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  - - - :المتطلب السابق  جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة:الكلية 
 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله:القسم 

 فقه العقوبات:عنوان المقرر
(0101235) 

 : الساعات المكتبية 

 
  

  وصف المساق 

تبحث هذه الوادة في نظام العقىباث في اإلسالم وفلسفته وتعزيف الجزيوت، وأركانها وأقساهها، وتبحث في 

. جزائن الحدود وعقىباتها، وكذلك القتل وأنىاعه وعقىباته، والقصاص والدياث والتعاسيز

 

  أهداف المساق 

 .تعريف الطالب بالمصطلحات في فقه العقوبات كالحدود والقصاص والتعازير والجناية وغيرها -1
 .يدرك الطالب قواعد التجريم وفلسفة العقوبات في اإلسالم -2
 . يتعرف الطالب علل جراام الحدود وعقوباتتا المقررر  رعاًا  -3
 .يميز أنواع القتل وعقوبة كل نوع -4
 .يبين معنل القصاص ، روطه، وضوابطه في النفس وما دونتا -5
 .يوضح جراام التعازير وعقوباتتا وسلطات الحاكم فيتا -6
 .يدرك سمو الت ريع اإلسالمي ورعايتتا للمصالح وإ اعته لألمن واالستقرار -7

 

 مخرجات التعلم:  
 :عند االنتتاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قادراًا علل 

 :-المعرفة والفهم، حيث يفترض الطالب أن يكون قادراً على  .1

 .المصطلحات المتعلقة بالجريمة والعقوبةفتم  - أ

 . في اإلسالمالتجريمقواعد فتم  - ب

 .الجراامالتمييز بين  - ت

 .عقوبات الجرااممعرفة  - ث
 :-المهارات الذهنية، حيث يكون الطالب قادراً على  .2

 .الجراام وعقوباتتاتحليل  - أ

 .استنباط األحكام فيما يتعلق بالجراام  - ب

تنمية قدراته علل البحث والتحليل وتنمية القدرر علل الفتم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصلة  - ت
 .من خالل التمارين والبحث في المصادر المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمي مع الغير من خالل حلقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات  - ث

 :-المهارات المهنية     3. 

اإلجابة علل علل األسالة التي تطرح عليه من واقع نظام العقوبات في اإلسالم ومدى مالامتتا مع  - أ
 .الواقع العملي 

 .االستعانة بالنصوص ال رعية لتفسير العقوبات المتعلقة بالجراام  - ب

 .فتم اإلجراءات  المعتبرر  رعا والواجب إتباعتا للوصول للعقوبة  - ت
 :-المهارات العملية، حيث يكون الطالب قادراً على  .3

 .رد ال بتات عن نظام العقوبات في اإلسالم  - أ

 .االبتعاد عن األفعال التي من  أنتا التغرض للعقوبة  - ب

  رح نظام العقوبات والتحذير من الجريمة - ت
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 هيكل المقرر  : 

 

نتاجات  المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

أسلوب المحاضرة التفاعلّية 
 .النشط

 

العروض 
.     الحاسوبّية

بور بوينت )
 (......ويرد/

 

لٕاعذ عايح في : يمذيح

انتشزيع انجُائي ٔفهسفح 

 .انعمٕتاخ في اإلسالو

 األول 3   أ1

 .ٔإَٔاعٓا تعزيف انجزيًح
 .أركاٌ انجزيًح

تعزيف انعمٕتح ٔألسايٓا 

 .ٔانحكًح انتشزيعيح يُٓا

 ب 1
 

 الثاني 3

 تعزيف انحذ ٔحكًح 

 .يشزٔعيتّ
أْى انفزٔق تيٍ انحذٔد 

 .ٔانمصاص ٔانتعزيز

التعليم عن طريق حّل 
 .المشكالت

 

تعزيف انزَا، :  حذ انزَا

ٔحكًّ، ٔانحكًح يٍ 

 .تحزيًّ

 الثالث 3   أ2
 

 
شزٔط حذ انزَا، ٔٔسائم 

 .إثثاتّ
عمٕتح انزَا، انهٕاط 

 .ٔعمٕتتّ
تعزيف انمذف : حذ انمذف

 .ٔحكًّ ٔيشزٔعيح حذِ
 ت 1
   ب2

 الرابع 3

إَٔاع انمذف ٔشزٔط حذ 

 .انمذف
ٔسائم إثثاخ حذ انمذف 

 .ٔعمٕتتّ

 .التعليم التعاوني

 
 الشفافيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيف انخًز : حذ انخًز

 .ٔحكًّ ٔحكًح تحزيًّ
 الخامس 3   ث1

شزٔط إلايح حذ انخًز 

 .ٔٔسائم إثثاتّ

عمٕتح شارب انخًز، 

تعزيف انًخذراخ ٔتياٌ 

 .خطزْا ٔعمٕتح يتعاطيٓا

تعزيف انزدج : حذ انزدج

 . ٔشزٔط انًزتذ
 ث -1

 ب -2

 السادس 3

عمٕتح انًزتذ األصهيح 

 .ٔانتثعيح

 .الحوار والمناقشة
 

 السابع 3 ث-2 .االختثار األٔل
تعزيف : حذ انسزلح

انسزلح ٔحكًٓا ٔحكًح 

 .تحزيًٓا
شزٔط انسزلح ٔٔسائم 

 .إثثاتٓا
عمٕتح انسزلح ٔيسمطاخ 

 .حذ انسزلح
  أ3

 
3 

 

 

 الثامن

 .تعزيف انثغي ٔانثغاج
 .شزٔط انثغاج ٔحكًٓى

تعزيف : حذ انحزاتح 

 .انحزاتح ٔحكًٓا
 التاسع 3 ب-3
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التواصل بالتعليم 
عن بعد 

باألنشطة 
 .والتكليفات

 

يشزٔعيح حذ انحزاتح 

 .ٔشزٔطٓا
عمٕتح انحزاتح ٔتُفيذْا، 

 .ٔتٕتح انًحارب

 .التعليم عن طريق األنشطة
 

: انمصاص

تعزيف انجُايح 

 .ٔتياٌ إَٔاعٓا

  ث1
 ث2
 أ3

 العاشر 3

: انمتم انعًذ

تعزيفّ ٔحكًّ 

 .ٔأركاَّ
عمٕتح انمتم 

انعًذ، ٔيستحك 

انمصاص، 

ٔاستيفاء 

انمصاص 

 .ٔكيفيتّ
الحادي  3  ب3ث 2 .االختثار انثاَي

 عشر
انعمٕتح انثذيهح في انمتم 

انذيح، تعزيفٓا : انعًذ

 .ٔيشزٔعيتٓا
 .أصٕل انذيح ٔيمذارْا

انعمٕتح انتثعيح في انمتم 

انحزياٌ يٍ : انعًذ

 .انًيزاث ٔانٕصيح

الثاني  3  ث3
 عشر

تعزيفّ : انمتم شثّ انعًذ

 . ٔشزٔطّ
أركاٌ انمتم شثّ انعًذ 

 .ٔعمٕتتّ

ربط الطالبة بمصادر المعرفة 
المكتبة، : المختلفة، مثل
 .إلخ... واإلنترنت ، و 

 

المصادر 
المكتبّية التي 

يحال إليها 
حسب موضوع 

 المحاضرة

تعزيفّ : انمتم انخطأ

 .ٔشزٔطّ
 ث-3
 أ-4

 

الثالث  3
أركاٌ انمتم انخطأ  عشر

 .ٔعمٕتتّ
تعزيفٓا : انكفارج

 .ٔأحكايٓا
تعزيفّ : انمتم تانتسثة

 .ٔشزٔطّ
 الرابع عشر 3 ب-4

أركاٌ انمتم تانتسثة 

 .ٔعمٕتتّ
 .انشجاج ٔإَٔاعٓا ٔدياتٓا

انجزٔح 

ٔإَٔاعٓا 

 ٔدياتٓا

الخامس  3 ت-4
 عشر

انجُيٍ ٔانجُايح 

 عهيّ ٔحكًٓا
انتعزيز إَٔاعّ 

 ٔعمٕتاتّ
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  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 ماجد أبو رخية. د/  الوجيز في أحكام الحدود والقصاص
 

 المقررات المساندة 

 :مواد مطبوعة 
 .عبد القادر عوده: الت ريع الجنااي اإلسالمي -1
 .محمد أبو زهرر: الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي -2
 .عبد العزيز عامر. د: التعزير في ال ريعة اإلسالمية -3

 .جبر الفضيالت. د: سقوط العقوبة في الت ريع اإلسالمي -4
        

 مواقع على الشبكة العنكبوتية: 
 http://shamela.ws: موقع المكتبة ال املة، والرابط هو -1
 www.islamweb.net: موقع المكتبة اإلسالمية، والرابط هو -2

 http://www.waqfeya.com: موقع المكتبة الوقفية، والرابط هو -3

 www.islamonline.net: موقع إسالم أون الين، والرابط هو -4

 
 

  طرق التعليم: 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 النصفي االختبار %35 األسبوع التاسع

 (المشاركة والتكليفات والتقرير)أعمال الفصل  15% 

 االختبار النهائي %50 األسبوع الخامس عشر

 المجموع 100% 
 

http://shamela.ws/
http://shamela.ws/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.waqfeya.com/
http://www.waqfeya.com/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/

