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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف
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 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانونقسم:  المدخل لدراسة القانون : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : عن المقررعلومات العامة أوال: الم

 المدخل لدراسة القانون  :اسم المقرر  .1

 3502161 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

 عبدالله الكانداد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
التي تتصل بالدراساات القانونياة إلاملمااأ باالم المصا احات التاي تت امن ا التعريف بالمبادئ األساسية  يتناول هذا المقرر

 فرإلع القانون المختافة.

نظرياة القاانون لاتعرياف بالقاانون إلخصاوصاو إلهنواواو إل واواده إلفرإلواو إلمصاادره إلت بيقاو   حيث يتناإلل المقرر دراساة

 إلكيفية تفسير نصوصو.

 من حيث تعريفو إله سامو إلمصادرة إلكيفية استعمالو إلإثبات انق اوو. إليتناإلل هي اً دراسة الحق

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نهن يكون  ادرا واى هيتو ع من ال الب وند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- ما يتعاق بالقانون من موضووات: ه ساأ القانون إلمصادره  إلت بيقو إلتفسيره إلخصاوصوعرف كل ي. 

 a2 – ت بيق القانون إلتفسير القانونالعال ة بين  يحدد 

a3 - القانونية إلالمراحل التي مرت ب ا من  واود ورفية اجتماوية إلى  واود  انونية  لاقاودة  الت ور التاريخيوضح ي
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 مازمة.

 المهارات الذهنية
b1 – القواود االجتماوية إليحول ا إلى  وانين تخدأ امنسان في مختاف نواحي الحياة. يباور 

b2 –  والقوانين الوضعية في مختلف األنظمة المعاصرة الشريعة اإلنسانية فيالقانونية القواود بين يقارن. 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  .يتولى الدفاع ون ت بيق القانون لمصاحة المواطن اليمني مستفيداً من  واود القانون إلشخصيتو 

c2 – لمشكالت االنت اكات التي يتعرض ل ا المواطن في حاالت التفسير القانون إلالق اوي إلالفق ي الخاطئ. يقدأ حاوال  

 المهارات العامة
d1- .يتفاول بإيجابية إليعمل بكفاءة ضمن زمالوو  إلخاصة وند التكايفات الجماوية 

d2 –  كونو محافظاً واى حقوق المجتمع اليمني مدافعاً في بيئتو إلمجتمعو  إليكون هداة فاواة في القانونية يقدأ االستشارات

 ون ا.

d3- القانون  إليستخدأ مصادر  انونية متنووة في تثقيف مختاف موضووات  ي ور  دراتو الذاتية إلمعاوماتو القانونية في

 نفسو في مجال القانون بكافة فرإلوو.

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  يعرف كل ما يتعاق بالقانون من

موضووات: ه ساأ القانون إلمصادره  

 إلت بيقو إلتفسيره إلخصاوصو.

 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 العال ة بين ت بيق القانون

 إلتفسير القانون

a3 -   يوضح الت ور التاريخي

لاقاودة القانونية إلالمراحل التي مرت 

ب ا من  واود ورفية اجتماوية إلى 

  واود  انونية مازمة.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يباور القواود االجتماوية

إليحول ا إلى  وانين تخدأ امنسان في 

 مختاف نواحي الحياة.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 .العصف الذهني

 .المشكالتحل 

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب
b2 –  في يقارن بين القواود القانونية

الشريعة اإلنسانية والقوانين الوضعية 
 في مختلف األنظمة المعاصرة.

 

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

c1 -   يتولى الدفاع ون ت بيق

القانون لمصاحة المواطن اليمني 

 مستفيداً من  واود القانون إلشخصيتو.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

يقدأ حاوال لمشكالت  – c2 تقيم التكليفات. 

االنت اكات التي يتعرض ل ا المواطن 
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

في حاالت التفسير القانون إلالق اوي 

 إلالفق ي الخاطئ. 
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 .مالحظة األداء
 

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-  يتفاول بإيجابية إليعمل بكفاءة

ضمن زمالوو  إلخاصة وند التكايفات 

 الجماوية.

 الذاتي، التعلم التعاوني التعليم
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 –  يقدأ االستشارات القانونية في

بيئتو إلمجتمعو  إليكون هداة فاواة في 

كونو محافظاً واى حقوق المجتمع 

 اليمني مدافعاً ون ا.

d3-  ي ور  دراتو الذاتية إلمعاوماتو

القانونية في مختاف موضووات 

القانون  إليستخدأ مصادر  انونية 

متنووة في تثقيف نفسو في مجال 

 القانون بكافة فرإلوو.
 

 

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 

تعريف القانون وخصائص 
القانون والقواعد االجتماعية 

 ووظيفته

 تعريف القانون إلخصاوصو. -

 .القانون إلالقواود االجتماوية -

 إلظيفة القانون. -

3 9 

a1,a2,b

1,c2 

,c2, 

d1,d2,d

3 

2 

 القواعد القانونية.أنواع 
  واود آمرة إل واود مكامة. -

 القانون العاأ إلالقانون الخاص. -

 

1 6 

a1,a2,a

3.b1,b2

,c1,c2, 

d1,d2,d

3 

3 

 مصادر القانون

 
 

  التقنين. -

 هنواع التقنينات إلطراوق سن ا. -

 إلغاء القواود القانونية. -

3 9 

a1.a2,a

3,b2,c1

,c2, 

d1,d2,d

3 

4 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية

 العرف إلمبادئ العدالة. - 

 المصادر التفسيرية لاقانون. -
1 6 

a3b2,c

2, 

d1,d2,d

3 
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

5 

 تطبيق القانون

ت بيق القانون من حيث الزمان  -

 إلالمكان
2 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

, ,c2, 

d1,d2,d

3 

6 

 تفسير القانون

 3 2 هنواع التفسير إلمدارسو إلطر و. -

a1,a2,a

3,b1,b2

,c1, 

d1,d2,d

3 

7 

نظرية الحق واستعماله، 

وعناصره، ومصادره 

 وانقضاؤه.

 اشخاص الحق إلمحاو. -

 مصادر الحق إلاستعمالو إلانق اؤه -
2 6 

a1,a3,b

2,c2.d1

.d2.d3 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرة -1

 الحوار إلالمنا شة. -2

 مجمووات النقاش. -3

 إلالجماوية.التكايفات الفردية  -4

 حل المشكالت  العصف الذلني  إلالتعام الذاتي  لعب األدإلار  دراسة الحالة. -5

 التدريبات العماية. -6

 

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

الربط بين القانون ة دراستقديم  1

في ظل النظرية الفردية 

إلإلظيفة إلالنظرية االشتراكية 

القانون في ظل المجتمع 

 اليمني

a1a3,b1,b2c1,d1,d2.d3 3 السابع 

ون التوازن بين دراسة  تقديم 2

الحفاظ واى حقوق المواطن 

اليمني في ظل ت بيق إ ايمية 

 القانون

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

التوازن بين ون  تقديم دراسة   3

الحفاظ واى حقوق المواطن 

اليمني في ظل ت بيق مبده 

 شخصية القوانين.

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

دإلر تقديم دراسة  ون  4

المنظمات في الحفاظ واى 

حقوق المواطن اليمني 

a1,a2b2,c1,c2,d1,d2,d3 1 الثالث وشر 
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 المرتبط بعقود دإللية تجارية.

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
طوال  واجبات ال

 الترأ
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

 الترأ
20 20% 

 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 أ  دار الشوكاني لانشر إلالتوزيع  صنعاء.1000  4المدخل لدراسة القانون  وبدالاو محمد المخالفي  ط -2

 المساعدةالمراجع 

 أ.2996الوجيز في مدخل القانون  د/ محمد بن حسين الشامي  مكتبة الجيل  صنعاء   -2

 أ.2992المدخل لدراسة القانون  د/ حمدي وبدالرحمن  د/ مص فى الجمالي   -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:

   إلالغياب:ح ور ال   .1

إليحرأ من دخول امتحان المادة من المحاضرات بدإلن وذر يرفع اسمو لشؤن ال الب  %52اذا تغيب ال الب 

 الن اوي.

 الح ور المتاخر:    .2

 يمنع ال الب من دخول المحاضرة اذا تكرر ح وره المتاخر اكثر من مرة.

 كما في الالوحة. ضوابط االختبارات إلاالمتحانات   .3

يسام ال الب التكاليف في المحدد من  بل استاذ المادة إلتعتبر غير مقبولة بعد الو ت    :المشاريعإل التكايفات / الم اأ  .4

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 المدخل لدراسة القانون خ ة مقرر:
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 المدخل لدراسة القانون :اسم المقرر  .1

 3502161 ورقمه:رمز المقرر   .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 

التي تتصل بالدراساات القانونياة إلاملمااأ باالم المصا احات التاي تت امن ا يتناول هذا المقرر التعريف بالمبادئ األساسية 

 القانون المختافة.فرإلع 

حيث يتناإلل المقارر دراساة نظرياة القاانون لاتعرياف بالقاانون إلخصاوصاو إلهنواواو إل واواده إلفرإلواو إلمصاادره  -

 إلت بيقو  إلكيفية تفسير نصوصو.

 إليتناإلل هي اً دراسة الحق من حيث تعريفو إله سامو إلمصادرة إلكيفية استعمالو إلإثبات انق اوو. -

 
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

 :نهن يكون  ادرا واى هيتو ع من ال الب وند اكمال المقرر بنجاح 

 المعرفة والفهم
a1- .يعرف كل ما يتعاق بالقانون من موضووات: ه ساأ القانون إلمصادره  إلت بيقو إلتفسيره إلخصاوصو 

 a2 – يحدد العال ة بين ت بيق القانون إلتفسير القانون 

a3 - وضح الت ور التاريخي  لاقاودة القانونية إلالمراحل التي مرت ب ا من  واود ورفية اجتماوية إلى  واود  انونية ي

 مازمة.
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 المهارات الذهنية
b1 – .يباور القواود االجتماوية إليحول ا إلى  وانين تخدأ امنسان في مختاف نواحي الحياة 

b2 –  اإلنسانية والقوانين الوضعية في مختلف األنظمة المعاصرة.في الشريعة يقارن بين القواود القانونية 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  .يتولى الدفاع ون ت بيق القانون لمصاحة المواطن اليمني مستفيداً من  واود القانون إلشخصيتو 

c2 –  إلالق اوي إلالفق ي الخاطئ. يقدأ حاوال لمشكالت االنت اكات التي يتعرض ل ا المواطن في حاالت التفسير القانون 

 المهارات العامة
d1- .يتفاول بإيجابية إليعمل بكفاءة ضمن زمالوو  إلخاصة وند التكايفات الجماوية 

d2 –  ًيقدأ االستشارات القانونية في بيئتو إلمجتمعو  إليكون هداة فاواة في كونو محافظاً واى حقوق المجتمع اليمني مدافعا

 ون ا.

d3-  ي ور  دراتو الذاتية إلمعاوماتو القانونية في مختاف موضووات القانون  إليستخدأ مصادر  انونية متنووة في تثقيف

 نفسو في مجال القانون بكافة فرإلوو.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالساوات الفعاي ودد األسابيع المواضيع التفصياية إلحدات/ موضووات المقرر الر م  

1 

تعريف القانون وخصائص 
القانون والقواعد االجتماعية 

 ووظيفته

تعريف القانون  -

 إلخصاوصو.

القانون إلالقواود  -

 االجتماوية.

 إلظيفة القانون. -

3 9 

2 

 واود آمرة إل واود  - أنواع القواعد القانونية.

 مكامة.

القانون العاأ إلالقانون  -

 الخاص.

 

1 6 

3 

 مصادر القانون

 
 

  التقنين. -

التقنينات إلطراوق هنواع  -

 سن ا.

 إلغاء القواود القانونية. -

3 9 

4 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية

 
 العرف إلمبادئ العدالة. -

المصادر التفسيرية  -

 لاقانون.

1 6 

5 
ت بيق القانون من حيث  - تطبيق القانون

 الزمان إلالمكان
2 3 

6 
هنواع التفسير إلمدارسو  - تفسير القانون

 إلطر و.
2 3 

7 

نظرية الحق واستعماله، 

 وعناصره، ومصادره وانقضاؤه.

 اشخاص الحق إلمحاو. -

مصادر الحق إلاستعمالو  -

 إلانق اؤه

2 6 
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VI. استراتيجية التدريس 
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 المحاضرة -2

 الحوار إلالمنا شة. -1

 مجمووات النقاش. -1

 التكايفات الفردية إلالجماوية. -3

 الذلني  إلالتعام الذاتي  لعب األدإلار  دراسة الحالة. حل المشكالت  العصف -4

 التدريبات العماية. -5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن إلجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
دراسة الربط بين القانون في تقديم  1

ظل النظرية الفردية إلالنظرية 

االشتراكية إلإلظيفة القانون في ظل 

 المجتمع اليمني

 3 السابع

تقديم دراسة ون التوازن بين  2

الحفاظ واى حقوق المواطن اليمني 

 في ظل ت بيق إ ايمية القانون

 3 الحادي وشر

تقديم دراسة  ون التوازن بين   3

الحفاظ واى حقوق المواطن اليمني 

في ظل ت بيق مبده شخصية 

 القوانين.

 1 الثاني وشر

دإلر المنظمات تقديم دراسة  ون  4

الحفاظ واى حقوق المواطن في 

 اليمني المرتبط بعقود دإللية تجارية.

 1 الثالث وشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم الن اوي(

 %20 20 طوال الترأ الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار هإلل 2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 20 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترأ الح ور 5

 %60 60 26 االختبار الن اوي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرويسة:

أ  دار الشوكاني لانشر إلالتوزيع  1000  4المدخل لدراسة القانون  وبدالاو محمد المخالفي  ط -2

 صنعاء.
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 المدخل لدراسة القانون  :مقرر توصيف

 المراجع المساودة:

 أ.2996الوجيز في مدخل القانون  د/ محمد بن حسين الشامي  مكتبة الجيل  صنعاء   -2

 أ.2992المدخل لدراسة القانون  د/ حمدي وبدالرحمن  د/ مص فى الجمالي   -1

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الح ور إلالغياب   .1

المحاضرات بدإلن وذر يرفع اسمو لشؤن ال الب إليحرأ من دخول امتحان المادة من  %15اذا تغيب ال الب   .5

 .الن اوي

   :الح ور المتاخر  .3

 .يمنع ال الب من دخول المحاضرة اذا تكرر ح وره المتاخر اكثر من مرة  .4

 .كما في الالوحة ضوابط االختبارات إلاالمتحانات   .2

ال الب التكاليف في المحدد من  بل استاذ المادة إلتعتبر غير مقبولة بعد الو ت التكايفات / الم اأ إلالمشاريع:   يسام   .6

 .المحدد

 توقيعه:                            عبدالله سعيد الكاندهاسم معد مواصفات المقرر: د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


