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 االسالمية مقرر: الثقافة توصيف

Islamic cultureof: Course Specification  

 

 :  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 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

4.  

 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 

 ولاألالمستوى االول/ الفصل 

First Year/ First Semester 

5.  

 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 

 ال توجد

 None 

6.  

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 ال توجد

  None 
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Program (s) in which the course is offered  

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 

 العربية اللغة

9.  

 نظام الدراسة

Study System 

 فصلي / انتظام

10.  

 المقرر وصيفت معد

Prepared By 

 د. محمد عبدهللا حسين تقي

 

  اشراف ومراجعة

Supervision 

 علي العماد. هدى. م. د .أ

 

11.  
 المقرر وصيفتاريخ اعتماد ت

Date of Approval 

 

 

 

 :Course Description ثانياً: وصف المقرر

الكريم والثقة  الثقافة االسالمية واهمية االرتباط بثقافة القرآن معنى عن والمعارف المعلومات الطالب إكساب الى المقرر هذا يهدف      

الحرب  خطورةو ،أساليب الغزو الفكريب وتعريفهم الكريم، القرآن واقع من ووعيده وعظمته، ووعده هللا باهلل، وااللمام بجوانب معرفة

المشروع القرآني في مواجهة االستعمار ، وابراز أهمية الغلو والتطرف والتكفيرمعنى وأسباب  على والتعرف وطرق الوقاية منها، الناعمة

لمنافقين الموقف القرآني من اوتعريفهم . وأهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واالسرائيلية، مواجهتهم وكيفية الجديد والعدوان على بلدنا اليمن

     ودور الشباب، والتعرف على الوسطية في االسالم.  ،وخطرهم وصفاتهم

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

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

a1 ثقافة القرآنباط بواهمية االرت سالميةفهماً لمعنى الثقافة اال يظهر. 
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 :جامعة صنعاء مخرجات تعلم مواءمة مخرجات تعلم المقرر معرابعاً:                

الرمز 

 والرقم
 جامعة صنعاء مخرجات تعلم

الرمز 

 والرقم

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر:

 لى ان:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادراً ع      

 

A3  يشرح مبادئ الثقافة االسالمية ودورها في تحقيق

 الشراكة الفاعلة مع كافة القطاعات المحلية المختلفة.
a1 .يظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمية واهمية االرتباط بثقافة القرآن 

A2 
يوضح أسس ثقافة الجامعة وقيمها الجوهرية 

ة والمساواة المتمثلة بالمساءلة والشفافية والعدال

 .والتعاون واالنتماء والمواطنة

a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 
a3 أهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واالسرائيلية. بيني 
a4  والتكفير. الغلو والتطرفيُعرف مظاهر 

B1  يمارس مهارات التفكير المختلفة بشكل منهجي

 .والقضايا وايجابي في تشخيص المشكالت
b1 

 يحلل أدوات االستعمار الجديد.

B3 
يناقش ويقيم الدراسات واألبحاث المرتبطة بقضايا 

 المجتمع بطريقة منهجية وموضوعية.
b2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. دلل على انواعي

C5 
يمارس دوره االسالمي والوطني والقومي من 

 خالل الثقافة القرآنية واالسالمية.
b3 الفكري الغزو أساليب فسري. 

c1 لمواجهة اعداء هللا. عمل بفاعليةي 

a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 

a3 همية المقاطعة للبضائع االمريكية واالسرائيلية.أ يبين 

a4    والتكفير. الغلو والتطرفمظاهر  يُعرف 

b1 أدوات االستعمار الجديد. يحلل 

b2 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. دلل على انواعي 

b3      الغزو الفكريساليب يفسر أ. 

c1 ة لمواجهة اعداء هللا.ليعايعمل بف 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

d1  لمواجهة الحرب الناعمة مع االخرين مهارات االتصال والتواصليجيد. 

d2 ضمن الفريق الواحد. يعمل بفاعلية 

d3 اسب في حل قضايا األمة االسالميةالمن يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار. 
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c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

D2 
يشارك بفاعلية في ترسيخ الثقافة االسالمية وثقافة 

 التسامح والتعددية ممارسةً وتطبيقاً.
d1 

 ضمن الفريق الواحد. عملي

D3 

العربية واالنجليزية بطالقة  يتواصل باللغتين

 وفاعلية في مجال تخصصه .
d2 

يجيد مهارات االتصال والتواصل مع االخرين لمواجهة الحرب 

 الناعمة.

d3 
المناسب في حل قضايا  يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

 .األمة االسالمية

 

 :لم والتقويممواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتع اً: خامس

 

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

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

a1 
يظهر فهماً لمعنى الثقافة االسالمية واهمية االرتباط بثقافة 

 .قرآنال

 .الفاعل االلقاء -
 .الحوار والمناقشة -

 العصف الذهني. -

 اسئلة شفهية. -

 تكليف منزلي. -
a2 يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى. 

a3 أهمية المقاطعة للبضائع االمريكية واالسرائيلية بيني. 

a4  والتكفير. الغلو والتطرفيُعرف مظاهر 

 

 :( باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم الفكرية الذهنية المهارات المقرر)رجات تعلم مخ مواءمة  ثانياً: 
B استراتيجيات التقويم استراتيجيات التعليم والتعلم :   (الفكرية الذهنية المهارات)  المقرر مخرجات تعلم 

b1 .حل المشكالت - يحلل أدوات االستعمار الجديد. 
 .االيضاحية ضوعرال -

 .ئلة شفهيةاس -

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. دلل على انواعي b2 التدريب على االلقاء. -

b3  الغزو الفكرييفسر أساليب. 

 

 :ة ( باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويموالعملي ةالمهارى المهنيالمقرر )مخرجات تعلم  مواءمة  ثالثاً: 
C  استراتيجيات التقويم استراتيجيات التعليم والتعلم :  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. -
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 :ة ( باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويموالعملي ةالمهارى المهنيالمقرر )تعلم مخرجات  مواءمة  رابعاً: 

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

d1 
لمواجهة  مع االخرين مهارات االتصال والتواصليجيد 

 . الحرب الناعمة

 .أسلوب حل المشكالت -

 التعليم التعاوني. -

 .العصف الذهني -

 المشاهدة. -
 اسئلة شفهية. -

d2 ضمن الفريق الواحد. يعمل بفاعلية 

d3 
المناسب في  يستخدم طرق حل المشكالت واتخاذ القرار

  .حل القضايا اإلسالمية

 ها.تنفيذة لفعليبمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات الاً: كتابة مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها سادس

 المواضيع الفرعية المواضيع الرئيسية وحدةال م
عدد 

 االسابيع

عدد 

الساعات 

 ةفعليال
 مخرجات التعلم

 وأهمية االرتباط بالثقافة القرآنية الثقافة االسالميةالفصل األول: 

الفصل األول: 
 الثقافة االسالمية
وأهمية االرتباط 
 بالثقافة القرآنية

 المبحث األول:
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:  
نعمة القرآن الكريم 

 وشرف لألمة.

 ية.قرآنالثقافة ال تعريفاوالً: 
 ثانياً: اهمية االرتباط بالثقافة القرآنية.

 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 
ثقافة  ويعطيهم

 استباقية

والً: القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون على ا
 .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: 
 .ادور أعداء األمة االسالمية في صناعة ثقافتهثانياً: 
واجب العلماء واألكاديميون لمواجهة األخطار المحدقة ثالثاً: 
 .باألمة

 .مشكلة األمةرابعاً: 
 .وجوب تصحيح الثقافات المغلوطةخامساً: 
 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

 عظمة هللا  - الثقة باهلل  - هللا معرفةالفصل الثاني: 

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 حياة  ثالثاً: 
 البشر اال به.

  رابعاً: قسوة القلوب. رابعاً: 

التي نحصل من خاللها على معرفة هللا بالشكل خامساً: اآليات 
 الكافي.

 

2 

2 a1- b2 

المبحث الثاني: 
فاعلم أنه ال اله اال 

 هللا:

 .اوالً: تكرار واهمية قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال هللا(

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها الرسول 
 آله، ووجه اليها.صلوات هللا عليه وعلى 

 ثالثاً: نتائج وتداعيات ضعف ايماننا بال اله اال هللا.
 رابعاً: الواقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.

 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

2 a2 

المبحث الثالث: 
نعمة التوجيهات 
االلهية وأهميتها 
في تطور األمة 

وحمايتها وكرامتها 
 واستقاللها.

 سخير + تفكير = تطور.اوالً: ت
ثانياً: حرف بوصلة التفكير في مخلوقات هللا شكل 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.
كريم عمل على أن يدفع المسلمين نحو أن خامساً: القرآن ال

 يسبقوا األمم األخرى.
سادساً: ما الذي حصل عندما فرط المسلمون في مسؤوليتهم في 

 عمارة األرض؟
 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟

1 2 d2 

المبحث الرابع: 
عالقة عمارة 

 األرض بمعرفة هللا.

 زيد من التفكر عند االنسان.اوالً: االيمان باهلل وخشيته ت
 ثانياً: من الذي سبب مقولة )الدين أفيون الشعوب(؟

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 
 المغلوطة للدين والدنيا.

1 2 d2 
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:  خامسالمبحث ال
بعض مظاهر 
ملكوت هللا 
 وعظمته. 

 اوالً: آيات من سورة الحديد.
 للشعب؟ثانياً: هل السلطة ملك 

 ثالثاً: التشريع هومن اختصاص هللا وحده.

1 

1 b1 

المبحث السادس: 
 الحسنى هللا أسماء

 في وأهميتها
 هللا. معرفة

 اوالً: آيات من سورة الحشر.
 ثانياً: افهم إسالمك.

1 c2 

 الوعد والوعيد في القرآن الكريم  الفصل الثالث:

  الفصل الثالث:
الوعد والوعيد 

في القرآن 
 ريمالك

المبحث األول: 
الوعد والوعيد في 

 القرآن الكريم.

 اوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في القرآن الكريم
ثانياً: هللا الذي خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان يخاف من 

 العاجل أكثر مما يخاف من اآلجل.
ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما جعلنا 

 ا التي نحن فيها.نجهل وضعيتن
رابعاً: الفرق بين االبتالء والعقوبة وبين الصبر العملي 

 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 

 صادي الغربي.االقت
 سابعاً: ما معنى الكفر ببعض؟ وما نتيجته؟

1 2 

b2 

المبحث الثاني: 
اهمية االيمان 

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.

 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.
 س عبارة عن رخصة للعصاة والمجرمين.عاشراً: االسالم لي

 أحد عشر: آثار الشرك باهلل.

1 2 

 الفصل الرابع: الغزو الفكري والحرب الناعمة

الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 
 والحرب الناعمة

المبحث األول: 
 الغزو الفكري.

 الغزو الفكري.تعريف اوالً: 
 .الغزو الفكريأساليب ثانياً: 
 .االستشراقي الى العالم االسالميمنافذ الفكر ثالثاً: 

 .سباب ظهور التغريبرابعاً: أ

1 2 a4 
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المبحث الثاني: 
 .الحرب الناعمة

 الحرب الناعمة.خطورة  اوالً: 
 .الحرب الناعمةطرق الوقاية من  ثانياً: 

 الفصل الخامس: الغلو والتطرف والتكفير

الفصل الخامس: 
الغلو والتطرف 

 والتكفير

ول: المبحث األ
 .الغلو والتطرف

 والتطرف. 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: 

 .لى انتشار ظاهرة التكفيراألسباب التي أدت ارابعاً: 
اآلثار السلبية التي تنعكس على المجتمعات بسبب خامساً: 
 .التكفير

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: 
لدة طيبة ورب ب

 غفور

 المبحث األول:
 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: 
 مكاسب تمسك الشعب اليمني بالمشروع القرآني.ثانياً: 
 .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

المبحث األول: 
كيف نواجه 

 االستعمار الجديد

 االستعمار الجديد. اوالً: تعريف
 بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار المنطقةثانياً: 
 .األمة أمام هذه األحداثثالثاً: 

 .القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوانرابعاً: 
رس ما 26العدوان الشامل على الشعب اليمني )خامساً: 
 .م(2015

 

1 2 b1 

 المبحث الثاني
الشباب ودوره في 
 بناء المجتمعات .

 اوالً: الشباب ودوره في بناء المجتمعات..
 اصحاب الكهف نموذج قرآني.ثانياً: 

 
 

 :لثالمبحث الثا
المنافقون أقذر 

 الموقف القرآني من المنافقين.اوالً: 
 ً  .منافقين والموقف منهم: خطر الثانيا

1 2 d3 
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 الجانب العملي:                                            

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع التجارب العملية الرقم

1 
 _ _ _ 

 _ _ _ إجمالي األسابيع والساعات

 

 :المستخدمة في تدريس المقرر التدريس اتاستراتيجيابعا: س

 االلقاء الفاعل. -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهني. -4

 التعلم التعاوني. -5

 المهام والتكاليف. -6

أدوات االستعمار 
 لضرب األمة.

 بعض صفات المنافقين ووسائلهم الخبيثة.ثالثاً: 
 .المنافقون في هذا العصررابعاً: 

مسؤولية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة منافقي خامساً: 
 .العصر

 
رابع: المبحث ال

وكذلك جعلناكم أمةً 
 وسطاً.

 أمةً وسطاً. ماذا تعنياوالً: 
 القرآن الكريم.سطية في مفهوم الوثانياً: 

 االجمالي
14 

 ً  أسبوعا
  ساعة 28
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 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 

 

 األنشطة والتكليفات:ثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1 
 رايستمع إلى إحدى المحاضرات في الكلية ويعد ملخصا باألفك

 األساسية التي وردت في المحاضرة
a2- b1- c1 W2 5 

2 
 ه في مجموعة العمل في جلسة عصف ذهني تناقشءمالك زيشار

  اهمية الثقافة القرآنية.
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 آن الكريم.يكتب بحثاً عن أهمية اهمية االرتباط بالقر 3

 b2 W10 5 يعد تقريراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

5 
يشترك في مجموعة إلعداد وتقديم محاضرة عن )معرفة هللا الثقة 

 باهلل(.
c1- d3 W12 10 

 30 االجمالي

 تقييم التعلم:تاسعاً: 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقييم الرقم

نسبة الدرجة إلى 

لتقويم درجة  ا

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

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

 W3- w13 30 30% a2- b2- c1 والتكليفات األنشطة 2
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 W6 5 5% a3- c2 اختبار أول 3

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

 W12 5 5% a3- b1- d2 اختبار ثالث  5

 W16 40 40% a1- a2- b2- d2-d1 النهائياالختبار  6

  %100 100 اجمالي الدرجة

 :  التعلم مصادرعاشراً: 

 المراجع الرئيسة:

 القران الكريم. -1

 .م(:  الثقافة االسالمية، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد2018وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -2

 المراجع المساعدة:

 االسرائيلي، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد. العدو مع م(:  الصراع2018ي والبحث العلمي )وزارة التعليم العال -1

 المصادر االلكترونية، ومواقع االنترنت:

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.أحد عشر: 

 اآلتي:كتم كتابة السياسة العامة للمقرر صنعاء  بعد الرجوع للوائح جامعة 

1.  
سياسة حضور 

   عاليات التعليمية:الف
 بعذر رسمي.يعتمد الغياب (.و%75بنسبة )الحضور 

 . %25اذا تجاوز الغياب  يعد الطالب محروماً من المقررو

 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.   :  الحضور المتأخر  .2
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3.  
 يعتبر راسباً. الغياب عن االمتحان لةحافي  ضوابط االمتحان:

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

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

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

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

6.  
 االنتحال:

 .الخاصة بذلكالئحة شؤون الطالب  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 األربعاء 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 

 قررالساعات المعتمدة للم

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 0  0 2 

 المستوى والفصل الدراسي 4

Study Level and Semester 

 ولاألالمستوى االول/ الفصل 

First Year/ First Semester 

 ال توجد )إن وجدت(المقرر السابقة  المتطلبات 5
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Pre-requisites (if any)  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

الكريم والثقة  الثقافة االساااالمية واهمية االرتباط بثقافة القرآن معنى عن والمعارف المعلومات الطالب إكسااااب الى المقرر هذا يهدف      

خطورة الحرب و ،أسااااااااليب الغزو الفكريب وتعريفهم الكريم، القرآن واقع من ووعيده وعظمته، ووعده هللا وااللمام بجوانب معرفة باهلل،

المشروع القرآني في مواجهة االستعمار ، وابراز أهمية الغلو والتطرف والتكفيرمعنى وأسباب  على والتعرف وطرق الوقاية منها، الناعمة

الموقف القرآني من وتعريفهم . وأهمية المقاطعة للبضاااااااائع االمريكية واالسااااااارائيلية، مواجهتهم وكيفية على بلدنا اليمنالجديد والعدوان 

     ودور الشباب، والتعرف على الوسطية في االسالم.  ،وخطرهم وصفاتهمالمنافقين 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) ثالثاً: مخرجات تعلم المقرر
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 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد 

a1 ثقافة القرآنواهمية االرتباط ب سالميةفهماً لمعنى الثقافة اال يظهر. 

a2 .يوضح أهم مصدر لمعرفة هللا سبحانه وتعالى 

a3 همية المقاطعة للبضائع االمريكية واالسرائيلية.أ بيني 

a4    والتكفير. رفالغلو والتطمظاهر  يُعرف 

b1 أدوات االستعمار الجديد. يحلل 

b2 الوعد والوعيد في القرآن الكريم. دلل على انواعي 

b3       الغزو الفكرييفسر أساليب. 

c1 ة لمواجهة اعداء هللا.ليعايعمل بف 

c2 .يستحضر أسماء هللا الحسنى في حياته المهنية والعملية 

d1  لمواجهة الحرب الناعمة الخرينمع ا مهارات االتصال والتواصليجيد. 

d2 ضمن الفريق الواحد. يعمل بفاعلية 

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

 سابيعاأل  المواضيع الفرعية المواضيع الرئيسية وحدةال م
عدد الساعات 

 ةفعليال

الفصل األول: 
 الثقافة االسالمية

االرتباط  وأهمية
 بالثقافة القرآنية

 المبحث األول:
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: 
 ثانياً: اهمية االرتباط بالثقافة القرآنية.

 ثالثاً:  مكانة وفضل القرآن الكريم.
 رابعاً: القرآن الكريم كتاب عملي.

 خامساً: تصحيح المفاهيم على اساس القرآن.

1 
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 :المبحث الثالث
القرآن يحصن أتباعه 

من اي باطل 
ويعطيهم ثقافة 

 استباقية

والً: القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون 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: 
علماء واألكاديميون لمواجهة األخطار واجب الثالثاً: 

 .المحدقة باألمة
 .مشكلة األمةرابعاً: 

 .وجوب تصحيح الثقافات المغلوطةخامساً: 
 .مواصفات طالب العلمسادساً: 

1 

الفصل الثاني: 
  - هللا معرفة

  - الثقة باهلل

  عظمة هللا

 معرفة: األول المبحث
 باهلل. الثقة - هللا

 فة هللا سبحانه وتعالى.اوالً: أهم مصدر لمعر
 .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 
 بالشكل الكافي.

3 2 

علم المبحث الثاني: فا
 أنه ال اله اال هللا:

 .اوالً: تكرار واهمية قول هللا تعالى )فاعلم أنه ال اله اال هللا(

ثانياً: )فاعلم أنه ال اله اال هللا( قاعدة عامة انطلق منها 
 الرسول صلوات هللا عليه وعلى آله، ووجه اليها.

 ثالثاً: نتائج وتداعيات ضعف ايماننا بال اله اال هللا.
 اقع هو المحك إليمانك وثقتك باهلل.رابعاً: الو

 خامساً: نشاط عملي يزيد من ايمانك.

4 2 

المبحث الثالث: نعمة 
التوجيهات االلهية 
وأهميتها في تطور 

األمة وحمايتها 
 وكرامتها واستقاللها.

 اوالً: تسخير + تفكير = تطور.
ثانياً: حرف بوصلة التفكير في مخلوقات هللا شكل 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 أن 

 يسبقوا األمم األخرى.
فرط المسلمون في مسؤوليتهم  سادساً: ما الذي حصل عندما

 في عمارة األرض؟
 سابعاً: لماذا أمرنا هللا بالتفكر في مخلوقاته؟

5 2 

 2 6 االختبار النصفي
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المبحث الرابع: 
عالقة عمارة األرض 

 بمعرفة هللا.

 اوالً: االيمان باهلل وخشيته تزيد من التفكر عند االنسان.
 ن الشعوب(؟ثانياً: من الذي سبب مقولة )الدين أفيو

ثالثاً: بعض األخطاء الثقافية التي ضربت األمة النظرة 
 المغلوطة للدين والدنيا.

7 2 

 

:  خامسالمبحث ال
بعض مظاهر ملكوت 

 هللا وعظمته. 

 اوالً: آيات من سورة الحديد.
 ثانياً: هل السلطة ملك للشعب؟

 ثالثاً: التشريع هومن اختصاص هللا وحده.

8 

1 

المبحث السادس: 
 الحسنى هللا أسماء

 معرفة في وأهميتها
 هللا.

 اوالً: آيات من سورة الحشر.
 ثانياً: افهم إسالمك.

 

 

 

1 

  الفصل الثالث:
الوعد والوعيد 
 في القرآن الكريم

المبحث األول: الوعد 
والوعيد في القرآن 

 الكريم.

 اوالً: قصة ابينا آدم عليه السالم في القرآن الكريم
خلق اإلنسان وهو يعلم أن اإلنسان يخاف من  ثانياً: هللا الذي

 العاجل أكثر مما يخاف من اآلجل.
ثالثاً: تقصيرنا في فهمنا لقضية الوعد والوعيد هوما جعلنا 

 نجهل وضعيتنا التي نحن فيها.
رابعاً: الفرق بين االبتالء والعقوبة وبين الصبر العملي 

 االيجابي والصبر السلبي.
يربط بين الوعد في الدنيا والوعد في خامساً: القرآن الكريم 

 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: 
اهمية االيمان باليوم 
 اآلخر في معرفة هللا.

 والً: جهنم مكان تنعدم فيه الرحمة.ا
 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.

 سابعاً: ال موت في جهنم وال تخفيف.
 ً  : المنافقون في جهنم ... )عذاب خاص بهم(.ثامنا

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

10 2 
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الفصل الرابع: 
الغزو الفكري 
 والحرب الناعمة

ل: الغزو المبحث األو
 الفكري.

 الغزو الفكري.تعريف اوالً: 
 .الغزو الفكريأساليب ثانياً: 
 .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

الغلو المبحث األول: 
 .والتطرف

 والتطرف. الغلوتعريف اوالً: 
 .الغلو والتطرفحكم ثانياً: 
 الغلو والتطرف.مظاهر  ثالثاً:

 رابعاً:آفات الغلو والتطرف.

12 2 

 المبحث الثاني:
 .التكفير

 .التكفير اوالً: تعريف
 حكم التكفير.ثانياً: 
 .ضوابط التكفيرثالثاً: 

 .األسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة التكفيررابعاً: 
اآلثار السلبية التي تنعكس على المجتمعات بسبب خامساً: 
 .التكفير

الضوابط المعاصرة للحد من التكفير والتفسيق في سادساً: 
 .مجتمعنا
 .الضوابط التي تعتمد من أجل القضاء على التكفيرسابعاً: 

الفصل السادس: 
بلدة طيبة ورب 

 غفور

نحن  المبحث األول:
 أمة مستهدفة

 اوالً: اسباب استهداف اليمن.
 ثانياً: موقع اليمن.

 ثالثاً: ما الذي يجب علينا في مواجهة العدوان. 
 2 13 .رابعاً: : المقاطعة االقتصادية

  المبحث الثاني:
طبيعة العدوان على 

 بلدنا اليمن

 .بيعة الصراعالوعي بطاوالً: 
 مكاسب تمسك الشعب اليمني بالمشروع القرآني.ثانياً: 
 .الخيار الوحيد للشعب اليمنيثالثاً: 

الفصل السابع: 
المشروع 

القرآني في 
مواجهة 

االستعمار الجديد 
والعدوان على 

 بلدنا اليمن

المبحث األول: كيف 
نواجه االستعمار 

 الجديد

 االستعمار الجديد. اوالً: تعريف
 بداية التحرك العسكري االمريكي الستعمار المنطقةثانياً: 
 .األمة أمام هذه األحداثثالثاً: 

 .القرآن الكريم هو مشروعنا لمواجهة العدوانرابعاً: 
مارس  26العدوان الشامل على الشعب اليمني )خامساً: 
 .م(2015

14 2 

 المبحث الثاني
الشباب ودوره في 

 بناء المجتمعات.

 شباب ودوره في بناء المجتمعات..اوالً: ال
 اصحاب الكهف نموذج قرآني.ثانياً: 

 

 :لثالمبحث الثا
المنافقون أقذر أدوات 

االستعمار لضرب 
 األمة.

 الموقف القرآني من المنافقين.اوالً: 
 ً  .: خطر المنافقين والموقف منهمثانيا

 بعض صفات المنافقين ووسائلهم الخبيثة.ثالثاً: 
 .افقون في هذا العصرالمنرابعاً: 

15 2 
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 عملي:                                            الجانب ال

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية عدد األسابيع التجارب العملية الرقم

1 - - - - 

 - - - إجمالي األسابيع والساعات

 

 :المستخدمة في تدريس المقرر التدريس اتاستراتيجيسابعا: 

 عل.االلقاء الفا -1

 الحوار والمناقشة. -2

 حل المشكالت. -3

 العصف الذهني. -4

 التعلم التعاوني. -5

 المهام والتكاليف. -6

مسؤولية جميع أبناء الشعب اليمني مواجهة منافقي خامساً: 
 .العصر

 
رابع: المبحث ال

وكذلك جعلناكم أمةً 
 وسطاً.

 أمةً وسطاً. ماذا تعنياوالً: 
 القرآن الكريم.مفهوم الوسطية في ثانياً: 

 2 16 االختبار النهائي

 ( 32) ( 16) االجمالي
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 ممارسات التأمل وتبادل الخبرات. -7

 

 األنشطة والتكليفات:ثامناً: 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1 
 رافكيستمع إلى إحدى المحاضرات في الكلية ويعد ملخصا باأل

 األساسية التي وردت في المحاضرة
a2- b1- c1 W2 5 

2 
 ه في مجموعة العمل في جلسة عصف ذهني تناقشءمالك زيشار

  اهمية الثقافة القرآنية.
a2- b2 W4 

5 

 a2- b1- c2 W6 5 يكتب بحثاً عن أهمية اهمية االرتباط بالقرآن الكريم. 3

 b2 W10 5 يعد تقريراً عن طرق مواجهة اعداء هللا. 4

5 
يشترك في مجموعة إلعداد وتقديم محاضرة عن )معرفة هللا الثقة 

 باهلل(.
c1- d3 W12 10 

 30 االجمالي

 تقييم التعلم:تاسعاً: 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقييم الرقم

نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقويم 

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

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

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

 W6 5 5% a3- c2 اختبار أول 3

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

 W12 5 5% a3- b1- d2 اختبار ثالث  5
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 W16 40 40% a1- a2- b2- d2-d1 االختبار النهائي 6

  %100 100 اجمالي الدرجة

 :  التعلم مصادراً: عاشر

 المراجع الرئيسة:

 القران الكريم. -1

 .م(:  الثقافة االسالمية، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد2018وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -2

 المراجع المساعدة:

 جيل الجديد.االسرائيلي، صنعاء، مكتبة ال العدو مع م(:  الصراع2018وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) -1

 المصادر االلكترونية، ومواقع االنترنت:

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.أحد عشر: 

 اآلتي:كتم كتابة السياسة العامة للمقرر صنعاء  بعد الرجوع للوائح جامعة 

1 
سياسة حضور 

   الفعاليات التعليمية:

 (.%75بنسبة )الحضور 

 بعذر رسمي.يعتمد الغياب و

 . %25اذا تجاوز الغياب  د الطالب محروماً من المقرريعو

 يسمح بـــــ عشر دقائق لمحاضرتين.   :  الحضور المتأخر 2

 يعتبر راسباً. الغياب عن االمتحان لةحافي  ضوابط االمتحان: 3

  .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 :يفالتكال 4

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

 .يحرم من الدرجة حاالت غش التكاليف بأي طريقة من طرائق الغشوفي 
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 االنتحال: 6
 .الخاصة بذلكة شؤون الطالب الئح ى الطالبتطبق عل
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