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 الشريعة والقانونقسم:  تاريخ نظم قانونية : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 تاريخ نظم قانونية  :اسم المقرر  .1

 3502141 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل: األول  األولالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 الكانداعبدالله د/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
، وتةاري  مدخل لدراسة القانون من حيث نشأته وتطوره، وعرض للنظم القانونيةة وماةادر التشةري   يتناول هذا المقرر

 .القانون اليمني
  .القانون، ومراحل نشأة القانون، ثم يتناول النظم القانونية التعريف بالقانون وبتاريخيتناول هذا المقرر كما  -

اإلنسانية، وإعطاء  الحضاراتكما يسهم المقرر في بيان مصادر التشريع في النظم القانونية الموجودة في  -

 معلومات عن الحالة العامة والسياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية، وفي األخير  يعرض القانون أهم نظم

 .، والقانون اليمني بمراحله المختلفة القديمة من عصر ما قبل اإلسالم إلى العصر الحديثالقانون العام والخاص

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- الحضارةخ القانون وتاريخ يوأساسه، وتارعرف كل مفردات القانون وأهمية موضوعه وخائصه ي. 

 a2 – تاريخ القانون وتاريخ الحضارة مع القانون اإلسالمي )الشريعة اإلسالمية(العالقة بين  يحدد. 
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a3 - مرحلة القوة، ومرحلة التقاليد الدينية ومرحلة التقاليد العرفية......... ( تاريخ نظم قانونيةل التطور التاريخيوضح ي( 

 المهارات الذهنية
b1 – العامة )الحكم كل من: النظم القانونية الخاصة )األسرة الملكية   المعقود(بشكل صحيح، يبلور النظم القانونية  يبلور

 القضاء العقوبات(.

b2 –  يعة القانونية الموجودة في الحضارات اإلنسانية مع الشربين مصادر التشريع في أشهر النظم القانونية النظم يقارن
 .اإلنسانية

 المهارات العملية المهنية
c1 -  .يعرض الحالة العامة سواء كانت سياسية أو دينية أم اقتصادية أم اجتماعية، بشكل دقيق وعلمي وموضوعي 

c2 – نون اليمني مستنداً على فهم عميق بين القانون اليمني والشريعةلمعالجة األوضاع المعقدة التي مر بها القا يقدم حلوال  

  اإلسالمية.

 المهارات العامة
d1- .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  في مجال ربط القانون اليمني بالحاالت العامة السياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية  القانونية يقدم االستشارات

 التي مر بها المجتمع اليمني

d3- مختلف موضوعات تاريخ القانون وفلسفته مستنداً إلى  كتابات الفقهاء  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في

  ومن كتب في مجال فلسفة القانون وتاريخه.

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم والفهم( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  يعرف كل مفردات القانون

وأهمية موضوعه وخائصه وأساسه، 

 وتاريخ القانون وتاريخ الحضارة.

 المحاضرات

الحوار والمناقشة والتكليفات 

 الجماعية ،والفردية.

 وحل المشكالت. 

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .والمشاركة الجماعية

 تمثيل الدوار

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

 .تقيم التكليفات

 a2 –  يحدد العالقة بين تاريخ القانون

وتاريخ الحضارة مع القانون اإلسالمي 

 )الشريعة اإلسالمية(.

a3 -  يوضح التطور التاريخي لتاريخ

نظم قانونية )مرحلة القوة، ومرحلة 

التقاليد الدينية ومرحلة التقاليد 

 العرفية......... (

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يبلور كل من: النظم القانونية

 الخاصة )األسرة الملكية   المعقود(

بشكل صحيح، يبلور النظم القانونية 

 العامة )الحكم القضاء العقوبات(.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .حل المشكالت

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

يقارن بين مصادر التشريع في  – b2 تقيم التدريب

القانونية أشهر النظم القانونية النظم 
الموجودة في الحضارات اإلنسانية مع 

 الشريعة اإلنسانية.

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1 -   اختبارات تحريرية وشفهية.التكليفات الجماعية والفردية، يعرض الحالة العامة سواء 
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كانت سياسية أو دينية أم اقتصادية أم 

اجتماعية، بشكل دقيق وعلمي 

 وموضوعي.

 مجموعات النقاش.
 التعلم الذاتي.

 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 األسئلة القصيرة.
 تقيم التكليفات. 

 .مالحظة األداء
 

c2 –  يقدم حلوال لمعالجة األوضاع

المعقدة التي مر بها القانون اليمني 

مستنداً على فهم عميق بين القانون 

 اليمني والشريعة  اإلسالمية. 

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-  يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 األدوار. تمثيل

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –  يقدم االستشارات القانونية  في

مجال ربط القانون اليمني بالحاالت 

العامة السياسية والدينية واالقتصادية 

واالجتماعية التي مر بها المجتمع 

 اليمني

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته

القانونية في مختلف موضوعات 

تاريخ القانون وفلسفته مستنداً إلى  

كتابات الفقهاء ومن كتب في مجال 

 فلسفة القانون وتاريخه. 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/ 

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 مدخل لدراسة القانون
 التعريف بالقانون وأهميته. -

 خصائص القانون واساسه. -
1 6 

a1,a2,a

3, ,c2, 

d1,d2,d

3 

2 

بالتاريخ التعريف 
 التعريف بتاريخ القانون كعلم مستقل. - والحضارة.

 مقارنته مع القانون اإلسالمي. -
1 6 

a1,a2,a

3,c2, 

d1,d2,d

3 

3 

 مراحل نشأة القانون

 
 

 مرحلة القوة ومرحلة التقاليد الدينية. -

 مرحلة التعاريف العرفية. -

 عوامل تطور القانون. -

3 9 

a1,a3,b

2,c1,c2

, 

d1,d2,d

3 

a3,b1,b 6 1الخاصة )األسرة  عرض النظم القانونية - النظم القانونية 4
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 الملكية العقود(. 

عرض النظم القانونية  العامة )الحكم،  -

 القضاء، العقوبات(.

2,c2, 

d1,d2,d

3 

5 

 مصادر التشريع
مصادر التشريع في أشهر النظم  -

القانونية الموجودة في الحضارات 

 اإلنسانية.

1 6 

a3,b1,b

2, ,c2, 

d1,d2,d

3 

6 

 عرض الحالة العامة

 عرض الحالة العامة السياسية والدينية. -

 عرض الحالة االقتصادية واالجتماعية. -
1 6 

a3,b1,b

2,c1, 

d1,d2,d

3 

7 

 أهم نظم القانون الخاص والعام. - عرض مصادر القانون

القانون اليمني مراحله المختلفة  -

 )القديمة، الوسطية، الحديثة(

2 6 

a3,b2,c

2.d1.d2

.d3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

 حل المشكالت، العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. -5

 التدريبات العملية. -6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع التعلم مخرجات التكليف/النشاط الرقم

الربط بين  ة عندراستقديم  1

بعض النظم القانونية في 

 القانون اليمني.

a1a3,b1,b2c1,d1,d2.d3 3 السابع 

دراسة عن مصادر  تقديم 2

التشريع في القانون اليمني 

 القديم.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 3 عشر الحادي 

مصادر  عن  تقديم دراسة   3

التشريع في القانون اليمني 

 الوسيط في عصر اإلسالم.

a1,a2,a3,b2,c1,c2,d1,d2,d3 1 الثاني عشر 

تقديم دراسة  عن  مصادر  4

التشريع في القانون اليمني 

 .الحديث

a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2,d3 1 الثالث عشر 
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 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترم
5 5% 

a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 

 a1,a2a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %10 10 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %5 5 10  اختبار ثالث 4

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2 %60 60 16 االختبار النهائي 5

 
طوال   الحضور والمشاركة

 الترم
20 20% 

 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م، صنعاء، جامعة العلوم والتكنلوجيا.1021المحبشي، ط تاريخ وفلسفة القانون، د/ محمد عبد الملك  -2

 المساعدةالمراجع 

 م.1004الوسيط في تاريخ وفلسفة النظم االجتماعية والقانونية، د/ عبدالله الفسيل، ط مؤسسة الثورة، صنعاء،  -2

 م.2999العربية، القاهرة،  تاريخ النظم االجتماعية والقانونية، د/ حسن عبدالحميد، دار النهطة -1

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة من المحاضرات بدون  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .5

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 تاريخ نظم قانونية خطة مقرر:
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I. عن مدرس المقرر معلومات: 

الكانده سعيد عبدالله / د / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تاريخ نظم قانونية :اسم المقرر  .1

 3502141 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الفصل األول /    األول المستوى المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكاريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر مدخل لدراسة القانون من حيث نشأته وتطوره، وعرض للنظم القانونيةة وماةادر التشةري  ، وتةاري  
 القانون اليمني.

 كما يتناول هذا المقرر التعريف بالقانون وبتاريخ القانون، ومراحل نشأة القانون، ثم يتناول النظم القانونية.  -

كمااا يسااهم المقاارر فااي بيااان مصااادر التشااريع فااي الاانظم القانونيااة الموجااودة فااي الحضااارات اإلنسااانية، وإعطاااء  -

واالجتماعياة، وفاي األخيار  يعارض القاانون أهام نظام  معلومات عن الحالة العامة والسياسية والدينية واالقتصاادية

 القانون العام والخاص، والقانون اليمني بمراحله المختلفة القديمة من عصر ما قبل اإلسالم إلى العصر الحديث.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :نأن يكون قادرا على أيتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح 

 والفهمالمعرفة 
a1- .يعرف كل مفردات القانون وأهمية موضوعه وخائصه وأساسه، وتاريخ القانون وتاريخ الحضارة 

 a2 – .)يحدد العالقة بين تاريخ القانون وتاريخ الحضارة مع القانون اإلسالمي )الشريعة اإلسالمية 

a3 - قاليد الدينية ومرحلة التقاليد العرفية......... (وضح التطور التاريخي لتاريخ نظم قانونية )مرحلة القوة، ومرحلة التي 

 المهارات الذهنية
b1 –  يبلور كل من: النظم القانونية الخاصة )األسرة الملكية   المعقود(بشكل صحيح، يبلور النظم القانونية العامة )الحكم
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 القضاء العقوبات(.

b2 –  القانونية الموجودة في الحضارات اإلنسانية مع الشريعة يقارن بين مصادر التشريع في أشهر النظم القانونية النظم
 اإلنسانية.

 المهارات العملية المهنية
c1 -  .يعرض الحالة العامة سواء كانت سياسية أو دينية أم اقتصادية أم اجتماعية، بشكل دقيق وعلمي وموضوعي 

c2 – ال لمعالجة األوضاع المعقدة التي مر بها القانون اليمني مستنداً على فهم عميق بين القانون اليمني والشريعة  يقدم حلو

 اإلسالمية. 

 المهارات العامة
d1- .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات الجماعية 

d2 –  القانون اليمني بالحاالت العامة السياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية يقدم االستشارات القانونية  في مجال ربط

 التي مر بها المجتمع اليمني

d3-  يطور قدراته الذاتية ومعلوماته القانونية في مختلف موضوعات تاريخ القانون وفلسفته مستنداً إلى  كتابات الفقهاء

 ومن كتب في مجال فلسفة القانون وتاريخه.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساعات الفعلي عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

1 

التعريف بالقانون  - مدخل لدراسة القانون

 وأهميته.

خصائص القانون  -

 واساسه.

1 6 

2 

التعريف بتاريخ القانون  - التعريف بالتاريخ والحضارة.

 كعلم مستقل.

مع القانون مقارنته  -

 اإلسالمي.

1 6 

3 

 مراحل نشأة القانون

 
 

مرحلة القوة ومرحلة  -

 التقاليد الدينية.

مرحلة التعاريف  -

 العرفية.

 عوامل تطور القانون. -

3 9 

4 

 النظم القانونية

 
عرض النظم القانونية  -

الخاصة )األسرة الملكية 

 العقود(.

عرض النظم القانونية   -

)الحكم، القضاء،  العامة

 العقوبات(.

1 6 

5 

مصادر التشريع في  - مصادر التشريع

أشهر النظم القانونية 

الموجودة في الحضارات 

 اإلنسانية.

1 6 

6 

عرض الحالة العامة  - عرض الحالة العامة

 السياسية والدينية.

عرض الحالة االقتصادية  -

 واالجتماعية.

1 6 

7 
القانون الخاص  أهم نظم - عرض مصادر القانون

 والعام.
2 6 
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القانون اليمني مراحله  -

المختلفة )القديمة، 

 الوسطية، الحديثة(

 41 24 إجمالي األسابيع والساعات

 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -2

 الحوار والمناقشة. -1

 مجموعات النقاش. -1

 التكليفات الفردية والجماعية. -3

 الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة. حل المشكالت، العصف -4

 التدريبات العملية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
دراسة عن الربط بين بعض تقديم  1

 النظم القانونية في القانون اليمني.

 3 السابع

دراسة عن مصادر التشريع  تقديم 2

 في القانون اليمني القديم.

 3 الحادي عشر

تقديم دراسة  عن  مصادر التشريع   3

في القانون اليمني الوسيط في 

 عصر اإلسالم.

 1 الثاني عشر

تقديم دراسة  عن  مصادر التشريع  4

 .الحديثفي القانون اليمني 

 1 الثالث عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %20 20 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

النهائي االختبار 6  26 60 60% 

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

م، صنعاء، جامعة العلوم 1021تاريخ وفلسفة القانون، د/ محمد عبد الملك المحبشي، ط  -2
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  والتكنلوجيا.

 المراجع المساعدة:

 م.1004مؤسسة الثورة، صنعاء، الوسيط في تاريخ وفلسفة النظم االجتماعية والقانونية، د/ عبدالله الفسيل، ط  -2

 م.2999تاريخ النظم االجتماعية والقانونية، د/ حسن عبدالحميد، دار النهطة العربية، القاهرة،  -1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

دخول امتحان المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %15اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

 .يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة  .4

 .كما في الالئحة ضوابط االختبارات واالمتحانات   .2

غير مقبولة بعد الوقت التكليفات / المهام والمشاريع:   يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر   .6

 .المحدد

 توقيعه:                            عبدالله سعيد الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


