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مخطط املادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ
مراجعة مخط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

الفقه الجنائي اإلسالمي ""1
0201266
3
3
الفقه اإلسالمي
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
قسم الفقه اإلسالمي وأصوله
2017/2016
البكالوريوس
العربية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :حمزة حسين قطيش الحبابسة
رقم المكتب003 :
الساعات المكتبية ، 2 – 12.30 :اثنين أربعاء.
رقم الهاتف0777416752 :
البريد اإللكترونيhamzah299@yahoo. com :
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
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وصف المادة:

يدرس الطالب في المادة مسائل الحدود الشرعية والعقوبات المشتملة على
مقدمة في فقه العقوبات اإلسالمي ،حد الزنا ،القذف ،اللعان ،السرقة ،الحرابة ،الشرب ،الردة ،البغي

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أهداف تدريس المادة ونتائجها:

ُ .1يلِ ُّم الطالب بمسائل بمقدمات وقواعد نظام العقوبات اإلسالمي.
 .2يتعرف أحكام الحدود ويقارن بين المذاهب في المسائل المشهورة
 .3يستبشع هذه الجرائم ويدعو من حوله لالبتعاد عنها والخطر منها.
 .4يقارن بين أحكام الفقه اإلسالمي وبين قانون العقوبات األردني في بعض المسائل ،و ُيثبت ريادة الفقه اإلسالمي.
 .5يطالب بتطبيق نظام العقوبات اإلسالمي ،ويجعل ذلك هدفا استراتيجيا في حياته.
 .6يستخلص مزايا نظام العقوبات اإلسالمي ،ويستل ّ الفوائد الج َّمة من تطبيقه ،ويتحدث عن ذلك.
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

مقدمات ،حد الزنا

األول
والثاني
والثالث

حد القذف ،اللعان

حطططططططططد السطططططططططرقة،
والحرابة
حد الشرب

الرابع
والخامس

المدرس
حمزة الحبابسة

نتاجات التعلم
المتحققة
"عامة"
معرفة الخصطائ
والمسائل العامة

أساليب التقييم

" عامة".
االمتحان
السؤال المباشر
أوراق العمل
التفريططططططط ط بطططططططططين المراجعة
المصططططططططططططططططلحات البحوث القصيرة
المحاورة
القريبة

المراجع
المقرر الرئيسي
" العقوبططططططات فططططططي
اإلسالم" .د .جمعة
براج
المقررات المساندة
العقوبة .محمطد ابطو
زهرة

السادس
والسابع

يتعطططططرف األقطططططوال المناقشطططططططططططططة داخطططططططططططططل التشطططريع الجنطططائي،
عبد القادر عودة
الفقهية في المسطللة المحاضرة
الواحدة،

الثامن
والتاسع

الموسوعة الكويتية

المقارنططة بططين الفقططه
اإلسططالمي وقططانون
العقوبات األردني

حد الردة

البغطططي ،ومراجعطططة
المادة

العاشر
والحادي
عشر
الثاني عشر
والثالث ع

يتبطططين الفوائطططد مطططن
تطبيططططططط ط نظطططططططططام
العقوبططططططططططططططططططططططططات
اإلسالمي

بطططططططدائع الصطططططططنائع
للكاساني
المغني البن قدامة

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

تكليف الطلبة بـ  -أوراق عمل – .إثراء المجتمع المحلي بالحكم الفقهي الراجح – .حوارات الطلبة داخل المحاضرة
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

اإلمتحان األول
الثاني
المشاركة
النهائي
 ليس للمادة متطلب ساب
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السياسات المتبعة بالمادة:

اختيار كتاب مقرر سهل العبارة
اتباع منهج الفقه الحنفي في مساق المادة
التركيز على المسائل المشهورة في المذاهب األخرى
اطالع الطلبة على المؤلفات القديمة
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

ال مادة بحاجة الى جهاز العرض البسي  ،والجامعة ال توفره رغم طلبنا أكثر من مرة ،والهدف منه االرتقاء بالتعليم
الجامعي ،فهذا الجهاز يمكن المدرس من عرض ما يريده أمام الطلبة
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المراجع:

ذكرت سابقا في عرض المحتوى
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معلومات إضافية:

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

مخطط املادة الدراسية

اسم منس المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ:

