اسم المقرر:

فقه الجنايات والعقوبات

رمز المقرر:

 333فقه3-

البرنامج:

بكالوريوس الدراسات اإلسالمية

القسم العلمي:

الدراسات اإلسالمية
كلية الشريعة وأصول الدين
كلية العلوم واآلداب بخميس مشيط
كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير
كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة
كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب
جامعة الملك خالد

الكلية:

المؤسسة:

المحتويات
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ثالث ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

اختياري

السنة الرابعة  /المستوى الثاني عشر

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

أخرى

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال

عدد الساعات التدريسية

3
ـــــ

(داعم)
ـــــ
ـــــ

(على مستوى الفصل الدراسي)
النشاط

م
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

1
2
3
4

النسبة
% 90
--% 10
-----

ساعات التعلم
3
3

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

الحديث عن االعتداء على النفس وما دون النفس والحدود والقصاص والديات والتعزير .

 .2الهدف الرئيس للمقرر

-

إظهار عناية اإلسالم باألمن والوقاية من الجريمة بمختلف أنواعها
توضيح عظمة الشريعة اإلسالمية لشمولها في جميع الوقائع االجتماعية
بيان الطرائق التي وضعتها الشريعة اإلسالمية من أجل تحقيق األمن واألمان
المحافظة على أمن المجتمع
معرفة أنواع الجرائم التي تستوجب العقوبات
معرفة األثر المترتب على عدم إقامة العقوبات
تنمية مهارات البحث العلمي

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
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المعرفة والفهم

 معرفة معنى الجناية تعداد أقسام الجناياتبيان حكم اإلجهاض

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1.4

 -توضيح حكم السرقة عبر االنترنت (الشبكة العنكبوتية)

2
2.1

المهارات

 التفريق بين الحدود والتعزيرات تحليل القضايا المعاصرة المتعلقة بالمنهج تفسير اآلثار المترتبة على عدم تطبيق الحدود الشرعية -تقدير مدى عناية اإلسالم بالمحافظة على الضرورات الخمس

2.2
2.3
2.4

القيم

3
3.1

المشاركة في التحذير من مخالفة الشرع أو مخالفة العرف (الذوق العام) وتوضيح
عواقب ذلك.
اإلقرار بأن ثبوت الجناية وتنفيذ عقوبتها مسؤولية القضاء فقط.
الحذر من إطالق التهم بغير بينة ..

3.2
3.3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1
2
3
4
5
6

كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب الحدود والتعزير
اختبار األعمال الفصلية
كتاب القضاء والشهادات
قضايا معاصرة متعلقة بالمنهج مثل :حكم اإلجهاض – السرقة عبر االنترنت وغير ذلك

6
6
5
1
8
4
30

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
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مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم

1.1

 -معرفة معنى الجناية

1.2

 -تعداد أقسام الجنايات

1.3

بيان حكم اإلجهاض

1.4

 توضيح حكم السرقة عبر االنترنت(الشبكة العنكبوتية)

2.0

المهارات

2.1

التفريق بين الحدود والتعزيرات

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المحاضرة  -المناقشة  -اختبارات شفهية وتحريرية -
اختبارات الكترونية
العصف الذهني
 المحاضرة  -المناقشة  -اختبارات شفهية وتحريريةضرب األمثال  -تمثيل  -اختبارات الكترونية
األدوار
 اختبارات شفهية وتحريريةالمحاضرة  -المناقشة
حل المشكالت -لوحات  -اختبارات الكترونية
اإليضاح
 المحاضرة  -المناقشة  -اختبارات شفهية وتحريرية اختبارات الكترونيةلوحات اإليضاح

المحاضرة  -مناقشة -
حوار  -تعليم ذاتي-
ضرب األمثال

 المناقشات الصفية -اختبارات شفوية -
أنشطة فردية وجماعية.

مخرجات التعلم

الرمز

2.2

تحليل القضايا المعاصرة المتعلقة بالمنهج

2.3

تفسير اآلثار المترتبة على عدم تطبيق
الحدود الشرعية

2.4

تقدير مدى عناية اإلسالم بالمحافظة على
الضرورات الخمس

3.0

القيم

3.1
3.2

استراتيجيات التدريس

المحاضرة  -مناقشة  - -المناقشات الصفية -
حوار تصميم دروس اختبارات شفوية  -أنشطة
برامج فردية وجماعية.
باستخدام
العروض التقديمية
محاضرة  -مناقشة  - -المناقشات الصفية -
حوار  -تعليم ذاتي -اختبارات شفوية  -أنشطة
ضرب األمثال  -لوحات فردية وجماعية.
اإليضاح (السبورة الذكية
التفاعلية
محاضرة  -مناقشة  - -المناقشات الصفية -
اإليضاح اختبارات شفوية +
لوحات
الذكية أنشطة فردية وجماعية.
(السبورة
التفاعلية) تصميم دروس
برامج
باستخدام
العروض التقديمية

المشاركة في التحذير من مخالفة الشرع أو  -1المناقشة والحوار
مخالفة العرف (الذوق العام) وتوضيح  -2إدارة قاعة الدرس
عواقب ذلك.
 -3البحوث القصيرة
اإلقرار بأن ثبوت الجناية وتنفيذ عقوبتها  -4التعلم التعاوني
 -5كتابة التقارير
مسؤولية القضاء فقط.
والعروض التقديمية
الحذر من إطالق التهم بغير بينة ..

3.3
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

المالحظة

-1
والتقييم
تقييم األقران
-2
تقييم البحوث..
-3
تقييم التقارير
-4
والتمارين والعروض.

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

6-8
مستمر خالل الفصل
نهاية الفصل

30%
20%
50%

أنشطة التقييم

 1اختبار أعمال فصلية
 2أبحاث وتكليفات
 3اختبار نهائي

طرق التقييم

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد
خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

●  11ساعة مكتبية أسبوعية يتم فيها:
 تقديم تغذية راجعة مستمرة متابعة تكليفات الطالب● التواصل المستمر بين األستاذ وطالبه عن طريق منتدى المقرر ورسائل المقرر على برنامج البالك
بورد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
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 -الروض المربع شرح زاد المستقنع ،لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي.

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 منار السبيل في شرح الدليل ،البن ضويان. الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبو محمد موفق الدين عبدهللا ابن قدامة المقدسي. موقع المكتبة الرقمية السعودية موقع الفقه اإلسالمي المكتبة الشاملةالموسوعات الفقهية  -مجلة البحوث اإلسالمية
 -مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

أخرى

 -مجلة وزارة العدل

 -مجلة المجمع الفقهي

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)
تجهيزات

قاعة دراسية تتسع لـ( )41طالباً ،مجهزة بشاشة عرض.
توفير الوسائل التعليمية المتنوعة (سبورة ذكية ،جهاز عرض،
حاسب آلي ومستلزماته).
دائرة تلفزيونية مغلقة إذا كانت المحاضرة خاصة بالطالبات.

أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

الطالب
المراجع النظير

فاعلية طرق تقييم الطالب

الطالب
قيادات البرنامج
المراجع النظير
أعضاء هيئة التدريس.
المراجع المستقل.

مدى تحصيل مخرجات التعلم
للمقرر

الطالب.
أعضاء هيئة التدريس.
قيادات البرنامج.
المراجع النظير.
المراجع المستقل.

مصادر التعلم
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المقيمون

الطالب.
أعضاء هيئة التدريس.
قيادات البرنامج.
المراجع النظير.
المراجع المستقل.

طرق التقييم

ـ استبانات تقييم الطالب للمقرر
ـ مقابالت مع الطالب.
ـ تقرير المقرر.
ـ تقرير المراجع النظير
تقويم النظير.
ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ استطالع آراء الطالب.
ـ تقرير المقرر.
ـ حلقات نقاش حول عملية
التدريس.
ـ استطالع آراء الطالب.
ـ مقابالت مع الطالب.
.ـ تقرير قيادات البرنامج
ـ مقابالت مع أعضاء هيئة
التدريس.
ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ تقرير المراجع النظير.
ـ تقرير المقرر.
ـ استطالع آراء الطالب.
ـ مقابالت مع الطالب.
.ـ تقرير قيادات البرنامج
ـ مقابالت مع أعضاء هيئة
التدريس.

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

ـ تقرير المراجع المستقل.
ـ تقرير المراجع النظير.
ـ تقرير المقرر.
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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جهة االعتماد

كلية الشريعة وأصول الدين

رقم الجلسة
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