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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانون قسم:  1م آيات الإحكا : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 1آيات اإلحكام   :اسم المقرر  .1

 3502225 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2    2 

 األولالفصل:      الثاني المستوى: 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

 مطيع شبالةد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
آيات األحكام في سور األنعام واألعررا  واننارال والتو را والنحرلت فيتنراول تاسرير هرذ  ا يرات  رم يتناول هذا المقرر كل 

 يتناول ما في هذ  ا يات من أحكام وتاصيلهات وكياه استن اط هذ  األحكام من ا يات.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
a1- يظهر المعرفة والفهم بتفسير آيات األحكام وما فيها من أحكام 

a2 . يوضح ما في هذه اآليات من أحكام ويوضح األحكام التفصيلية في كل حكم عام 

 a3  األحكام من كل آية، وكيفية استنباط الفوائد.يحدد كيفية استنباط هذه 

 المهارات الذهنية
b1 –  اآليات يستنتج الفوائد واألحكام من هذه. 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

b2 –   اآليات كأدلة من القرآن على هذه األحكام.يحفظ كمية كبيرة 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  به على العبادات وأحكامها. لاالستبدايستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر. 

c2 –  التي يحتاجها المجتمع والبيئة اليمنية.يقدم بعض الفتاوى للمسائل األحكام  

c3  العبادات التي يوديها منفردا أو في جماعة.األحكام ويطبق ما تم أخذه في األحاديث على 

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

d2 - في استنباط ،  ويسعى إلى توعية المجتمع معرفة أحكام بعض العبادات والمعامالتى يدرس حاجة المجتمع إل

 األحكام من اآليات وأهمية القرآن وشموله في التشريع.

 

 

 

 التدريس والتقويم باستراتيجياتمواءمة مخرجات التعلم رابعا: 

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

a1- يظهر المعرفة والفهم بتفسير

 آيات األحكام وما فيها من أحكام 

 المحاضرات

التطبيق العملي في القاعة الدراسية 

على الكتاب الذي دون وفي أي 

 .عصر

 العرض المرئي وعروض الشرائح

 .المناقشة والمشاركة الجماعية

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 التقارير

 التقييم الصفي

a2  يوضح ما في هذه اآليات من

أحكام ويوضح األحكام التفصيلية في 

 كل حكم عام .

 a3  يحدد كيفية استنباط هذه األحكام

 من كل آية، وكيفية استنباط الفوائد.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يستنتج الفوائد واألحكام من

 هذه  اآليات.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعليم التعاوني

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –  كمية كبيرة اآليات كأدلة  يحفظ

 من القرآن على هذه األحكام.

 

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

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا

به على العبادات  لالمقرر االستبدا

 وأحكامها..

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 

c2 –  يقدم بعض الفتاوى للمسائل

األحكام التي يحتاجها المجتمع 

 والبيئة اليمنية. 

c3  يطبق ما تم أخذه في األحاديث

على األحكام والعبادات التي يوديها 

 منفردا أو في جماعة.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 تمثيل األدوار.

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة. 

 وأسلوب دراسة الحالة.

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

معرفة أحكام بعض العبادات 

والمعامالت،  ويسعى إلى توعية 

ستنباط األحكام من المجتمع في ا

اآليات وأهمية القرآن وشموله في 

 التشريع.
 

 

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 وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

 (011اآلية ) - األنعام سورة

 (.061، 001، 001اآليات )  -

 (060اآلية ) -

 (041، 031، 031، 031، 032اآلية ) -

 (041، 042، 041، 044، 043اآليات ) -
 

2 6 

a1,a2,a

3,b1,b2

c1,c2,c

3,d1,d2 

2 

 ألعرافا سورة

 (.33ـ  30اآليات من ) -

 (.612ت 614اآليات من ) -
0 3 

a1,a2,a

3,b1,b2

c1,c2,c

3,d1,d2 

3 

 (0اآلية ) - األنفال سورة

 (02، 01اآليات ) -

 (41 -31اآليات من ) -

 (40اآليات من ) -

 (41 -41اآليات من ) -

 (21 -11اآليات من ) -

 (24 -20اآليات من ) -

 (.11 -21اآليات من ) -

3 1 

a1,a2,a

3,b1,b2

c1,c2,c

3,d1,d2 

4 

 (4 -0اآليات من ) - سورة  التو ا

 (2، 1اآليات ) -

 (.01 -1اآليات من ) -

 (01 -00اآليات من ) -

 (66 -01اآليات ) -

 ،(61اآليات ) -

 (31، 32، 31، 34اآليات ) -

 (21 -11من ) اآليات -

 (11 -10اآليات من ) -

 (004، 00اآليات من ) -

2 01 

a1,a2,a

3,b1,b2

c1,c2,c

3,d1,d2 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 (063، 066اآليات ) -

5 

 (21اآليات ) - سورة النحل

 (10، 11اآليات ) -

 (11 -16اآليات من ) -

 (016 -11اآليات من ) -

 (012 -013اآليات من ) -

 (061 -061اآليات من ) -

6 2 

a1,a2,a

3,b1,b2

c1,c2,c

3,d1,d2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 

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

استنباط أكبر قدر من الفوائد  1

واألحكام من آيات األحكام 

 المقررة.

a1,a2,a3,b1,c2,c3,d1 4 طوال الفصل 

حفظ كمية كبيرة من اآليات   2

 .في هذا المقرر

b2c1,c2,c3 ,d2 3 طوال الفصل 

ذكر أهم المسائل في  3

العبادات التي يحتاج الناس 

فيها في االستشهاد باآليات 

 القرآنية عليها. 

a1,a2,a3,c1,c2,c3,d1,d2 3 الرابع عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

يم والتق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %5 5 4 اختبار أول 2

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

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

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

  %01 01 طوال الترم  الحضور والمشاركة 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م6100هـ ــ 0436، 3ط، ، مؤسسة علوم القرآنعبدالقادر شيبة الحمد،  تفسير آيات األحكام -0

 المساعدةالمراجع 

 روائع البيان في تفسير آيات األحكام ، محمد بن علي الصابوني، دار البيان العربي، الطبعة والتاريخ، )بدون( -1

لمكتبة العصرية ، اناجي سويدان ، تحقيق:محمد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف ، تفسير آيات األحكام -1

 م.2112.للطباعة والنشر

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري  ، نيل المرام من تفسير آيات األحكام -6

 م2113، دار الكتب العلمية ، أحمد فريد المزيدي -حقيق: محمد حسن إسماعيل ، تهـ(1317القِنَّوجي )المتوفى: 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -0

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -6

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 كما في الالئحة. االختبارات واالمتحانات ضوابط   .3

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

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيات األحكام تفسير خطة مقرر: 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

مطيع محمد شبالةد؟  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 771674491صنعاء،  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

اإللكتروني البريد     6    

 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 آيات األحكام تفسير  :اسم المقرر  .1

 3502225 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 ، الفصل األولالثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 2، تفسير 1تفسير :(لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة   .5

 3تفسير  (: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 

األحكام في سور األنعام واألعرا  وانناال والتو ا والنحرلت فيتنراول تاسرير هرذ  ا يرات  رم  يتناول هذا المقرر كل آيات

 يتناول ما في هذ  ا يات من أحكام وتاصيلهات وكياه استن اط هذ  األحكام من ا يات.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم
a1- يظهر المعرفة والفهم بتفسير آيات األحكام وما فيها من أحكام 

a2 . يوضح ما في هذه اآليات من أحكام ويوضح األحكام التفصيلية في كل حكم عام 

 a3 .يحدد كيفية استنباط هذه األحكام من كل آية، وكيفية استنباط الفوائد 

 الذهنية المهارات
b1 –  اآليات يستنتج الفوائد واألحكام من هذه. 

b2 –   اآليات كأدلة من القرآن على هذه األحكام.يحفظ كمية كبيرة 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 المهارات العملية المهنية
c1 - به على العبادات وأحكامها.. ليستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر االستبدا 

c2 –  .يقدم بعض الفتاوى للمسائل األحكام التي يحتاجها المجتمع والبيئة اليمنية 

c3  العبادات التي يوديها منفردا أو في جماعة.األحكام ويطبق ما تم أخذه في األحاديث على 

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

d2 -  في استنباط ،  ويسعى إلى توعية المجتمع معرفة أحكام بعض العبادات والمعامالتيدرس حاجة المجتمع إلى

 األحكام من اآليات وأهمية القرآن وشموله في التشريع.

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
ةالفعلي الساعات عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم  

 (011اآلية ) - األنعام سورة 1

 (.061، 001، 001اآليات )  -

 (060اآلية ) -

، 031، 031، 031، 032اآلية ) -
041) 

، 042، 041، 044، 043اآليات ) -
041) 

 

3 1 

 (.33ـ  30اآليات من ) - ألعرافا سورة 2

 (.612ت 614اآليات من ) -
0 3 

 (0اآلية ) - األنفال سورة 3

 (02، 01اآليات ) -

 (41 -31من ) اآليات -

 (40اآليات من ) -

 (41 -41اآليات من ) -

 (21 -11اآليات من ) -

 (24 -20اآليات من ) -

 (.11 -21اآليات من ) -

3 1 

 (4 -0اآليات من ) - سورة  التو ا 4

 (2، 1اآليات ) -

 (.01 -1اآليات من ) -

 (01 -00اآليات من ) -

 (66 -01اآليات ) -

 ،(61اآليات ) -

، 32، 31، 34اآليات ) -

31) 

 (21 -11من ) اآليات -

 (11 -10اآليات من ) -

 (004، 00اآليات من ) -

 (063، 066اآليات ) -

2 01 

 (21اآليات ) - سورة النحل 5

 (10، 11اآليات ) -

 (11 -16اآليات من ) -

 (016 -11اآليات من ) -

 (012 -013اآليات من ) -

6 2 
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 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 (061 -061اآليات من ) -

 41 01 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة، والعروض اإليضاحية -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
من الفوائد  استنباط أكبر قدر 1

 واألحكام من آيات األحكام المقررة.

 a1,a3,b2,c1,d1,d2 طوال الفصل

حفظ كمية كبيرة من اآليات  في  2

 .هذا المقرر

 a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2 طوال الفصل

ذكر أهم المسائل في العبادات التي  3

يحتاج الناس فيها في االستشهاد 

 باآليات القرآنية عليها. 

 a1,a3,b1,c1,c2,d1,d2 الرابع عشر

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %01 01 طوال الترم الواجبات 1

 %1 1 4 اختبار أول 2

 %01 01 1 اختبار منتصف الفصل 3

 %1 1 01 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %21 21 02 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 م2111هـ ــ 1432، 3، ط، مؤسسة علوم القرآنعبدالقادر شيبة الحمد،  تفسير آيات األحكام 

 المراجع المساعدة: .2

 محمد بن علي الصابوني، دار البيان العربي، الطبعة والتاريخ، )بدون( روائع البيان في تفسير آيات األحكام ، -0
تفسير آيات األحكام،  محمد علي السايس األستاذ باألزهر الشريف، تحقيق: ناجي سويدان، المكتبة العصرية  -6



 

00 

 

 تفسير آيات األحكام   :مقرر توصيف

 م.6116للطباعة والنشر.
ي ابن لطف الله الحسيني نيل المرام من تفسير آيات األحكام،  أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عل -3

أحمد فريد المزيدي،  دار الكتب العلمية،  -هـ(، تحقيق: محمد حسن إسماعيل 0311البخاري الِقنَّوجي )المتوفى: 
 م6113

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -5

 ملتقى أهل الحديث. -3

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -4

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   :الحضور والغياب   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %61اذا تغيب الطالب   .5

 .النهائي

   :الحضور المتأخر  .3

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

 .كما في الالئحة ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .2

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

 .المحدد

  توقيعه:                 مطيع محمد شبالة   د/اسم معد مواصفات المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


