القيرآن الايرٌ    
استهداف اهم   والوسيا ا لمواههي  العيدو ااسيرا ٌوً  وأن ٌتعيرف اللي ي الويى يياسر بنيً اسيرا ٌا مين افيره  بيا  وتفيرٌله  

 وانااره  لنع  هللا الوٌه  وقتوه  اسنبٌاء بغٌر يق بيسي ما نص الوٌه القرآن الارٌ .

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1  .ٌظهر معرا  واهماً بؤها الاتاي 
a2  . ٌٌعرف بنً اسرا ٌا من واقع القرآن الار 
a3 . ٌٌبٌن وسا ا بنً اسرا ٌا الخبٌف  اً استهداف اهم  اسس م 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

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

الرمز 
 والرقم

 من مخرجات تعلم جامعة صنعاء
الرمز 
 والرقم

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

 

A1 
ٌشرح مبادئ الفقاا  اسس مٌ  ودورها اً 
تيقٌق الشراا  الفاالو  مع ااا  القلاالار 

 الميوٌ  المختوف .
a1 

 ٌظهر معرا  واهماً بؤها الاتاي.

A2 

ٌوضح أسس فقاا  الهامع  وقٌمها الهوهرٌ  
بالمساءل  والشفااٌ  والعدال  والمساواة المتمفو  

 والتعاون واسنتماء والموالن .

a2  ٌٌُعرف بنً اسرا ٌا من واقع القرآن الار 

a3 
ٌبٌن وسا ا بنً اسرا ٌا الخبٌف  اً استهداف اهم  

 اسس مٌ .

B1 
ٌمارس مهارار التفاٌر المختوف  بشاا منههً 

 والقضاٌا.واٌهابً اً تشخٌص المشا ر 
b1 

 ٌيوا النفسٌ  الٌهودٌ  من واقع القرآن الارٌ .

B2 
ٌناقش وٌقٌ  الدراسار واهبياث المرتبل  
 بقضاٌا المهتمع بلرٌق  منههٌ  وموضوالٌ 

b2 
 ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌلانً اهمرٌاً الوى اوسلٌن.

C1 
ٌمارس دوره اسس مً والولنً والقومً من 

القرآنٌ  واسس مٌ .خ ا الفقاا    

c1 ًٌعما بفاالوٌ  لمواهه  مواقف العدو اسسرا ٌو. 

c2 
ٌوظف مهاراته اً تيدٌد مهاسر الصراع مع العدو 

 .اسسرا ٌوً

D1 
ٌشارك بفاالوٌ  اً ترسٌخ الفقاا  اسس مٌ  
 وفقاا  التسامح والتعددٌ  ممارسً  وتلبٌقاً.

d1 
 .والقٌ  ااٌمانٌ ٌتعاما مع اسخرٌن واق المعارف 

D2 

ٌتواصا بالوغتٌن العربٌ  واسنهوٌزٌ  بل ق  
 وااالوٌ  اً مهاا تخصصه .

d2 .ٌعما بفاالوٌ  ضمن الفرٌق الوايد 

d3 
اً قضاٌا  ٌستخد  لرق يا المشا ر واتخاذ القرار

 .اهم  اسس مٌ 

 

 خامساً: موائمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم

الرمز 
 والرقم

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

a المعرفة والفهم   

a-1 .اسلقاء الفاالا. - ٌظهر معرا  واهماً بؤها الاتاي 
 .اليوار والمناقش  -

 اس و  شفهٌ . -
 الارٌ ٌُعرف بنً اسرا ٌا من واقع القرآن  a-2 تاوٌف منزلً. -

a-3 
ٌبٌن وسا ا بنً اسرا ٌا الخبٌف  اً استهداف اهم  

 اسس مٌ .

b المهارات الذهنٌة   

b-1 . ٌاس و  شفهٌ  - التعوٌ  التعاونً. - ٌيوا النفسٌ  الٌهودٌ  من واقع القرآن الار. 

b1  ٌالٌهودٌ  من واقع القرآن الارٌ . ٌيوا النفس 
b2 .ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌلانً اهمرٌاً الوى اوسلٌن 
c1 .ًٌعما بفاالوٌ  لمواهه  مواقف العدو اسسرا ٌو 
c2 .ًٌوظف مهاراته اً تيدٌد مهاسر الصراع مع العدو اسسرا ٌو 
d1 . ٌٌتعاما مع اسخرٌن واق المعارف والقٌ  ااٌمان 
d2 فاالوٌ  ضمن الفرٌق الوايد.ٌعما ب 
d3 . ٌٌستخد  لرق يا المشا ر واتخاذ القرار اً قضاٌا اهم  اسس م 
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b-2 ًالتدرٌي الوى اسلقاء. - العرض. - الوى اوسلٌن. ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌلانً اهمرٌا 

c المهارات المهنٌة والعملٌة   

c-1 ًالتعوٌ  التعاونً. - .ٌعما بفاالوٌ  لمواهه  مواقف العدو اسسرا ٌو 
 العروض. -

 .اس و  شفهٌ  -
 تاوٌف بيث. -

c-2 
ٌوظف مهاراته اً تيدٌد مهاسر الصراع مع العدو 

 .اسسرا ٌوً

d المهارات العامة واالنتقالٌة   

d-1  ٌأسووي يا المشا ر. - .ٌتعاما مع اسخرٌن واق المعارف والقٌ  ااٌمان 
 .العصف الذهنً -

 المشاهدة. -
 ٌعما بفاالوٌ  ضمن الفرٌق الوايد. d-2 اس و  شفهٌ . -

d-3 
اً قضاٌا اهم   ٌستخد  لرق يا المشا ر واتخاذ القرار

 .اسس مٌ 

 

الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد اً: كتابة مواضٌع المقرر 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.
بنً اسرائٌل من  صفات

 واقع القرآن الكرٌم.

 من ه  أها الاتاي. -1
 تنوع يدٌث القرآن الن أها الاتاي. -2
 الافر با   وقتا أنبٌاء. -3
 تيرٌف ا   هللا. -4
 استي ا الميرمار باس  هللا. -5
 نقضه  لوعهود والموافٌق. -6

1 
 

2 
 

a1- b2-  
c1 

2 
النفسٌة الٌهودٌة من  

 واقع القرآن الكرٌم.
 

 الخٌر لومسومٌن.س ٌودون  -1
 الداوته  لومإمنٌن. -2
 قسوة القووي. -3
 اليسد. -4
ٌشترون الض ل  وٌرٌدون ان اضووا  -5

 السبٌا.
 التستر والتغلٌ  الوى افره . -6
 الهرأة الوى هللا. -7

1 2 a1- b2 

3 
نقاط الضعف عند  

 الٌهود.

 الذل  والمسان . -1
 ٌولون اهدبار الند القتاا. -2
 س ٌقاتوون اس من وراء هدر. -3
 الشدٌد من المور.خواه   -4
 يرصه  الشدٌد الوى اليٌاة. -5
 القى هللا بٌنه  العداوة والبغضاء. -6
 هعا هللا قووبه  قاسٌ . -7
 يرمه  هللا من بعض اللٌبار. -8

1 2 a3 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاس  التلوٌع. -1
 الخداع لوناس بالمساالدار. -2
 لبس اليق بالبالا. -3
 قدرته  الوى التؤفٌر. -4

1 2 
a1- b2-  

c1 
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 الصد الن سبٌا هللا. -5
 اهم  الن هوٌتها اسٌمانٌ .اصا  -6
 اصا اهم  الن تارٌخها وأال مها. -7
 نشر الفساد اسخ قً. -8

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 تقدٌ  الدٌن باس  قومٌته . -1
 أاذوب  اهرض المقدس . -2
 نشر المذهبٌ  واللا فٌ . -3

1 2 

7 

نشؤة الكٌان الصهٌونً 
فلسطٌن  فً قلب األمة

والتآمر الٌهودي 
 والبرٌطانً األمرٌكً.

 

القد المإتمر الصهٌونً اهوا الا   -1
1897.  

 السعً لويصوا الوى تؤٌٌد المانٌا. -2
السعً لويصوا الوى موااق  السولان  -3

  .1911العفمانً البد اليمٌد الفانً الا  
 السعً لويصوا الوى تؤٌٌد برٌلانٌا. -4
السعً لويصوا الوى تؤٌٌد القوى  -5

 رٌ  اهخرى لوالد بوفور.اسستعما
 سٌاسار اسستعمار البرٌلانً اً اوسلٌن. -6

1 2 
a2- b2-  

c2 

8 
عوامل نشؤة الكٌان 

 االسرائٌلً.
 

 الٌهود تيراوا من نقل  الصفر. -1
برٌلانٌا ودورها القذر اً نشؤة الاٌان  -2

 الصهٌونً.
الٌهود يرصوا  الوى ان ٌاون له  يااز  -3

 ودااع ٌويده .
 هوٌته .الٌهود يااظوا الوى  -4
 الٌهود يمووا لنا العداء الشدٌد. -5
 اٌف هً المناهج اسسرا ٌوٌ . -6
 اٌف اان واقع العري. -7

1 2 
a1- b1-  

c1 

9 
ما بعد نشؤة الكٌان 

 االسرائٌلً.

 لماذا تمان الٌهود ان ٌفعووا بنا هاذا. -1
 ابرز المواقف تهاه العدو اسسرا ٌوً: -2

استهاه اهوا: هو استهاه المعادي  - أ
 والداال  لوقضٌ  الفوسلٌنٌ .اسرا ٌا 

استهاه الفانً: الموالً اسرا ٌا  - ي
 وامرٌاا.

1 2 a2- b2 

 ما هً مسإولٌتنا الٌوم.  11

 اوسلٌن هً المتراس المتقد  لألم . -1
ٌهي ترهم  العداء اسرا ٌا الى مواقف  -2

 صرٌي .
الرواي بٌن اسنظم  العربٌ  والاٌان  -3

 الصهٌونً.
 مسارار.تيرك الٌهود اً ف ف   -4
 القضٌ  الفوسلٌنٌ  ومسإولٌ  اهم . -5
العدو ٌيرص الوى اقدان اهم  الشعور  -6

 بالمسإولٌ .
العدو ٌعما الوى تروٌض اهم  واذسلها  -7

 بالصمر والساور.
اه  الدروس والعبر التً ٌهي ان   -8

 نستفٌدها.

1 2 
a1- b1-  

c2 

11 
 .أسباب ضعف األمة

 
التولً لوٌهود والنصارى من قٌا أغوي  -1

 اسنظم .
1 2 a1- b1 
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المواقف الرسمٌ  لألنظم  تهاه الاٌان  -2
 الصهٌونً.

 الواقع الداخوً ل م . -3
 قصور النظرة تهاه الاٌان الصهٌونً. -4

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
مع العدو  الصراع

  سرائٌلًإلا
 اوالً: المجال االقتصادي: 

 

 اوسً: المهاا اسقتصادي: 
 والقروض.مفاا لذلك خدال  البنك الدولً 

 س ح النفل. -1
 مقالع  الشراار اسهنبٌ . -2
 السعً الى اساتفاء الذاتً. -3
 تعزٌز الدور الشعبً والهماهٌري. -4

1 2 
a2- b2-  

c1 

13 
 ثانٌاً: المجال الثقافً:

 

 نشر فقاا  معرا  هللا. -1
 التيرك الدا   الوى اساس القران الارٌ . -2
 التمسك بالهوٌ  اسٌمانٌ . -3
 الوى اساس القرآن الارٌ .المواسة والمعاداة  -4
 استشعار المسإولٌ . -5
 اسالتصا  بخبا هللا. -6
 الفق  با . -7
 الٌقظ  واليذر من الٌهود والنصارى. -8
 تقوى هللا يق تقاته. -9

2 4 

 

14 
 

 ثالثاً: المجال االعالمً:

 افرة القنوار الفضا ٌ  ومن ٌمولها. -1
 تعما القنوار اً استهاه الذي ترٌده امرٌاا. -2
 لماذا ٌراو اسالداء الوى الهاني اسال مً. -3
الموقف والمنههٌ  القرآنٌ  تهاه قنوار  -4

 التضوٌا.
 2 1 التواصا اسهتماالً وآفارها الخلٌرة. -5

a1- b1-  
c2 

- d1 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم 
بها مواجهة الغزو 

 االعالمً:
 

 ترسٌخ يال  العداء لوٌهود والنصارى. .1
 مضاد اسرا ٌاخوق راي الا  الالمً  .2
 ترسٌخ المسإولٌ  الدٌنٌ  .3
 ان ٌاون التيرك اً سبٌا هللا. .4

  ( 52) ( 47) االجمالً

 

  

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 اسلقاء الفاالا. -1

 اليوار والمناقش . -2

 أسووي يا المشا ر. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعو  التعاونً. -5
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 والتكلٌفات: ثامناً: األنشطة

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ٌستمع إلى إيدى المياضرار اً الاوٌ  وٌعد موخصا 

 باهااار اهساسٌ  التً وردر اً المياضرة
a2- b2- c1 

W2 
5 

2 
ٌشارك زم ءه اً مهموال  العما اً هوس  الصف ذهنً 

 اٌها وسا ا الٌهود اً تضوٌا اهم .  تناقش
a2- b2 

W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 ٌاتي بيفاً الن أهمٌ  اوسلٌن. 3

 b2 W10 5 ٌعد تقرٌراً الن مإامرار بنً اسرا ٌا ضد اهم  4

5 
ٌشترك اً مهموال  االداد وتقدٌ  مياضرة الن لرق 

 مواهه  الٌهود
c2- d2 

W12 
11 

 63 االجمالً

 

 التعلم:تاسعاً: تقٌٌم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

W3- w13 5 5% اليضور والمشارا  1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% اهنشل  والتاوٌفار 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أوا 3  a3- c2 

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

W12 5 5% اختبار فالث  5  a2- b2- d1 

W16 40 41% اسختبار النها ً 6  a1- a2- b2- d2 

%111 100 اجمالً الدرجة   

 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

 :  التعلم عاشراً: مصادر

 المراجع الرئٌسة:

 القران الارٌ . -1

 اسسرا ٌوً  صنعاء  ماتب  الهٌا الهدٌد. (: (: الصراع مع العدو 2118وزارة التعوٌ  العالً والبيث العومً ) -2

 المراجع المساعدة:
  (: الفقاا  اسس مٌ   صنعاء  ماتب  الهٌا الهدٌد.2118وزارة التعوٌ  العالً والبيث العومً ) -1

 المصادر االلكترونٌة، ومواقع االنترنت:
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

4.  
سٌاسة حضور الفعالٌات 

   التعلٌمٌة:
 %(.75اليضور بنسب  )

 وٌعتمد الغٌاي بعذر رسمً.
 وٌعد اللالي ميروماً من المقرر اذا ل  ٌيضر  او غش اً اسمتيان

 ٌسمح بـــــ خمس دقا ق ولمرتٌن.   :  الحضور المتؤخر  .5

6.  
 ياسر الغٌاي الن اسمتيان ٌعتبر راسباً. االمتحان:ضوابط 

  اً ياسر تؤخر اللالي الن اسمتيان. ٌمنع من دخوا اسمتيان 

7.  
 اً ياسر تؤخٌر تسوٌ  التاالٌف والمشارٌع ٌير  من الدره . التعٌٌنات والمشارٌع:

 وٌهي أن تسو  إلى اهستاذ قبا اهراء اسمتيان النها ً بؤسبوع. 

8.  
 اً ياسر الغش اً اسمتيانار  ٌير  من الدره . الغش:

 واً ياسر الغش التاالٌف بؤي لرٌق  من لرا ق الغش ٌير  من الدره .

9.  
ٌمنع دخوا قاال   ٌيدد تعرٌف اسنتياا وياسته وااهراءار المتبع  اً يال  يدوفه االنتحال:

 .اسمتيان

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 )الصراع العربً االسرائٌلً( 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 
  الصراع العربً االسرائٌلً

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 
 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 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

ٌهدف هذا المقرر الى تعرٌف الدارسٌن  بالتشخٌص القرآنً هها الاتاي اً القرآن الارٌ    وأسالٌي بنً اسرا ٌا  الخبٌفي  ايً 
استهداف اهم   والوسيا ا لمواههي  العيدو ااسيرا ٌوً  وأن ٌتعيرف اللي ي الويى يياسر بنيً اسيرا ٌا مين افيره  بيا  وتفيرٌله  

 ره  لنع  هللا الوٌه  وقتوه  اسنبٌاء بغٌر يق بيسي ما نص الوٌه القرآن الارٌ .واناا

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1  .ٌظهر معرا  واهماً بؤها الاتاي 
a2  . ٌٌُعرف بنً اسرا ٌا من واقع القرآن الار 
a3 . ٌٌبٌن وسا ا بنً اسرا ٌا الخبٌف  اً استهداف اهم  اسس م 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

م 
 الوحدة

 االسابٌع التفصٌلٌةالمواضٌع  الموضوعات الرئٌسة 
عدد الساعات 

 الفعلٌة

1 

الٌهود من خالل القرآن 
 الكرٌم.

صفات بنً اسرائٌل من واقع 
 القرآن الكرٌم.

 من ه  أها الاتاي. -7
 تنوع يدٌث القرآن الن أها الاتاي. -8
 الافر با   وقتا أنبٌاء. -9
 تيرٌف ا   هللا. -11
 استي ا الميرمار باس  هللا. -11
 نقضه  لوعهود والموافٌق. -12

1 
 

2 
 

2 
النفسٌة الٌهودٌة من واقع  

 القرآن الكرٌم.
 

 س ٌودون الخٌر لومسومٌن. -8
 الداوته  لومإمنٌن. -9
 قسوة القووي. -11
 اليسد. -11
 ٌشترون الض ل  وٌرٌدون ان اضووا السبٌا. -12
 التستر والتغلٌ  الوى افره . -13
 الهرأة الوى هللا. -14

2 2 

 نقاط الضعف عند الٌهود.  3

 الذل  والمسان . -9
 اهدبار الند القتاا.ٌولون  -11
 س ٌقاتوون اس من وراء هدر. -11
 خواه  الشدٌد من المور. -12
 يرصه  الشدٌد الوى اليٌاة. -13
 القى هللا بٌنه  العداوة والبغضاء. -14
 هعا هللا قووبه  قاسٌ . -15
 يرمه  هللا من بعض اللٌبار. -16

3 2 

4 
 الخداع والتضلٌل.

 

 سٌاس  التلوٌع. -9
 الخداع لوناس بالمساالدار. -11
 بالبالا.لبس اليق  -11
 قدرته  الوى التؤفٌر. -12
 الصد الن سبٌا هللا. -13
 اصا اهم  الن هوٌتها اسٌمانٌ . -14
 اصا اهم  الن تارٌخها وأال مها. -15
 نشر الفساد اسخ قً. -16

4 2 

 مغالطات الٌهود الثقافٌة 5
 تقدٌ  الدٌن باس  قومٌته . -4
 أاذوب  اهرض المقدس . -5
 نشر المذهبٌ  واللا فٌ . -6

5 2 

 2 6 االختبار النصفً

b1 . ٌٌيوا النفسٌ  الٌهودٌ  من واقع القرآن الار 
b2 .ٌفسر التآمر الٌهودي والبرٌلانً اهمرٌاً الوى اوسلٌن 
c1 .ًٌعما بفاالوٌ  لمواهه  مواقف العدو اسسرا ٌو 
c2 .ًٌوظف مهاراته اً تيدٌد مهاسر الصراع مع العدو اسسرا ٌو 
d1 . ٌٌتعاما مع اسخرٌن واق المعارف والقٌ  ااٌمان 
d2 .ٌعما بفاالوٌ  ضمن الفرٌق الوايد 
d3 . ٌٌستخد  لرق يا المشا ر واتخاذ القرار اً قضاٌا اهم  اسس م 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

7 

نشؤة الكٌان الصهٌونً فً 
فلسطٌن والتآمر  قلب األمة

الٌهودي والبرٌطانً 
 األمرٌكً.

 

  .1897القد المإتمر الصهٌونً اهوا الا   -7
 السعً لويصوا الوى تؤٌٌد المانٌا. -8
السعً لويصوا الوى موااق  السولان  -9

  .1911العفمانً البد اليمٌد الفانً الا  
 برٌلانٌا.السعً لويصوا الوى تؤٌٌد  -11
السعً لويصوا الوى تؤٌٌد القوى  -11

 اسستعمارٌ  اهخرى لوالد بوفور.
 سٌاسار اسستعمار البرٌلانً اً اوسلٌن. -12

7 2 

8 
عوامل نشؤة الكٌان 

 االسرائٌلً.
 

 الٌهود تيراوا من نقل  الصفر. -8
برٌلانٌا ودورها القذر اً نشؤة الاٌان  -9

 الصهٌونً.
 الٌهود يرصوا  الوى ان ٌاون له  يااز -11

 ودااع ٌويده .
 الٌهود يااظوا الوى هوٌته . -11
 الٌهود يمووا لنا العداء الشدٌد. -12
 اٌف هً المناهج اسسرا ٌوٌ . -13
 اٌف اان واقع العري. -14

8 2 

9 
ما بعد نشؤة الكٌان 

 االسرائٌلً.

 لماذا تمان الٌهود ان ٌفعووا بنا هاذا. -3
 ابرز المواقف تهاه العدو اسسرا ٌوً: -4

استهاه المعادي استهاه اهوا: هو  - ر
 اسرا ٌا والداال  لوقضٌ  الفوسلٌنٌ .

استهاه الفانً: الموالً اسرا ٌا  - ث
 وامرٌاا.

9 2 

 ما هً مسإولٌتنا الٌوم.  11

 اوسلٌن هً المتراس المتقد  لألم . -9
ٌهي ترهم  العداء اسرا ٌا الى مواقف  -11

 صرٌي .
الرواي بٌن اسنظم  العربٌ  والاٌان  -11

 الصهٌونً.
 الٌهود اً ف ف  مسارار.تيرك  -12
 القضٌ  الفوسلٌنٌ  ومسإولٌ  اهم . -13
العدو ٌيرص الوى اقدان اهم  الشعور  -14

 بالمسإولٌ .
العدو ٌعما الوى تروٌض اهم  واذسلها  -15

 بالصمر والساور.
 اه  الدروس والعبر التً ٌهي ان  نستفٌدها. -16

11 2 

11 
 .أسباب ضعف األمة

 

أغوي التولً لوٌهود والنصارى من قٌا  -5
 اسنظم .

المواقف الرسمٌ  لألنظم  تهاه الاٌان  -6
 الصهٌونً.

 الواقع الداخوً ل م . -7
 قصور النظرة تهاه الاٌان الصهٌونً. -8

11 2 

12 

ضعف األمة، ومجاالت 
  سرائٌلًإلمع العدو ا الصراع

 اوالً: المجال االقتصادي: 
 

 اوسً: المهاا اسقتصادي: 
 والقروض.مفاا لذلك خدال  البنك الدولً 

 س ح النفل. -5
 مقالع  الشراار اسهنبٌ . -6
 السعً الى اساتفاء الذاتً. -7

12 2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 تعزٌز الدور الشعبً والهماهٌري. -8

13 
 ثانٌاً: المجال الثقافً:

 

 نشر فقاا  معرا  هللا. -9
 التيرك الدا   الوى اساس القران الارٌ . -11
 التمسك بالهوٌ  اسٌمانٌ . -11
 القرآن الارٌ .المواسة والمعاداة الوى اساس  -12
 استشعار المسإولٌ . -13
 اسالتصا  بخبا هللا. -14
 الفق  با . -15
 الٌقظ  واليذر من الٌهود والنصارى. -16
 تقوى هللا يق تقاته. -9

14 13 4 

14 
 

 ثالثاً: المجال االعالمً:

 افرة القنوار الفضا ٌ  ومن ٌمولها. -1
 تعما القنوار اً استهاه الذي ترٌده امرٌاا. -2
 ٌراو اسالداء الوى الهاني اسال مً.لماذا  -3
الموقف والمنههٌ  القرآنٌ  تهاه قنوار  -4

 التضوٌا.
 التواصا اسهتماالً وآفارها الخلٌرة. -5

15 2 

15 

رابعاً: الطرق التً ٌتم بها 
 مواجهة الغزو االعالمً:

 

 ترسٌخ يال  العداء لوٌهود والنصارى. .1
 خوق راي الا  الالمً مضاد اسرا ٌا .2
 المسإولٌ  الدٌنٌ ترسٌخ  .3
 ان ٌاون التيرك اً سبٌا هللا. .4

 2 16 االختبار النهائً

 ( 65) ( 49ً) االجمالً

 

 والتكلٌفات:ثامناً: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ٌستمع إلى إيدى المياضرار اً الاوٌ  وٌعد موخصا 

 باهااار اهساسٌ  التً وردر اً المياضرة
a2- b2- c1 

W2 
5 

2 
ٌشارك زم ءه اً مهموال  العما اً هوس  الصف ذهنً 

 اٌها وسا ا الٌهود اً تضوٌا اهم .  تناقش
a2- b2 

W4 5 

 a2- b2- c2 W6 5 ٌاتي بيفاً الن أهمٌ  اوسلٌن. 3

 b2 W10 5 ٌعد تقرٌراً الن مإامرار بنً اسرا ٌا ضد اهم  4

 c2- d2 W12 11ٌشترك اً مهموال  االداد وتقدٌ  مياضرة الن لرق  5

 سابعا: استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً تدرٌس المقرر:

 اسلقاء الفاالا. -1

 اليوار والمناقش  -2

 أسووي يا المشا ر. -3

 العصف الذهنً. -4

 التعو  التعاونً -5



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مواهه  الٌهود

 63 االجمالً

 

 التعلم:تاسعاً: تقٌٌم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقوٌم 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

W3- w13 5 5% اليضور والمشارا  1  a2- b1- c2 

W3- w13 30 31% اهنشل  والتاوٌفار 2  a2- b2- c2 

W6 5 5% اختبار أوا 3  a3- c2 

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

W12 5 5% اختبار فالث  5  a2- b2- d1 

W16 40 41% اسختبار النها ً 6  a1- a2- b2- d2 

%111 100 اجمالً الدرجة   

 

 احد عشر: الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر.

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

4 
سٌاسة حضور الفعالٌات 

   التعلٌمٌة:
 %(.75اليضور بنسب  )

 وٌعتمد الغٌاي بعذر رسمً.
 وٌعد اللالي ميروماً من المقرر اذا ل  ٌيضر  او غش اً اسمتيان

 ٌسمح بـــــ خمس دقا ق ولمرتٌن. :  الحضور المتؤخر 5

6 
 ياسر الغٌاي الن اسمتيان ٌعتبر راسباً. االمتحان:ضوابط 

  اً ياسر تؤخر اللالي الن اسمتيان. ٌمنع من دخوا اسمتيان 

7 
 اً ياسر تؤخٌر تسوٌ  التاالٌف والمشارٌع ٌير  من الدره . التعٌٌنات والمشارٌع:

 وٌهي أن تسو  إلى اهستاذ قبا اهراء اسمتيان النها ً بؤسبوع. 

8 
 اً ياسر الغش اً اسمتيانار  ٌير  من الدره . الغش:

 واً ياسر الغش التاالٌف بؤي لرٌق  من لرا ق الغش ٌير  من الدره .

9 
ٌمنع دخوا قاال   ٌيدد تعرٌف اسنتياا وياسته وااهراءار المتبع  اً يال  يدوفه االنتحال:

 .اسمتيان
 

 :  مصادر التعلمعاشراً: 

 المراجع الرئٌسة:

 القران الارٌ . -1

 اسسرا ٌوً  صنعاء  ماتب  الهٌا الهدٌد. (: (: الصراع مع العدو 2118وزارة التعوٌ  العالً والبيث العومً ) -2

 المراجع المساعدة:
  (: الفقاا  اسس مٌ   صنعاء  ماتب  الهٌا الهدٌد.2118وزارة التعوٌ  العالً والبيث العومً ) -1

 المصادر االلكترونٌة، ومواقع االنترنت:


