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  الدراسي:التعريف ابملقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات املعتمدة:       1

 . نوع املقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 اختياري ب. إجباري              
                    السادس/ املستوى  ثالثةالسنة ال    . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر:3

 النظام اجلزائي العام:    . املتطلبات السابقة هلذا املقرر4
 

 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر:    . 5

 
 )اخرت كل ما ينطبق(. منط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةمنط  م
 %100 45 احملاضرات التقليدية 1
 --- --- التعليم املدمج  2
 --- --- التعليم اإللكرتوين  3
 --- --- التعليم عن بعد  4
 --- ---  أخرى 5
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 حماضرات 1
 --- معمل أو إستوديو 2
 --- دروس إضافية 3
 --- تذكر(ى )أخر  4
 45 اإلمجايل 

 ساعات التعلم األخرى*
 16 ساعات االستذكار 1
 7 الواجبات 2
 --- املكتبة 3
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 7 املشاريع /إعداد البحوث 4
 --- أخرى )تذكر( 5
 30 اإلمجايل 

، ويشتتتتتتمل يل أ شيع أنشتتتتتتطة التعلم، مثلأ للمقررهي مقدار الوقت املستتتتتتتثمر ا النشتتتتتتاطات الق تستتتتتتهم ا  قيق خمرجات التعلم * 
 .ساعات االستذكار، إعداد املشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه املتعلم ا املكتبة

 
 التعليمية:املقرر وخمرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
 ، األصول واملبادئ العامة لباب احلدود والقصاص ا الفقه اإلسالميتدريس 

  اهلدف الرئيس للمقرر. 2
ة ، ابلُعقو األحكام املتعلقة  يدرك أْن  امللكة الفقهية لدى الدارس لِّيفهم فقه احلدود الشتترعية، وأْن وتنمية ابت عامَّة والعقوبة احلدِّيَّة خاصتتَّ

 ابألنظمة املرعية ا اململكة العربية السعودية.يتمكن من ربطها 
 
 بنهاية املقرر سيكون الطالب قادر ا على أنأ للمقرر:خمرجات التعلم . 3

 خمرجات التعلم للمقرر
 رمز 

خمرج التعلم املرتبط 
  للربانمج

  املعارف 1
 2ع .امواحلكمة من مشروعيته ، معىن احلدود والقصاصشرح ي 1.1
 4ع كل حد من احلدود.  وسائل إثباتو شروط حيدد  1.2
 4ع .وكيفية استيفائهوأقسامه ه َوشروطة القصاص حقيق يبني  1.3
  املهارات 2

 1م .احلدود من أدلتها الشرعية   أحكام  يستنبط 2.1
 3م .احلدود والقصاص موجبات مييز بني  2.2
 3م ت واحلدود املرتتبة عليها.ااياجلن يربط بني 2.3

 4م .تقرير ا ألحد موضوعات التعلم مستخدم ا املصادر واآلليات املناسبةيقدم  4.2
  الكفاءات 3

 2ك .يتحمل مسؤولية مايسند إليه من تكاليف ا املقرر 3.1
 3ك يعمل بشكل فعال ضمن فريق املقرر 3.2
 4ك يوظف معارفه ومهاراته الستخراج احللول ا قضااي املقرر 3.3
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 :املقرر موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 
 االتصال

1 
 التعريف ابملقرر ومفرداته وخمرجاته.

 احلدود والقصاص معنامها ا اللغة وا االصطالح، والفرق بينهما.
3 

 3 احلكمة من مشروعية العقوابت بعامَّة ، َواحلدود والقصاص خباصَّة . 2

 6 ودور الَقرائن ا إجيابِّهِّ.حد الزان معناه، وأركانه، وشروطه، َووسائل إثباته،  3

 3 .حّد القذف معناه وشروطه وأنواعه وإثباته، وهل جيب ابلقذف غري الصَّريح 4

 3 حّد ُشرب املسكر، أو تعاطيه، حقيقته وشروطه وطرق إثباته، وسبب االختالف فيه. 5
ستجدَّة خطرها، وحكمها، والعقوبة  6

ُ
 3 الالزمة فيها.املخدرات واحلشيشة، واملسكرات امل

 3 حّد السرقة معناه، َوشروط إقامتهِّ، ووسائل إثباته والتَّفريق بني السَّرقة والنَّهب واالختالس. 7
 3 احلِّرابة معناها، شروُط َ قُّقِّها، احلدُّ والعقوبَة فيها. 8
 3 الناس قبل إقامة احلدِّ. ىالواجب عل -َوعقوبة املرتدَّة –وشروطه –حد الرِّدة تعريفه  9
 3 َوشروُط إقامة حدِّ الَبغي. -حدَّ البغي معناهُ  10
 3 َوشروطه. -حقيقته–َتعريُفُه –القصاص  11
 3 ئِّهِّ.كيفية استيفاَو  -أقساُمهُ -القصاص 12
 3 غرة اجلنني ابإلمالص.-َتقييمها َقدمي ا َوحديث ا–مقدارها  -الدِّيَة حقيقُتها 13
 3 .عامة  طبيقاتت 14

 45 اجملموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 .يميالتق وطرقخمرجات التعلم للمقرر مع كل من اسرتاتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعلم  رمزال
 املعارف 1.0

يشرح معىن احلدود والقصاص ، واحلكمة من  1.1
احملاضرة.                                                                   - مشروعيتهما.

 اخلرائط املعرفية. -
 املناقشة واحلوار.                                                                 -

االختبارات التحريرية  -
 والشفوية.

 حيدد شروط ووسائل إثبات كل حد من احلدود. 1.2

يبني  حقيقة القصاص َوشروطه وأقسامه وكيفية  1.3
 استيفائه.

 املهارات 2.0
  احملاضرة يستنبط أحكام  احلدود من أدلتها الشرعية   2.1



 

 
6 

 يميالتق طرق التدريس اسرتاتيجيات خمرجات التعلم  رمزال
 التعلم النشط.  .احلدود والقصاص موجباتمييز بني  2.2

 العروض التقدميية.  -
                                                                                                                                                                                                                                             إعداد التقارير

رية االختبارات التحري -
 والشفوية.

 .بطاقة املالحظة-
 أوراق العمل. -

 يربط بني اجلناايت واحلدود املرتتبة عليها 2.3

يقدم تقرير ا ألحد موضوعات التعلم مستخدم ا املصادر  2.4
 واآلليات املناسبة

 الكفاءات 3.0
 تكاليف ا املقرر يتحمل مسؤولية مايسند إليه من 3.1

 التعلم التعاوين. -
 التكاليف  -

 بطاقة املالحظة. -
 أوراق العمل  

 يعمل بشكل فعال ضمن فريق املقرر 3.2

يوظف معارفه ومهاراته الستتتتتتتتتتتخراج احللول ا قضتتتتتتتتتتااي  3.3
 املقرر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )ابألسبوع(

 النسبة 
 إمجايل درجة التقييممن 

 الرابع  التكليف أبعمال تتعلق ابملادة ) تقارير، واجبات، عروض(.
 والثاين عشر

10 % 

 % 10 مستمر املناقشات واالختبارات الشفوية
 % 20 الثامن. اختبار فصلي  ريري
 % 60 الثامن عشر. اختبار هنائي  ريري.

 

 اخل( ، مشروع شاعي، ورقة عملتقدمييعرض  شفهي، ، ريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 
 الطاليب:األكادميي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس ابلقسم. -
  ديد عدد الساعات املكتبيَّة إلرشاد طالب القسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بياانت كلِّّ طالب خاصَّة الطُّالب املتميزين أو أصحاب األحوال. -
 اكتشاف الطالب املتعثِّّرين وحماولة دعمهم، والسَّعي ا تذليل العقبات أمامهم. -
  فيز الطالب املتفوِّقني ورعايَتهم، ورس الطُّموح فيهم ملواصلة اجلهد. -
 إشراك الطالب ا خمتلف األنشطة ابلكلية حق ال يتعودوا اخلمول أو الكسل واالنطواء. -

 
  واملرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .الوجيز ا أحكام احلدود والقصاص والتعازير. د. ماجد أبو رخية املرجع الرئيس للمقرر
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 املراجع املساندة

 .التَّشريع اجلنائي.  عبد القادر عودة -

 .اجلرمية والعقوبة ا الفقه اإلسالمي. للشيخ حممَّد أبو زهرة -

 .عبد العزيز آل مباركد.  دية املرأة ا الفقه اإلسالمي -

 .املغين البن قدامة املقدسيّ  -

 .بدائع الصنائع للكاساين -

 .اجملموع للنووي -

 .لشرح الكبري للدرديرا -

 .املوسوعة الفقهية الكويتية -

 .لكرتونية ومواقع اإلنرتنتإلاملواد ا املصادر اإللكرتونية

الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري املهنية أو مواد تعلم أخرى مثل الربامج الق تعتمد على  أخرى 
 .األنظمة

 
 املطلوبة:املرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات املقرر العناصر
 املرافق

، العرض الدراسية، املختربات، قاعات القاعات)
 إخل(.. .قاعات احملاكاة

واإلشراف على  كاف  إعداد وجتهيز قاعات احملاضرات قبل بدء الدراسة بوقت  
   .نظافتها

 التقنية التجهيزات
 الربجميات( الذكية،السبورة  البياانت،عرض  )جهاز

 تزويد قاعات احملاضرات أبجهزة الكمبيوتر املزود بشاشة عرض )بروجكرت(.

  تبعا  لطبيعة التخصص() أخرى جتهيزات
 

 ملقرر:اجودة  تقوميز. 
  

 طرق التقييم املقيمون جماالت التقومي
 فاعلية التدريس

 استمارات تقومي الطلبة للمقررات الدراسية الطالب مدى  صيل خمرجات التعلم
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 طرق التقييم املقيمون جماالت التقومي
 مصادر التعلم
 مصادر التعلم
 تطوير املقرر

 أساليب التدريس
 زايرة األقران عضو مناظر، منسقي املقرر، قيادة الربانمج

 تقرير املقرر

 
 إخل(.. .مصادر التعلم للمقرر،خمرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى  صيل ، فاعلية التدريس )مثل.جماالت التقومي 

  ديدها( تمي) أخرى ،ريظاملراجع الن الربانمج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، وناملقيم

 ()مباشر وغري مباشريم قيطرق الت
 
 :. اعتماد التوصيفح

 جملس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم اجللسة

 ه3/6/1441 اتريخ اجللسة
 


