
 
 

 
     جدول الدروس االسبوعي

 

 كواكب باقر أحمدد.  االسم
 kawakib.ahmed@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 الجناياتفقه  اسم المادة
 ئيفقه الجناالوجيز في ال  )مساعد ( مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
جنايات والتعريف باألحكام التي تصحح مسار المجتمع لفقهية الخاصة بالا األحكامدراسة 

حقاق العدل بين الناس  حالل السالم والمحافظة على الكيان اإلجتماعي وا  عادةاألمن وا    وا 
التفاصيل األساسية 

 للمادة
 

أحكام هات ، بالبينات والشهادة ، الشأحكام أحكام القانون الجنائي ، أحكام القضاء ، 
 سجون ال

 
 الكتب المنهجية

 

                    للتدريسية  الوجيز في الفقه الجنائي وأحكام القضاء / كتاب مساعد

 
 المصادر الخارجية

 

لحر وسائل الشيعة لو جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ، لمحمد حسن النجفي ، 
، وكتب أخرى الفقه الجنائيموسوعة ، ، والفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحيلي لعاملي  ا

  ونظريات الحدود والتعازير والقصاص  مختصة بالفقه الجنائي 
 

 تقديرات الفصل
الفصل امتحانات 

 الدراسي
 االول

امتحانات 
الفصل 

 دراسي الثانيلا

الواجبات 
 والتقارير

الحضور 
 والتفاعل

االمتحان 
 النهائي

15    15 10       10 50 
 

 معلومات اضافية
 

  تزيد المادة أو تنقص بحسب العطل التي تصادف خالل السنة الدراسية قد 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة : الكوفة
 ة :التربيةكلي

 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي : كواكب باقر أحمد
 استاذ مساعداللقب العلمي :  

 المؤهل العلمي :  دكتوراه
 مكان العمل  :كلية التربية 
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 السبوعيا جدول الدروس
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 المالحظات لعلميةالمادة ا التاريخ

  تعريف بالمادة ومصادرها وخطة المادة للسنة   1
  الحدود ، تعريفها ، وأقسامها   2
  الفرق بين الحدود والتعزيزالتعزيز ، اوجه   3
مسألتان متعلقتان بالحدود ، اجتماع الحدود وتداخلها ، المميزات   4

 العامة للعقوبات ومنهج الشريعة في العقوبات 
 

حد الزنا ، تعريفه ودليل مشروعية حده ، أركانه ، االقرار ، عدد   5
 مرات االقرار

 

  حدود عامة والزنى خاصةفي ال طرق اثبات الحد ، االقرار البينة  6
حد القذف ، مفهومه ، شروط وجوب حد القذف ، طرق اثبات   7

 القذف ، مسقطات حد القذف وعقوبته
 

  امتحان الشهر األول  8
حد السرقة وانواعها وحكمها ، اركان السرقة ، وشروطها ، طرق   9

 اثبات السرقة ) البينة ، االقرار(
 

سرقة الكفن من القبر ، سرقة الضيف من مسائل في الحرز ، مثل   10
 مال مضيفه ، سرقة الخادم واالجير ، وسرقة االموال العامة

 

حد الحرابة ، تعريف الحرابة ،دليل مشروعية الحد ، شروط القطع   11
 ،طرق اثبات الحد وعقوبة قطع الطريق 

 

حد شرب الخمر ، مفهوم الخمر ، ادلة تحريم الخمر ، االشربة   12
 سكرة ،الم

 

  احكام متعلقة بالخمر ، نجاسة الخمر ، تحول الخمر   13
  جريمة البغي ومتعلقاتها   14
  امتحان الشهر الثاني  15
16    
مسألتان متعلقتان بالحدود ، اجتماع الحدود وتداخلها ، الحدود   17

 زواجر أم جوابر 
 

، حكم اموال البغات ،  حد البغي ، تعريف ، حكم البغي والبغات   18
مسؤولية البغاة عن اتالف االنفس واالموال ، استعانة اهل البغي 

 بغير المسلمين 

 

  التعزيز ، تعريفه ودليل مشروعيته ، مقدار العقوبات التعزيزية   19

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كوفةجامعة : ال
 كلية :التربية

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القســم : علوم القرآن والتربية اإلسالمية
 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي : كواكب باقر أحمد
 أستاذ مساعداللقب العلمي :  

 المؤهل العلمي :  دكتوراه
 مكان العمل  :كلية التربية 



القصاص والدية ،تعريف القصاص ، ادلة مشروعيته وحكمه ،   20
القتل العمد ، القتل بالخنق، الجناية على النفس، القتل وانواعه ، 

 القتل باالغراق واالحراق ، االلقاء من شاهق ، التسمم

 

القتل شبه العمد ، االثار التي تترتب عليه ، القتل الخطأ، والقتل   21
ما اجري مجرى الخطأ ، القتل بسبب ، اجتماع المباشروالسبب 

 واالكراه على القتل ، كفارة القتل 

 

  الثاني األولامتحان الفصل   22
الجناية على ما دون النفس، انواع الجناية ، إبانة األطراف   23

ذهاب  معاني االطراف ، الشجاج الجراح ، ما توجبه الجناية  وا 
 على ما دون النفس، ما يجب فيه القصاص 

 

شروط وجوب القصاص ما دون النفس ، القصاص في اذهاب   24
ت الحكم بالقصاص بما دون معاني االطراف والشجاج الجراح ، وق
 النفس 

 

  كيفية تنفيذ العقوبات ) الحدود ( كيفية تنفيذ القصاص  25
الدية واحكامها ، تعريفها لغة واصطالحًا، مشروعيتها وحكمتها ،   26

الدية الواجبة في النفس ، دية العمد وشبه العمد والخطأ وما اجري 
 مجرى الخطأ ، والكفارات

 

  ات ، والشهادة واإلقرار واليمين أحكام البين  27
  أحكام القضاء وصفات القاضي   28
  أحكام السجون ومتعلقاتها  29
  امتحان الفصل الثاني الثاني  30
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