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 الدراسات الإسلاميةقسم:  أحكام المواريث  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 أحكام المواريث  :اسم المقرر  .1

 3202461 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 الثانيالفصل:      الرابعالمستوى:  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

 علي سراجد/       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
ثوو    نظووق  اث ا  ووم اث وو  ثوو  آيووقف  ووم اقر ا يووا ر ا يووا التووما  روو  روو  كوو  رووق يتحكوو  ل  كووق  اق هوو ا اقرروو   يتكوو  

نلوو ي :  وم اخييوو  ن كووق  اقو م  اقحوو        اق جو  روو  اقريو اا   اقحصولقف  نن اهاووق   اقفو    اقررووم ي  وم اقروو آ 
  ليق  اقكيفية م   اقر قئ  اخ  ق   اقرفر م  اقر لى  اقامرىريتص ي ه  ت  يا   ي 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
a1- .يتعرف كل يتعلق بأساسيات علم المواريث واآليات الدالة عليه 

a2 – نظام الميراث في اإلسالميشرح. 
a3-  أصحاب الفروض والعصبات وذوي األرحام والعول.يحدد 

 المهارات الذهنية
b1 –    ميراث ذوي الفروض والعصباتيقارن بين 
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b2 –   كثير المسائل في المواريث يتم فيها تطبيق جميع أحكام الفروض والعصبات.تحليل 

 المهارات العملية المهنية
c1 –  على كل حالة من الحاالت وعلى كل مسألة من مسائل أصحاب الفروض والعصبات، الحجب والرد  يضرب أمثلة

 .والعلول 

c2 –  تقسيم التركات ومعرفة  نصيب كل فرد في التركة.هذا المقرر على  يطبق ما تم أخذه في 

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

d2 - لخدمة وتأصيل هذه المسائل الموجودة  بالمواريث ومقدار نصيب كل فرد التوعيةى يدرس حاجة المجتمع إل

 .الناس

d3 –   يحر  هكى ت هية اقرجترع ل هرية هك  اقر ا يا  هماقة ه ا اقنظق   م ت  يا اقجريع  يقصة اقلنقف  اهطق
 اث    قا  نصي  ر  اقر ا يا 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

a1-  يتعرف كل يتعلق بأساسيات علم

 المواريث واآليات الدالة عليه.

 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 – يشرح نظام الميراث في

 .اإلسالم

a3-  يحدد أصحاب الفروض
 والعصبات وذوي األرحام والعول.

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –    يقارن بين ميراث ذوي

 الفروض والعصبات

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 .قاعة المكتبة التطبيق العملي في

 .التعاونيالتعليم 

 االختبارات النهائية

 اختبارات النصفية

 تقيم األداء

 تقيم التدريب

b2 –   تحليل كثير المسائل في

المواريث يتم فيها تطبيق جميع أحكام 

 الفروض والعصبات.

 

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

c1 – على كل حالة  يضرب أمثلة

من الحاالت وعلى كل مسألة من 

مسائل أصحاب الفروض والعصبات، 

 الحجب والرد والعلول .

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.
 حل المشكالت

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 مالحظة األداء.

 
c2 –  يطبق ما تم أخذه في  هذا

المقرر على تقسيم التركات ومعرفة  

 نصيب كل فرد في التركة.

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

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 المحاضرة
 الحوار والمناقشة.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 والمشاريع والتكليفات.
 وأسلوب دراسة الحالة.

 اختبارات شفهية وتحريرية.
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة. 
 

d2 -  يدرس حاجة المجتمع إلى

التوعية بالمواريث ومقدار نصيب كل 

فرد وتأصيل هذه المسائل الموجودة 

 لخدمة الناس.

d3 –  يحر  هكى ت هية اقرجترع
ل هرية هك  اقر ا يا  هماقة ه ا 
اقنظق   م ت  يا اقجريع  يقصة 
اقلنقف  اهطق  اث    قا  نصي  

 ر  اقر ا يا 
 

 

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 

 اقر قض ي اخ قى:
 3 1  . المواريث في آيات

a1,a3 

,b2, 

,d1,d2 

2 

 الثانية: المحاضرة

 3 1   اإلسالم في اإلرث نظام

a1,a2,b

2,c2,d1

,d2,d3 

3 

 : الثالثة المحاضرة

 6 2   القرآن. في المقدرة الفروض

a1,a3,b

1,c1,c2

,d1,d2,

d3 

4 

 الرابعة: المحاضرة

 9 3  وأنواعها. العصبات

a1,a2,a

3,b1,b

2,c1,c2

,d1,d2,

d3 

5 

 : الخامسة المحاضرة

 9 3   الميراث. من الحجب

a1,a2,a

3,b1,b

2,c1,c2

,d1,d2,

d3 

 

 : السابعة المحاضرة

 6 2  . والعول الرد أحكام

a2,a3,b

1,b2,c1

,c2,d1,

d2 
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 : العاشرة المحاضرة

 والمفقود األرحام ذوي توريث عن مختصرة نبذة

 المسائل. دون الكيفية بيان والهدمى والقربى
3 9 

a1,a2,a

3,b1,b

2,c1,c2

,d1,d2,

d3 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 ، والعروض اإليضاحيةالمحاضرة -1

 الحوار والمناقشة. -2

 مجموعات النقاش. -3

 التكليفات الفردية والجماعية. -4

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

 

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

يكتب آيات المواريث  1

ويتلوها ويبن في أي 

وردت ورقم  سورة

  آياتها.

a1,a2c2,d1,d2,d3 3 الثاني األسبوع 

يعمل جدول يبين  2

أصحاب الفروض 

واصبتها في كل 

 األحوال

والعالقة بين اصحاب 

 الفروض والعصبات

a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3  من االسبوع

الثالث حتى 

 االسبوع الثامن

3 

ان يضع مخلص فيه  3

احكام الحجب والعول 

  ذوي األرحاموميراث 

a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3 4 الثالث عشر 

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,a3,b1.b2.c1.c2,d1,d2,d3 %5 5 طوال الترم واجبات ال 1

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

 a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3 %11 11 طوال الترم  الحضور والمشاركة 
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 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
المكتبة العصرية. بيروت ،  د.محمد علي الصابوني تاب والسنة المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الك -0

.6112. 

 المساعدةالمراجع 

محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقّي، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني ، شرح الفصول المهمة في مواريث األمة -0

 .م2114 -هـ 1425 ، الناشر: دار العاصمة، أحمد بن سليمان بن يوسف العريني، تحقيق: هـ(912)المتوفى: 

 .محمد حسن عبد الغفار ، مهمات في أحكام المواريث -6

3-  

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصدار الرابع . –الموسوعة الشاملة  -1

 موقع الجمعية السعودية العلمية للسنة النبوية. -2

 موقع شبكة لسنة النبوية وعلومها. -3

 

 

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

   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. ضوابط االختبارات واالمتحانات   .3

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

 المحدد.

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

 يفصل سنه من الدراسة. :نتحالاال  .6
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 أحكام المواريث: خطة مقرر 
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 أحكام المواريث   :مقرر توصيف

 

 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم  مطيع شبالة /د / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

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

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أحكام المواريث :اسم المقرر  .1

 3202461 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثاني ، الفصلالرابع المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

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

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

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

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

ثو    ثو  نظوق  اث ا  وم اث و  آيوقف  وم اقر ا يوا ر ا يوا التوما  رو  يتك   هو ا اقررو   رو  كو  روق يتحكو  ل  كوق  اق

نلو ي :  وم اخييو  ن كوق  اقو م  اقحو        اق جو  رو  اقريو اا  اقحصولقف  نن اهاوق    اقف    اقرروم ي  وم اقرو آ 

  ريتص ي ه  ت  يا   ي اخ  ق   اقرفر م  اقر لى  اقامرى ليق  اقكيفية م   اقر قئ 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 المعرفة والفهم
a1- .يتعرف كل يتعلق بأساسيات علم المواريث واآليات الدالة عليه 

a2 – نظام الميراث في اإلسالميشرح. 

a3- .يحدد أصحاب الفروض والعصبات وذوي األرحام والعول 

 المهارات الذهنية
b1 –   يقارن بين ميراث ذوي الفروض والعصبات 

b2 –   كثير المسائل في المواريث يتم فيها تطبيق جميع أحكام الفروض والعصبات.تحليل 
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 أحكام المواريث   :مقرر توصيف

 

 المهارات العملية المهنية
c1 –  يضرب أمثلة  على كل حالة من الحاالت وعلى كل مسألة من مسائل أصحاب الفروض والعصبات، الحجب والرد

 والعلول .

c2 –  هذا المقرر على تقسيم التركات ومعرفة  نصيب كل فرد في التركة. يطبق ما تم أخذه في 

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

d2 -  مة التوعية بالمواريث ومقدار نصيب كل فرد وتأصيل هذه المسائل الموجودة لخديدرس حاجة المجتمع إلى

 الناس.

d3 –   يحر  هكى ت هية اقرجترع ل هرية هك  اقر ا يا  هماقة ه ا اقنظق   م ت  يا اقجريع  يقصة اقلنقف  اهطق
 اث    قا  نصي  ر  اقر ا يا 

  

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

 3 1  . المواريث في آيات اقر قض ي اخ قى: 1

 3 1   اإلسالم في اإلرث نظام الثانية: المحاضرة 2

 6 2   القرآن. في المقدرة الفروض : الثالثة المحاضرة 3

 9 3  وأنواعها. العصبات الرابعة: المحاضرة 4

 9 3   الميراث. من الحجب : الخامسة المحاضرة 5

 6 2  . والعول الرد أحكام : السابعة المحاضرة 6

7 
 األرحام ذوي توريث عن مختصرة نبذة : العاشرة المحاضرة

 بيان والهدمى والقربى والمفقود

 المسائل. دون الكيفية

3 9 

 45 15 إجمالي األسابيع والساعات

 
VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة -0

 الحوار والمناقشة. -6

 مجموعات النقاش. -6

 والجماعية.التكليفات الفردية  -3

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

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم
يكتب آيات المواريث ويتلوها ويبن  1

  في أي سورة وردت ورقم آياتها.

 a1,a2c2,d1,d2,d3 األسبوع الثالث

جدول يبين أصحاب الفروض  يعمل 2

 واصبتها في كل األحوال

والعالقة بين اصحاب الفروض 

 والعصبات

من االسبوع الثالث حتى 

 االسبوع الثامن

a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3 



 

01 

 

 أحكام المواريث   :مقرر توصيف

 

ان يضع مخلص فيه احكام الحجب  3

  والعول وميراث ذوي األرحام

 a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3 عشر الثالث

 
 
 

VIII. التعلم: تقويم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %11 11 طوال الترم الواجبات 1

 %5 5 4 اختبار أول 2

 %11 11 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %5 5 11 اختبار ثالث 4

 %10 10 طوال الترم الحضور 5

 %61 61 16 االختبار النهائي 6

 %111 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

المكتبة العصرية. بيروت ،  د.محمد علي الصابوني، تاب والسنة المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الك

.2118. 
 المساعدةالمراجع 

أحمد الغزال الدمشقّي، بدر الدين، الشهير بسبط  محمد بن محمد بن، شرح الفصول المهمة في مواريث األمة -1

 -هـ 1425 ، الناشر: دار العاصمة، أحمد بن سليمان بن يوسف العريني، تحقيق: هـ(912المارديني )المتوفى: 

 .م2114

 .محمد حسن عبد الغفار ، مهمات في أحكام المواريث -2

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52اذا تغيب الطالب   والغياب:حضور ال   -1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.  -2

 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

 توقيعه:                    مطيع محمد شبالة اسم معد التوصيف: د/


