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  اٌذساعٍ:اٌزؼشَف ثبٌّمشس أ. 

 عبػبد أعجىػُب   4 اٌّؼزّذح:اٌغبػبد . 2

 اٌّمشسٔىع . 3

 ـــ هتطلب جاهؼت  أ.
هتطلب 

  كلُت
  ــــ أخزي √ هتطلب لظن ــــ

  ـــ  اختُارٌ √  إجبارٌ ة.

 َمذَ فُه اٌّمشس اٌزٌ/ اٌّغزىي  اٌغٕخ. 4

 اٌّغزىي اٌذساعٍ اٌضبٌش      

 

 وجذث( إى). اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ ٌهزا اٌّمشس 5

 

 4ٔظُ  252اٌّذخً ٌألٔظّخ 

 وجذث( )إىاٌّزطٍجبد اٌّزضإِخ ِغ هزا اٌّمشس . 6

 الَىعذ
 

 )اختز كل ها ٌَطبك(ّٔظ اٌذساعخ . 6

 إٌغجخ  ػذد اٌغبػبد اٌزذسَغُخ اٌذساعخ ّٔظ َ

 %111 45 اٌّؾبضشاد اٌزمٍُذَخ 1

 ـــــ ـــــ اٌزؼٍُُ اٌّذِظ  2

 ـــــ ـــــ  اإلٌىزشؤٍاٌزؼٍُُ  3

 ـــــ ـــــ  ػٓ ثؼذاٌزؼٍُُ  4

 ـــــ ـــــ  أخشي 5
 

 

 )ػلً هظتىي الفصل الذراطٍ( اٌزؼٍُ اٌفؼٍُخ ٌٍّمشس عبػبد. . 7

 ػذد اٌغبػبد اٌزىشاس ×اٌغبػبد  عبػبد اٌزؼٍُ إٌشبط َ

   عبػبد االرصبي

 45 15×3 3 هحاضزاث 1

 ------ ------ ------ أطتىدَىأو هؼول  2

 ------ ------ ------ إضافُتدروص  3

 ------ ------ ------ ي )تذكز(أخز 4

 45 ------ ------ اإلعّبٌٍ 

 عبػبد اٌزؼٍُ األخشي*

 31 15×2 2 طاػاث االطتذكار 1

 1 1×1 1 الىاجباث 2

 1 1×1 1 الوكتبت 3

 1 1×1 1 الوشارَغ /إػذاد البحىث 4

 2 2×1 1 اختباراث فصلُت 5

 2 1×2 1 اختبار ًهائٍ 6

 3 3×1 1 التحضُز لالختباراث 7

 ------ ------ ------ أخزي )تذكز( 8

 41 ------ ------ اإلعّبٌٍ 9

 85 ------ ------ إعّبٌٍ عبػبد اٌزؼٍُ 11
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، وَشاًّ رٌاه: ٌٍّماشسهٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزضّش فٍ إٌشابطبد اٌزاٍ رغاهُ فاٍ رؾمُاك ِخشعابد اٌازؼٍُ * 

عُّااغ أٔشااطخ اٌاازؼٍُ، ِضااً: عاابػبد االعااززوبس، إػااذاد اٌّشاابسَغ، واٌىاعجاابد، واٌؼااشو ، واٌىلااذ اٌاازٌ 

 اٌّىزجخ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ

 اٌزؼٍُُّخ:اٌّمشس وِخشعبره  هذف -ة

 ٍّمشس:اٌؼبَ ٌىصف اٌ. 2

َزضّٓ دساعخ: أوال: إٌظشَخ اٌؼبِخ ٌٍغشَّخ ورؾزىٌ ػًٍ اٌزؼشَف ثبٌغشَّخ فٍ اٌفمه وإٌظبَ، ألغبَ 

اٌشوٓ اٌّؼٕىٌ(، عشَبْ إٌص اٌغٕبئٍ ِٓ  -اٌشوٓ اٌّبدٌ  -اٌغشائُ، أسوبْ اٌغشَّخ ) اٌشوٓ اٌششػٍ 

اٌضِبْ واٌّىبْ، أعجبة اإلثبؽخ وِىأغ اٌّغؤوٌُخ اٌغٕبئُخ. صبُٔب: إٌظشَخ اٌؼبِخ ٌٍؼمىثخ ورزٕبوي  ؽُش

اٌذساعخ فُهب: اٌزؼشَف ثبٌؼمىثخ فٍ اٌفمه اإلعالٍِ، أعبعهب اٌششػٍ، أٔىاع اٌؼمىثبد وخصبئصهب 

زذاثُش االؽزشاصَخ: رؼشَفهب وأهذافهب، رٕفُز اٌؼمىثخ وأمضبؤهب، سد االػزجبس وِىأغ اٌؼمبة. صبٌضب: اٌ

 وخصبئصهب وأٔىاػهب ولىاػذ رطجُمهب.

 

  اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس. 3

 َهذف اٌّمشس إًٌ أْ َؾمك اٌطبٌت إٌزبئظ اِرُخ:

 ثبٌّجبدئ اٌؼبِخ ٌٍغشَّخ واٌؼمىثخ  فٍ اٌفمه اإلعالٍِ. اإلٌّبَ -

 األعظ اٌزٍ َمىَ ػٍُهب  اٌزغشَُ  واٌؼمبة فٍ اٌفمه اإلعالٍِ.  ِؼشفخ -

 أسوبْ اٌغشَّخ وألغبِهب. ِؼشفخ -

 اٌزؼشف ػًٍ ػٕبصش اٌّغئىٌُخ اٌغٕبئُخ وأعجبة اإلثبؽخ. -

 ِؼشفخ اٌمىاػذ اٌزٍ رؾىُ رطجُك اٌؼمىثبد وِىأؼهب فٍ اٌفمه اإلعالٍِ. -

 اٌزؼشَف ثبٌزذاثُش االؽزشاصَخ وأؽىبِهب. -

 ٌٍّمشس:عبد اٌزؼٍُ ِخش. 4

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

  سِض

اٌزؼٍُ ِخشط 

اٌّشرجظ 

  ٌٍجشٔبِظ

  اٌّؼبسف 1

 ط - 2 ٌعرف القواعد التً تقوم علٌها السٌاسة الجنائٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة  1.1

ماهٌممة الجرٌمممة ونراانهمما ون سممامها وموانممة المسممئولٌة الجنائٌممة ونسممبا  ب ٌلممم 1.2
 التجرٌم والعقا . اإلباحة، ونحاام

 ط - 3

1.3   

1...   

  اٌّهبساد 2

 س - 3 القدرة على تحلٌل عناصر الجرٌمة. 2.1

 س- 4 القدرة على تطبٌق القواعد النظامٌة على حاالت افتراضٌة 2.2

2.3   

2...   

  اٌىفبءاد 3

 د- 3 ٌختار الحلول السلٌمة فً الو ائة الجنائٌة التً تعرض علٌه. 3.1

ٌحسن التعامل مة النصوص الشرعٌة واسمتخرا  اححامام والمبمادي فمً القضماٌا  3.2
 الجنائٌة.

 د - 4

3.3   



 

 
6 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس

  سِض

اٌزؼٍُ ِخشط 

اٌّشرجظ 

  ٌٍجشٔبِظ
3...   

 

  اٌّمشس ِىضىػبدط. 

 االرصبيعبػبد  لبئّخ اٌّىضىػبد َ

 3  مقدمات حول المقرر والقواعد التً تقوم علٌها السٌاسة الجنائٌة فً الشرٌعة 1

 3 .الفقه اإلسالمً والنظامالتعرٌف بالجرٌمة فً  2

 6 .ن سام الجرائم وننواعها فً الفقه اإلسالمً والنظام 3

 3 ي(الران المعنو -ـ الران المادي   نراان الجرٌمة  )الران الشرعً 4

 3 .سرٌان النص الجنائً من حٌث الزمان والماان 5

 3 المساهمة فً الجرٌمة 6

 3 وتطبٌقاتهاموانة المسؤولٌة الجنائٌة  7

 3  مقدمات حول المقرر والقواعد التً تقوم علٌها السٌاسة الجنائٌة فً الشرٌعة 8

 3 .التعرٌف بالجرٌمة فً الفقه اإلسالمً والنظام 9

 3 .ن سام الجرائم وننواعها فً الفقه اإلسالمً والنظام 11

 3 (  المعنويالران  -نراان الجرٌمة  )الران الشرعً ـ الران المادي   11

 3 .سرٌان النص الجنائً من حٌث الزمان والماان 12

 3 المساهمة فً الجرٌمة 13

 3 موانة المسؤولٌة الجنائٌة وتطبٌقاتها 14

 45 اٌّغّىع

 

 واٌزمُُُ:اٌزذسَظ  د.
 ُُ ُاٌزم وطشقِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ِغ وً ِٓ اعزشارُغُبد اٌزذسَظ  سثظ . 2

 ُُُاٌزم طشق اٌزذسَظ اعزشارُغُبد ِخشعبد اٌزؼٍُ  شِضاٌ

 اٌّؼبسف 1.0

1.1 
ٌتعممرف علممى القواعممد التممً تقمموم علٌهمما السٌاسممة 

 الجنائٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة 

 ات المحاضر -
  منا شةالحوار وال -

  النظرٌة االختبارات -
                            الواجباتتقٌٌم  -

1.2 

ٌتعممرف علممى ماهٌممة الجرٌمممة ونراانهمما ون سممامها 
وموانمممة المسمممئولٌة الجنائٌمممة ونسمممبا  اإلباحمممة، 

                               ونحاام التجرٌم والعقا  .   

 ات المحاضر -
  منا شةالحوار وال -
 تطبٌقمممممممهضمممممممر  نم لمممممممة  -
والتممممدرٌ  العملممممً  ا عٌممممةوو

 علٌها

  النظرٌة االختبارات -
                            واجباتالتقٌٌم  -

…    

 اٌّهبساد 2.0

2.1 

 المحاضرات  - القدرة على تحلٌل عناصر الجرٌمة.
التمممدرٌ  علمممً احسمممالٌ  و  -

الطممممممرق المسممممممتخدمة فمممممممً 
 المقارنة

 االختبارات النظرٌة -
تقٌٌم المنا شمات الشمفهٌة  -

                    ا ناء المحاضرات

2.2 
تطبٌمق القواعمد النظامٌمة علمى حماالت القدرة علمى 

 افتراضٌة

 المحاضرات  -
 التدرٌ  العملً -

 االختبارات النظرٌة -
 تقٌٌم المنا شات الشفهٌة -

…    

 اٌىفبءاد 3.0

3.1 
ٌختممار الحلممول السمملٌمة فممً الو ممائة الجنائٌممة التممً 

 تعرض علٌه.

 .منا شة والحوارال -
                   التدرٌ  العملً -

االختبممممممارات التحرٌرٌممممممة  -
 والشفهٌة
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 ُُُاٌزم طشق اٌزذسَظ اعزشارُغُبد ِخشعبد اٌزؼٍُ  شِضاٌ

3.2 
ٌحسن التعامل مة النصوص الشمرعٌة واسمتخرا  

 اححاام والمبادي فً القضاٌا الجنائٌة.

التدرٌ  العملً على مهمارة  -
االتصممممال واسممممتخدام وسممممائل 

                               التقنٌة الحدٌ ة

االختبممممممارات التحرٌرٌممممممة  -
 والشفهٌة

…    

 اٌطٍجخ  رمُُُ أٔشطخ. 3

 ُُُاٌزم أٔشطخ َ
 رىلُذ اٌزمُُُ

 )باألطبىع(
 إٌغجخ 

 ُُُاٌزمدسعخ  إعّبٌٍِٓ 

2 
األطبببببببببببببببببببىع  نول  فصلً اختبار

 الظادص
02% 

3 
األطببىع الاباًٍ   انً  فصلً اختبار

 ػشز
02% 

4 
أثٌببببباص الفصبببببل  اٌّشبسوخ  اٌشفهُخ

 الذراطٍ
02% 

5 
األطبىع الزاببغ  اخزجبس ٔهبئٍ

 ػشز
02% 

 %022  اٌّغّىع 6
 اٌخ( وسلخ ػًِّششوع عّبػٍ،  ،رمذٍَّػش   شفهٍ، ،رؾشَشٌ اخزجبس)ُُ ُاٌزم أٔشطخ

 

 

 اٌطالثٍ:األوبدٍَّ واٌذػُ  اإلسشبدأٔشطخ  -هـ 

 صالس عبػبد أعجىػُب.   

اٌذػُ األوبدٍَّ وإٌفغٍ ( رمذَُ 4( أػذاد ٍِفبد طالة اإلسشبد )3( رهُئخ اٌطالة ٌالخزجبساد )3رهُئخ اٌطالة اٌغذد ) 

( ِغبػذح اٌطالة فٍ رغغًُ اٌّمشساد واٌؾزف واإلضبفخ وششػ 7( ػمذ ٌمبءاد فشدَخ وعّبػُخ ِغ اٌطالة )6ٌٍطالة )

                ( رؾفُض اٌطالة واٌّزفىلُٓ ورمذَُ اٌذػُ اٌالصَ ٌٍّزؼضشَٓ.21( ِزبثؼخ اٌىضغ األوبدٍَّ ٌٍطبٌت )8اٌٍىائؼ )

 
  واٌّشافك:اٌزؼٍُ ِصبدس  –و 
 اٌزؼٍُ:ِصبدس لبئّخ . 2

 ٌٍّمشس اٌّشعغ اٌشئُظ
 2إٌظبَ اٌغٕبئٍ اٌغؼىدٌ اٌمغُ اٌؼبَ صوٍ ِؾّذ شٕبق، ِىزجخ اٌشمشٌ ـ اٌشَب  ط

3128َ 

 

 اٌّغبٔذحاٌّشاعغ 

 .2996َ، اٌشَب ، 2اٌصُفٍ، ػجذ اٌفزبػ، ، ط -األؽىبَ  اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌغٕبئٍ ـــ 

، ٔهضخ 4أصىي إٌظبَ اٌغٕبئٍ اإلعالٍِ، دساعخ ِمبسٔخ، ِؾّذ عٍُُ اٌؼىا، ط ـــ

 3117ِصش،اٌمبهشح،
ٌٕظبَ اٌغٕبئٍ ثبٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ، األٌفٍ، أؽّذ ػجذ اٌؼضَض، ، اٌشَب ، ِؼهذ اـــ 

 2977اإلداسح اٌؼبِخ، 

ػجذ اٌمبدس، ، داس اٌزشاس، اٌزششَغ اٌغٕبئٍ اإلعالٍِ، ِمبسٔب  ثبٌمبٔىْ اٌىضؼٍ ػىدح، ـــ 

 .اٌمبهشح، ثذوْ ربسَخ

 .2984، 3أصىي لبٔىْ اٌؼمىثبد فٍ اٌذوي اٌؼشثُخ ِصطفً، ِؾّىد، ، طــ 

، داس إٌهضخ 2، اٌغشَّخ، ط2اٌفمه اٌغٕبئٍ اإلعالٍِ، ؽغٍٕ، ِؾّىد ٔغُت، طـــ 

 3117َاٌؼشثُخ، 

 .عٍُّبْ اٌؼغالْاٌزششَغ اٌغٕبئٍ اإلعالٍِ اٌمغُ اٌؼبَ ، ػجذهللا ثٓ ـــ 

 ، ػًٍ ؽغٓ اٌششفٍواٌؼمىثخ إٌظشَخ اٌؼبِخ ٌٍغشَّخـــ 

 اإلٌىزشؤُخاٌّصبدس 
              اٌّؾبضشاد اٌّغغٍخ ػًٍ اإلَىى واٌّشفىػخ ػًٍ اٌجالن ثىس.                                                                        -

     http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxاٌّىزجخ اٌشلُّخ   اٌغؼىدَخ    -

 الَىجذ  يأخش
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 اٌّطٍىثخ:اٌّشافك واٌزغهُضاد . 3

 ِزطٍجبد اٌّمشس اٌؼٕبصش

 اٌّشافك
                     طبٌجب ػًٍ األلً. 41ٍَضَ رىفُش لبػخ دساعُخ رغزىػت  - ... إلخ( ، لاػاث الوحاكاةالذراطُت، الوختبزاث، لاػاث الؼزض الماػاث)

 اٌزغهُضاد اٌزمُٕخ
 )جهاس ػزض البُاًاث، الظبىرة الذكُت، البزهجُاث(

 عجىسح روُخ -ػش  دارب شىا عهبص  -

  تبؼاً لطبُؼت التخصص() يأخش رغهُضاد

 ٌّمشس:اعىدح  رمىَُص. 
  

 ُُمُطشق اٌز ىْاٌّمُّ ِغبالد اٌزمىَُ

اعااااازشارُغُبد اٌؾصاااااىي ػٍاااااً اٌز زَاااااخ 

اٌشاعؼاااخ ِااآ اٌطاااالة ثخصاااى  فؼبٌُاااخ 

 .اٌزذسَظ

 اٌطالة
ٔزااااابئظ اٌطاااااالة ، األعااااائٍخ وإٌمااااابػ ، 

 اعزجُبٔبد اعزطالع آساء اٌطالة               

اعزشارُغُبد أخشي ٌزمُُُ ػٍُّخ اٌزاذسَظ 

 ِٓ لجً ػضى هُئخ اٌزذسَظ أو اٌمغُ

أػضبء هُئخ 

 اٌزذسَظ

اٌذاخٍُخ  اٌّشاعؼخ اٌذوسَخ 

ٍّمشسٌ   

اعزّااابع رشااابوسٌ ثااآُ أػضااابء  

 ػٍُّخ اٌزذسَظاٌجشٔبِظ ٌّشاعؼخ رمُُُ 

 اٌمغُ ػٍُّبد رؾغُٓ اٌزذسَظ 

 ٔاااذواد ووسػ ػّاااً ػااآ اعااازشارُغُبد

اٌزااذسَظ ووُفُااخ رطجُااك ِخزٍااف طااشق 

   اٌزذسَظ اٌزٍ رزٕبعت وطجُؼخ اٌطالة

ـاا رشااغُغ اٌزىاصااً واٌضَاابساد اٌّزجبدٌااخ 

 ِغ اٌجشاِظ اٌّّبصٍخ.

ػٍُّبد اٌزؾمك ِٓ ِغزىَبد أغبص اٌطٍجخ 

ُٕااخ ِاآ أػّاابي ) ِضااً: رااذلُك رصااؾُؼ ػ

اٌطٍجاااخ ِااآ لجاااً أػضااابء هُئاااخ راااذسَظ  

ِغاازمٍُٓ، ورجاابدي رصااؾُؼ االخزجاابساد أو 

ػُٕخ ِٓ أػّابي اٌطٍجاخ ثصافخ دوسَاخ  ِاغ 

لجاااً أػضااابء هُئاااخ راااذسَظ ِااآ ِؤعغاااخ 

 .أخشي(

أػضبء هُئخ 

 اٌزذسَظ

َااازُ رصاااؾُؼ االخزجااابساد إٌهبئُاااخ صاااُ  -

ِشاعؼزهااب ِاآ لجااً ػضااى هُئااخ رااذسَظ 

 أخش.

إربؽخ اٌفشصخ ٌطٍجابد إػابدح اٌزصاؾُؼ  -

 ٌٍزؾمك ِٓ إٔغبص ثؼض اٌطالة.                    

صف رشرُجابد اٌزخطاُظ ٌٍّشاعؼاخ اٌذوسَاخ 

ٌّااذي فؼبٌُااخ  اٌّمااشس اٌذساعااٍ واٌزخطااُظ 

 ٌٍزؾغُٓ

 

ٔاذواد ووسػ ػّاً ِآ لجاً أػضابء  -

اٌجشٔاابِظ ٌزطااىَش اٌّمااشس اٌذساعااٍ ِااآ 

اٌزااذسَظ خااالي الزشاؽاابد أػضاابء هُئااخ 

  ثبٌجشٔبِظ

                                    رمىَُ ٔزبئظ اٌطالة                                                                                                             -
 إٌخ(ِصبدس اٌزؼٍُ ...  ٌٍّمشس،خشعبد اٌزؼٍُ ِفبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالة، ِذي رؾصًُ ، فبػٍُخ اٌزذسَظ )ِضً.ِغبالد اٌزمىَُ 

 رؾذَذهب( زَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاعغ إٌ اٌجشٔبِظ،لُبداد  اٌزذسَظ،أػضبء هُئخ  )اٌطٍجخ، ىْاٌّمُّ

 (ِجبشش وغُش ِجبششُُ )مُاٌز طشق

 . اػزّبد اٌزىصُف ػ

 ِغٍظ اٌمغُ  عهخ االػزّبد

 اٌضبٌضخ  سلُ اٌغٍغخ

 َ  3129/ 21/ 3هـ  3/4/2552 ربسَخ اٌغٍغخ

 


