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I.  المقررعن المعلومات العامة: 

   فقه الجنايات :المقرراسم   .1

 3202366 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار ةمحاضر
3    3 

 المستوى األول/ الفصل األول :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 سالبكالوريوبرنامج  :المقررفيها تدريس يتم  /التيالبرنامج  .7

 اللغة العربية  :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام :أسلوب الدراسة في البرنامج  .11

 حرم الجامعة  :المقررمكان تدريس   .11

 عبدا لله عيدروسد/  :المقرر مواصفات اسم معد  .12

  :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13

 

 

 

II.  المقرروصف: 
القذف و الردة و الحرابة والسرقة و الزنا و ر و حد الخمدخل) تمهيد(، ثم التعريف بكم حدود لمقرر التعريف باليتناول هذا ا

لقصاص و شروط  و الطرق التي تثبت بها الحدود و اوكل ما يحتاجه الطالب الجامعي من ، الفقهفي  القصاص و الدية والتعزير
 التعرف على الشبهات التي تثار حول الحد و القصاص و كيفية الرد عليها تفنيدها. ،عقوبتها وو التعازير، 

 

III. :مخرجات التعلم 

a1-  القذف و الردة والحرابة  الزنا لحد والقصاص و الحدود و حد الخمر و ابمصطلحات في هذا المقرر كيوضح كل ما يتعلق
 .....والسرقة 

a2– تثار حول الحدود القصاص ، وكيفية الرد عليها ويفندها . شبهات التي ال يحدد أبرز 
b1–الحدود و القصاص على ما هو معمول به في القانون اليمني  يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من. 
b2– الدية حد الزنا و  ل قهاء في مسائات ، بين أقوال الفيقوم بعدة مقارن . 
c1 -  أحكام الحدود بين الشريعة االسالمية و األحكام الوضعية  في   في كتابة ملخص المقررهذا يستخدم ما تم اخذه في. 
c2–  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء . مستنبطة من ال؛ المتعلقة بالحدود و القصاص و التعزير الفتاوى الصحيحة يقدم 
d1-  البحثية الجماعية. يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 
d2– ،مصادر في هذا كله  ويستخدم  ا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات كذو  يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية

 نفسه. طويرمتنوعه في ت
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IV. التدريس والتقويم اتباستراتيجي مخرجات التعلم مواءمة 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (والفهم المعارف)المقررمخرجات تعلم  مواءمةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  / المعرفة والفهم المقررمخرجات 

a1-  يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات
في هذا المقرر كالحد والقصاص و 

الحدود و حد الخمر والزنا  القذف و 
 ، .........الردة والحرابة والسرقة 

 المحاضرة. 
الحوار والمناقشة، التكليفات 

لتعلم والتعليم ا الجماعية والفردية،
،القراءة الخارجية  الذاتي والتعاوني

 . 
 

 االختبارات التحريرية
 تلخيص المادة العلمية  األسئلة القصيرة،

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية  
 المادة العلمية . . إعداد والفردية التكليفات

a2–  يحدد أبرز الشبهات التي  تثار
حول الحدود القصاص ، وكيفية الرد 

 عليها ويفندها .
 

 :                               التدريس والتقويم ةباستراتيجي (المهارات الذهنية)المقررمخرجات تعلم  مواءمة ثانيا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس / المهارات الذهنيةالمقرر مخرجات

b1–  يربط ما تم أخذه في الدراسة
النظرية من الحدود و القصاص على ما 

 .هو معمول به في القانون اليمني .

التكليفات الجماعية والفردية، 
 والحوار والمناقشة..

 العصف الذهني.

 اختبارات تحريرية.
تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف 

 والفردية.الجماعية 
 االختبارات الشفهية.

 مالحظة األداء.
 

b2–  يقوم بعدة مقارنات ، بين أقوال
 الحرابة و اء في مسائل  حد الزنا والفقه

 .الدية  
 
 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المهنية والعمليةالمهارات )المقررمخرجات تعلم   مواءمة ثالثا:
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهنية والعمليةالمهارات / المقررمخرجات 

c1 -كتابة مقال يبرز فيه عظمةة جتهد في ي
،  التشةةةراال اميةةةحمي لو ةةةداص ا الق ةةةا 

 بناًء عوى معرفته ألحكامها.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 

 وشفهية.اختبارات تحريرية 
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2–رص عوةى ي  بةبهة ارةاو حة ل ن ح ااي

التشةةةراال اميةةةحمي لو ةةةداص ا الق ةةةا  ا 
 .يفندها 

 

 

 :والتقويمتدريس ال ةياستراتيجب( المهارات العامة)المقررمخرجات تعلم  مواءمةرابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1-   يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 .عمل حوارات 

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.
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d2–  ناعية،  واإلق يطور قدارته اإللقائية

في هذا ويستخدم  وكذلك معلوماته الفقهية 

 نفسه. هيكله مصادر متنوعه في تفق

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة.

 
 

 

V. الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  المقرر مواضيع كتابةتحديد و

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   للمقرر
 

 المقررى محتومواضيع وحدات / كتابة

 الجانب النظري                                                         أوال:

الر

 قم

 / موضوعاتوحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية
 المقررمخرجات تعلم 

1 

 
 
  

  داصال     

 .  اعرافها  -
 .جرائم ال داص -

 .عدالة هذه العق بات -

 .اج ب إقامة ال داص  -

 .الشفاعة في ال داص   -

 . يق ط ال داص بالشبهات -

 .التستر في ال داص -

 إقامة ال داص في صاو ال رب -

2 
 

6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

 

2 

 
 
   
 
   

 الخمر     

 .التدوج في ا رامها -

 .اشديد اميحم في ا رامها -

 .ا رام الخمر في المسي ية -

 . ما هي الخمر -

 . يهم ين اع الخم و -

 . الخمر إذا اخووت -

 .المخدوات -

 . حد باوب الخمر -

 . بم يربت -

 . براط إقامة ال د -

 .التداا  بالخمر -

2 6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

3 

 

 

 

 

 

       
  حد الزنى        

 .التدوج في ا رامها  -

 .يقسام الزناة -

 .التغرابالجمال بين الجود ا   -

 . حد الم  ن -

 براط اإلح ان -

2 6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
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 بم يربت ال د . -
 هل لوقاضي ين ي كم -

 .  بعومه
 مسائل متفرقة . -

4 

 
 
 
      
 حد القذف      

 . تعريفه -

 –شروطه ) المقذوف  -
 .المقذوف به (–القاذف 

 .بم يثبت حد القذف  -
 . عقوبة القاذف -

 .سقوط حد القذف -

2 6 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

5 

 
 
 
 
 
 

 المرادحد        

 .تعريفها -
 .عقوبة المرتد -
 .حكمة قتل المرتد -
 . استتابة المرتد -
 . أحكام المرتد -
 . لحوقه بدار الكفر -
 . هل يقتل الساحر -
 .تعريفها -
 . شروط الحرابة -
 . عقوبة الحرابة -
توبة المحاربين قبل القدرة  -

  . عليهم
 .شروط التوبة -

2 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 
       
 

 السرقة         
 
 
 
 

 .حكمة التشديد في العقوبة -
 . أنواع السرقة -
الصفات الواجب توافرها  -

في السارق  و و المال 
 . المسروق 

 . بم يثبت حد السرقة -
 .عقوبة السرقة -

2 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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 لجناياتا     

 الجنايات . -

 الق ا  بين الجاهوية ااميحم . -

 ين اع القتل . -

 المترابة عوى القتل .امثاو  -

 براط اج ب الق ا  . -

 الدية . -

 صية األعضاء . -

 صية الشجاج . -

 صية المرية . -

 صية الجنين . -

 
 
3 
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 45 15                                                                          إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 

VI. استراتيجية التدريس: 

 المحاضرة -1

 ل  او االمناقشة.ا -2

 مجم عات النقاش. -3

 التكويفات الفرصية االجماعية. -4

 حل المشكحت، الع ف الذهني، االتعوم الذااي، لعب األصااو، صواية ال الة. -5

 

 

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

التي الن ازل مسائل في فقه  عمل 1
   داص االجنايات لها عحقة بال

زواعة األعضاء بعد قطعها  مرل
الن ازل  ،   في حٍد يا ق ا 

 .في باب  العف  عن الق ا 

a1,b2,c1,d1,d2  الرالث، ا
 ال اص  عشر

4 

 3 الرالث عشر a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2ات عن الديات بين ملخصعمل  2
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 .الفقه االسالمي و القانون اليمني
زااوة لم كمة  في األمانة   اقتراح 3

 .ا الوقاء بالمخت ين 
a1,b1,c2,d1,d2 3 الخامس عشر 

 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتق أنشطة الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 %10 10 طوال الترم واجبات ال 1

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 8 تكليف بالبحث  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 6 االختبار النهائي 4

 

IX. تعلملمصادر ا: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين(ةجع الرئيساالمر
 ..م1111هة ةة 1411، صاو الفكر ، لبنان، 2السنة ، ييد يابق ، ط فقه -1

 م .2222 -1421،  1مناو السبيل في برح الدليل  ابراهيم بن م مد بن يالم بن ض اان ، ط -2

 المساعدة المراجع

 .1113ه 1414،  1الدراري المضية شرح الدرر البهية  محمد علي الشوكاني    مكتبة اإلرشاد ، ط  .1

 م .2222 -1421،  1منار السبيل في شرح الدليل  ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، ط .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 اإلصداو الرابال . –الم ي عة الشاموة  -1
 م.4002هة ة1444اإلصداو الراني –الجامال الكبير لكتب التراث العربي ااإليحمي -2

 

 

X.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في. 

 فيما يتعوق باآلاي: لومقرو بعد الرج ع لو ائح الجامعة يتم كتابة السياية العامة

يعتبر  متى  و نسبته، ووكيفيته  الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعويمية الفعاليات حض و يياية  .1
 المقرر من محروما   الطالب

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى مدرس المتأخرال ض و:  .4
 المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

لسياسة المتبعة في  حاالت تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا  :اممت ان ض ابط  .3
 تأخر الطالب عن االمتحان. بحسب الدليل
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يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  االمشاواال: التعيينات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إماالغش  حال في عةالمتب السياسات هنا تحدد الغش:  .2

 .حدوثهفيحال  المتبعة إلجراءات هوا وحاالت االنتحال تعريف يحدد امنت ال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد تالموبايال استخدام يمثل أخر سياسات أي يخرى: ييايات  .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 اميم عبدالله ابراهيم عيدروس  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 713127743 -صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      
Aidaros72@yahoo.com البراد اإللكتراني 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 لجناياتفقه ا :اسم المقرر  .1

 3202366 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

  3    3 

 األول الدراسي:المستوى والفصل   .4

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

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

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

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول هذا المقرر التعريف بالحدود  كمدخل) تمهيد(، ثم التعريف بحد الخمر و الزنا و القذف و الردة و الحرابة والسرقة و 
بت بها الحدود و القصاص و القصاص و الدية والتعزير في الفقه، وكل ما يحتاجه الطالب الجامعي من شروط  و الطرق التي تث

 .عقوبتها و، التعرف على الشبهات التي تثار حول الحد و القصاص و كيفية الرد عليها تفنيدها. ، وزيرالتع
 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1--  يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات في هذا المقرر كالحد والقصاص و الحدود و حد الخمر والزنا  القذف و الردة والحرابة
 والسرقة .....

a2–  أبرز الشبهات التي  تثار حول الحدود القصاص ، وكيفية الرد عليها ويفندها .يحدد 
b1–. يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من الحدود و القصاص على ما هو معمول به في القانون اليمني 
b2– .  يقوم بعدة مقارنات ، بين أقوال الفقهاء في مسائل  حد الزنا و الدية 
c1 - م اخذه في هذا المقرر في كتابة ملخص  في  أحكام الحدود بين الشريعة االسالمية و األحكام الوضعية .يستخدم ما ت 
c2– . يقدم الفتاوى الصحيحة  المتعلقة بالحدود و القصاص و التعزير؛ المستنبطة من  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء 
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d1-  عند التكليفات البحثية الجماعية. يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة 
d2– يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية،  وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات  ويستخدم  في هذا كله مصادر

 متنوعه في تطوير نفسه.
 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

   
 

         
 

 ل داصا

 .   اعرافها -
 .جرائم ال داص -
 .عدالة هذه العق بات -
 .اج ب إقامة ال داص  -
 . الشفاعة في ال داص  -
 . يق ط ال داص بالشبهات -
 .التستر في ال داص -
 .إقامة ال داص في صاو ال رب -

2 6 

2 

    
 
 
 

      
  خمرال         

 .التدوج في ا رامها -
 .اميحم في ا رامهااشديد  -
 .ا رام الخمر في المسي ية -
 . ما هي الخمر -
 . يهم ين اع الخم و -
 . الخمر إذا اخووت -
 .المخدوات -
 . حد باوب الخمر -
 . بم يربت -
 . براط إقامة ال د -
 .التداا  بالخمر. -

2 6 

3 

 
 
  الزنا            

 . التدوج في ا رامها -
 .يقسام الزناة -
 .الجمال بين الجود ا التغراب  -
 . حد الم  ن -
 براط اإلح ان -

2 6 
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 . بم يربت ال د -
 .  هل لوقاضي ين ي كم بعومه -
 مسائل متفرقة . -

4 

   
 
 
 القذف          

 

 . تعريفه -
القاذف  –شروطه ) المقذوف  -

 ه (.المقذوف ب
 . بم يثبت حد القذف -
 . عقوبة القاذف -
 سقوط حد القذف. -

2 6 

5 

      
 
 
 
 
 

 الرصة            
 

 .اعرافها -
 .عق بة المراد -
 .حكمة قتل المراد -
 . ايتتابة المراد -
 . يحكام المراد -
 . ل  قه بداو الكفر -
 . هل يقتل الساحر -
 .اعرافها -
 . براط ال رابة -
 . عق بة ال رابة -
ا بة الم اوبين قبل القدوة  -

  . عويهم
 براط الت بة. -

2 6 

6 

         
 
 

 السرقة             

 .حكمة التشديد في العق بة -
 . السرقةين اع  -
ال فات ال اجب ا افرها في  -

 الساوق  ا ا المال المسراق 

. 
 . بم يربت حد السرقة -
 .عق بة السرقة -
-  

2 6 
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 الجنايات           

 . الجنايات -
الق ا  بين الجاهوية  -

 . ااميحم
 . ين اع القتل -
 . امثاو المترابة عوى القتل -
 . براط اج ب الق ا  -
 . الدية -
 . صية األعضاء -
 . صية الشجاج -
 . صية المرية -
 صية الجنين . -

3 9 
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة .1

 لحوار والمناقشة.ا .2

 مجموعات النقاش. .3

 التكليفات الفردية والجماعية. .4

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

 
 
 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

عمل مسائل في فقه الن ازل التي  1
لها عحقة بال داص االجنايات   مرل 

عضاء بعد قطعها في حٍد زواعة األ
الن ازل في باب  ، يا ق ا  

ا مناقشتها  العف  عن الق ا 
 .اعرضها يمام الطحب ا الطالبات 

                                   

      الثالث، والخامس، الحادي 

 عشر

4 

عمل موخ ات عن الديات بين  2
 الفقه اميحمي ا القان ن اليمني.

 3 الثالث عشر

لمحكمة  في األمانة   اقتراح  زيارة 3

 .و اللقاء بالمختصين 

 

 3 عشرالخامس 
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VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقويم النهائي(

 10% 10 طوال الترم واجبات ال 1

 10% 10 طوال الترم تكليف و حضور  2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %60 60 16   االختبار النهائي 4

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 م.2221، 1. صاو النشر لوجامعات، صنعاء، طفؤاص صحابة     السنةفقه  اهذيب -1

 م.1998هة ةة 1419، ، لبنان، صاو الفكر 2، طفقه السنة ، ييد يابق -2
 المساعدة المراجع

 .م   1993ه 1414،  1المضية برح الدوو البهية  م مد عوي الش كاني    مكتبة اإلوباص ، ط  الدواو  -3     

 .م 2111 -1421،  1مناو السبيل في برح الدليل  ابراهيم بن م مد بن يالم بن ض اان ، ط -4

 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -3

 الطالب يعد ومتى ونسبته، وكيفيته الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: التعويمية الفعاليات حض و يياية  .1
 . المقرر من محروما  

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى  المتأخر ال ض و:  .2
 بحضور المحاضرة. مدرس المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب

 حاالت  في المتبعة لسياسة وتوصيفا االمتحان عن الغياب حاالت في المتبعة السياسات تحديد :اممت ان ض ابط  .3
 بحسب الدليل.االمتحان عن الطالب تأخر

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  االمشاواال: التعيينات  .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إما غشالذي  فيحال المتبعة السياسات هنا تحدد الغش:  .5

 .حدوثه حالة في المتبعة اإلجراءات هو وحاالت النتحال تعريفا يحدد امنت ال:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد لتيلفون ا استخدام مثل أخرى  سياسات أييخرى: ييايات  .7
 


