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I.  المقررعن المعلومات العامة: 

 وصية ووقف :المقرراسم   .1

 5342353 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار ةمحاضر
5    5 

 / الفصل األولالرابعالمستوى  :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 سالبكالوريوبرنامج  :المقررفيها تدريس يتم  /التيالبرنامج  .7

 اللغة العربية  :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام :أسلوب الدراسة في البرنامج  .11

 حرم الجامعة  :المقررمكان تدريس   .11

 علي سراجد/  :المقرر مواصفات اسم معد  .12

  :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13

 

 

 

II.  المقرروصف: 
المتعلقة باألوقاف بأنواعها، والوصايا بأنواعها في كل المذاهب اإلسالمية المعتبرة، دراسة األحكام الشرعية يتناول هذا المقرر 

 وخاصة المنتشرة في اليمن، ومقارنة ذلك بالقانون اليمني ، مع عدم الدخول في التفصيالت والخالفات داخل المذاهب.
 

III. :مخرجات التعلم 

 :الطالب عند اكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أنيتوقع من 

 المعرفة والفهم
a1-  بالوصية والوقف من أحكام بدًأ من التعريف واألركان والمبطالت وغيرها. يتعلق  إظهار المعرفة والفهم بالمسائل 
a2– في الوصية والوقفاألخطاء التي ترتكب  يحدد أبرز . 
a3 -  والوصايا  المرتبطة بالواقع اليمني.أهم مسائل الوقف  يوضح 

 المهارات الذهنية
b1–  بين الوصية والوقف في الشريعة اإلسالمية بالقانون اليمنييربط. 
b2– البيوع المحرمة  وبيان الراجح منهان أقوال الفقهاء في مسائل ات ، بييقوم بعدة مقارن . 

 المهارات العملية المهنية
c1 -  بيان أحكام الوقف والوصايا في المجتمع اليمنيفي  هذا المقرريستخدم ما تم اخذه في. 
c2–  والقانون اليمني في الوقف والوصايا الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء مستنبطة من الواالستشارات الفتاوى الصحيحة يقدم . 
c3-  مشاكل الوصايا والوقف في اليمنيكتب تقرير من أهم 

 المهارات العامة
d1-  بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية. يتفاعل 
d2–   معرفة أحكام ،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الوقف والوصايايدرس حاجة المجتمع إلى

 كل ما يتعلق بهما لكثرتهما في المجتمع اليمني.
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IV. التدريس والتقويم اتباستراتيجي مخرجات التعلم مواءمة 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المعارف والفهم)المقررمخرجات تعلم  مواءمةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  / المعرفة والفهم المقررمخرجات 

a1-  إظهار المعرفة والفهم بالمسائل 
بالوصية والوقف من أحكام بدًأ  يتعلق 

 من التعريف واألركان والمبطالت وغيرها.

 المحاضرات
التطبيق العملي في القاعة 

الدراسية على الكتاب الذي دون 
 وفي أي عصر.

 العرض المرئي وعروض الشرائح
 المناقشة والمشاركة الجماعية.

 االختبارات التحريرية
 ية األسئلة القصيرة، تلخيص المادة العلم

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية  
يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب  –a2 والفردية التكليفات . إعداد المادة العلمية .

 .في الوصية والوقف 
a3 -   يوضح أهم مسائل الوقف

 والوصايا  المرتبطة بالواقع اليمني.
 

 :                               التدريس والتقويم ةباستراتيجي (المهارات الذهنية)المقررمخرجات تعلم  مواءمة ثانيا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس / المهارات الذهنيةالمقرر مخرجات

b1–  بين الوصية والوقف في يربط
 .الشريعة اإلسالمية بالقانون اليمني

التكليفات الجماعية والفردية، 
 والمناقشة..والحوار 

 العصف الذهني.

 اختبارات تحريرية.
تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف 

 الجماعية والفردية.
 االختبارات الشفهية.

 مالحظة األداء.
 

b2–  يقوم بعدة مقارنات ، بين أقوال
البيوع المحرمة  وبيان الفقهاء في مسائل 

 . الراجح منها

 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المهنية والعمليةالمهارات )المقررمخرجات تعلم   مواءمة ثالثا:
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعملية/ المقررمخرجات 

c1 -  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر
بيان أحكام الوقف والوصايا في في 

 .المجتمع اليمني

الجماعية والفردية، التكليفات 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 . حل المشكالت

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2–  واالستشارات يقدم الفتاوى الصحيحة
مستنبطة من  الكتاب و السنة و أقوال ال

والقانون اليمني في الوقف  الفقهاء
 . والوصايا

c3-  يكتب تقرير من أهم مشاكل
 الوصايا والوقف في اليمن
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 :والتقويمتدريس ال ةياستراتيجب( المهارات العامة)المقررمخرجات تعلم  مواءمةرابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1-   ويعمل بكفاءة يتفاعل بإيجابية
ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 .عمل حوارات 

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة

 شفهية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة.

 
d2–   يدرس حاجة المجتمع إلى التوعية

بأهمية الحفاظ على الوقف والوصايا،  
ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية معرفة 

أحكام كل ما يتعلق بهما لكثرتهما في 
 المجتمع اليمني.

   

 

 

V. الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  المقرر مواضيع كتابةتحديد و

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   للمقرر
 

 المقررى محتومواضيع وحدات / كتابة

 الجانب النظري                                                         أوال:

الر

 قم

 / موضوعاتوحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية
 المقررمخرجات تعلم 

1 

 :األولالباب    
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

الفصل األول: تعريف الوقف  -
 ومستنده وحكمه وأنواعه.

 

1 3 a1,b1,b2,,c1,c2,c3 

2 

 :األولالباب   
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

 الثاني: أركان الوقف.الفصل  -

-  
3 9 a1a2,a3,b1,b2,,c1,

c2.d1,d2 

3 

 :األولالباب   
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

الفصل الثالث: قانون الوقف  -
 اليمني وصلته بالفقه اإلسالمي

 

3 9 a1a2,a3,b1,b2,,c1,

c2.d1,d2 

4 

 الباب الثاني:       
 الوصايا

    

الفصل األول : تاريخ الوصية   -
 تعريفها، مستندها، حكمها

1 3 a1,b1,b2,,c1,c2,c3 

5 
 الباب الثاني:     

 الوصايا
,a1a2,a3,b1,b2,,c1 9 3 الفصل الثاني: أركان الوصية.  -

c2.d1,d2 

6 
 الباب الثاني:

 الوصايا
الفصل الثالث: الوصية الواجب   -

 قانونا
1 3 a1a2,a3,b1,b2,,c1,

c2.d1,d2 
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7 
 الباب الثاني:

 الوصايا
الفصل الرابع: قانون الوصية   -

 اليمني
3 9 a1a2,a3,b1,b2,,c1,

c2.d1,d2 

 45 15                                                                          إجمالي األسابيع والساعات
 

 

VI. استراتيجية التدريس: 

 المحاضرة -1

 لحوار والمناقشة.ا -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 

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

البحوث والمقاالت في المستجدات  عمل 1
 .المتعقلة بالوقف والوصايا الفقهية

a1a2,a3,b1,b2,,c1,c2.d1,d2  الثالث، و الحادي
 عشر

4 

التعامل مع األوقاف ة يعمل ملخص لكيف 2
 .الكثيرة في اليمن

a1a2,a3,b1,b2,,c1,c2. 3 الثالث عشر 

حصر أهم قضايا الوصية في اليمن وتقديم  3
 الحلول الشرعية والقانونية لها

a1a2,a3,b1,b2,,c1,c2.d1,d2 3 الخامس عشر 

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتق أنشطة الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %10 10 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 8 تكليف بالبحث  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60  االختبار النهائي 4

 

IX. تعلملمصادر ا: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين(ةجع الرئيساالمر7
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، 9غالب عبد الكافي األسدي، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء، ط األوقاف والوصايا بن الشريعة والقانون اليمني، د/ -1
 هـ,2112

 المساعدة المراجع

 أحكام الوقف والوصية، د صالح بن غانم السدالن، مكتبة بلنسية. .1

 أحكام ا الوصايا والقف في الفقه اإلسالمي، د/ وهبة الزحيلي،  .2

د. محمد  ، تحقيق: هـ(581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى:  ، الفرائض وشرح آيات الوصية .3

 1415، 2، طمكة المكرمة -المكتبة الفيصلية ، إبراهيم البنا

4.  

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1
 م.4002هـ ـ1444اإلصدار الثاني –واإلسالميالجامع الكبير لكتب التراث العربي 

 

 

X.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في. 

 فيما يتعلق باآلتي: للمقرر بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة

يعتبر  متى  و نسبته، ووكيفيته  الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعليمية الفعاليات حضور سياسة  .1
 المقرر من محروماً  الطالب

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررًا ومقبواًل لدى مدرس المتأخرالحضور:  .4
 المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في  حاالت تحديد  :االمتحان ضوابط  .3
 تأخر الطالب عن االمتحان. بحسب الدليل

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  والمشاريع: التعيينات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إماالغش  حال في المتبعة السياسات هنا تحدد الغش:  .2

 .حدوثهفيحال  المتبعة إلجراءات هوا وحاالت االنتحال تعريف يحدد االنتحال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد تالموبايال استخدام يمثل أخر سياسات أي أخرى: سياسات  .7
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 جامعة األندلس

 للعوم والتقنية

 

 

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 والوقفالوصية خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      
 البريد اإللكتروني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 وصيه ووقف :اسم المقرر  .1

 3512434 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

  3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

 سبكالوريو :البرامج التي يتم فيها تدريس المقررالبرنامج/   .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

المعتبرة، المتعلقة باألوقاف بأنواعها، والوصايا بأنواعها في كل المذاهب اإلسالمية يتناول هذا المقرر دراسة األحكام الشرعية 
 وخاصة المنتشرة في اليمن، ومقارنة ذلك بالقانون اليمني ، مع عدم الدخول في التفصيالت والخالفات داخل المذاهب.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا على أن

 المعرفة والفهم
a1-   بالوصية والوقف من أحكام بدًأ من التعريف واألركان والمبطالت وغيرها. يتعلق  بالمسائلإظهار المعرفة والفهم 
a2–  في الوصية والوقف يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب. 
a3 -  أهم مسائل الوقف والوصايا  المرتبطة بالواقع اليمني. يوضح 

 المهارات الذهنية
b1–  اإلسالمية بالقانون اليمنيبين الوصية والوقف في الشريعة يربط. 
b2– البيوع المحرمة  وبيان الراجح منهان أقوال الفقهاء في مسائل يقوم بعدة مقارنات ، بي . 
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 المهارات العملية المهنية
c1 - بيان أحكام الوقف والوصايا في المجتمع اليمنيفي  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر. 
c2–  والقانون اليمني في الوقف والوصايا مستنبطة من  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاءواالستشارات اليقدم الفتاوى الصحيحة . 
c3-  مشاكل الوصايا والوقف في اليمنيكتب تقرير من أهم 

 المهارات العامة
d1-  .يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية 
d2–   معرفة أحكام ،  ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الوقف والوصايايدرس حاجة المجتمع إلى

 كل ما يتعلق بهما لكثرتهما في المجتمع اليمني.
 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

 :األولالباب    
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

الفصل األول: تعريف الوقف ومستنده  -
 وحكمه وأنواعه.

 

1 3 

2 

 :األولالباب   
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

 الفصل الثاني: أركان الوقف. -

-  
3 9 

3 

 :األولالباب   
األوقاف بين الشريعة 

 والقانون اليمني 

الثالث: قانون الوقف اليمني الفصل  -
 وصلته بالفقه اإلسالمي

 

3 9 

4 

 الباب الثاني:       
 الوصايا

    

الفصل األول : تاريخ الوصية تعريفها،   -
 مستندها، حكمها

1 3 

5 
 الباب الثاني:     

 الوصايا
 9 3 الفصل الثاني: أركان الوصية.  -

6 
 الباب الثاني:

 الوصايا
 3 1 الفصل الثالث: الوصية الواجب قانونا  -

7 
 الباب الثاني:

 الوصايا
 9 3 الفصل الرابع: قانون الوصية اليمني  -
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VI. استراتيجية التدريس 



 وصية ووقف مقرر:مواصفات 
 

 01 

 المحاضرة .1

 لحوار والمناقشة.ا .2

 مجموعات النقاش. .3

 التكليفات الفردية والجماعية. .4

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

 
 
 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 عمل البحوث والمقاالت في المستجدات الفقهية 1
 .المتعقلة بالوقف والوصايا

الثالث، والخامس، الحادي 

 عشر

4 

الكثيرة التعامل مع األوقاف ة يعمل ملخص لكيف 2
 .في اليمن

 3 التاسع 

حصر أهم قضايا الوصية في اليمن وتقديم  3
 الحلول الشرعية والقانونية لها

 3 الثالث عشر

 
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقويم النهائي(

 10% 10 طوال الترم واجبات ال 1

 10% 10 طوال الترم تكليف و حضور  2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %60 60 16   االختبار النهائي 4

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

، 9طاألوقاف والوصايا بن الشريعة والقانون اليمني، د/ غالب عبد الكافي األسدي، الصادق للطباعة والنشر، صنعاء،  -1
 هـ,2112

 المساعدة المراجع

 أحكام الوقف والوصية، د صالح بن غانم السدالن، مكتبة بلنسية.  -2

 الوصايا والقف في الفقه اإلسالمي، د/ وهبة الزحيلي،  -3

د. محمد  ، تحقيق: هـ(581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى:  ، الفرائض وشرح آيات الوصية -4

 1415، 2، طمكة المكرمة -المكتبة الفيصلية ، إبراهيم البنا

 
 



 وصية ووقف مقرر:مواصفات 
 

 00 

 
 
 
 
 
 
 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -2

 الطالب يعد ومتى ونسبته، وكيفيته الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعليمية الفعاليات حضور سياسة  .1
 . المقرر من محروماً 

السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررًا ومقبواًل لدى يتم  المتأخر الحضور:  .2
 مدرس المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

 حاالت  في المتبعة لسياسة وتوصيفا االمتحان عن الغياب حاالت في المتبعة السياسات تحديد :االمتحان ضوابط  .3
 بحسب الدليل.االمتحان عن الطالب تأخر

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  والمشاريع: التعيينات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إما غشالذي  فيحال المتبعة السياسات هنا تحدد الغش:  .5

 .حدوثه حالة في المتبعة اإلجراءات هو وحاالت النتحال تعريفا يحدد االنتحال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد لتيلفون ا ام ستخد مثال أخرى  سياسات أيأخرى: سياسات  .7
 

 


