
 

 
 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 أ.م.د حسن محسن صيهود  االسم 
 Dr.HasanMuhsin@islamic.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 
 الفقه الجنائي اسم المادة 

 الفقه الجنائي في الشريعة االسالمية  مقرر الفصل 

 أهداف المادة 
 

 ميدراسة الحدود والجنايات والتعزير في الفقه االسال

التفاصيل األساسية  
 لممادة

 

 الفقه االستداللي المقارن الجزء الثالث 

 
 الكتب المنهجية 

 الفقه الجنائي االسالمي ,احمد بهنسي 

 
 المصادر الخارجية 
 

 دراسة الحدود والجنايات والتعزير في الفقه االسالمي

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

االمتحان  مشروعال
 النهائي

 %63مثلا  - %03مثلا  - %03مثلا 
 
 إضافيةمعمومات  
 

 

 

 

 

 مجهورية العراق

 العلميزارة التعليم العالي والبحث  و  

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 العلوم اإلسالمية الكلية :

 الشريعة  القســم :
 الرابعة المرحلة :

حسن محسن  اسم المحاضر الثالثي :
 صيهود

  استاذ مساعد اللقب العلمي :
  دكتوراه المؤهل العلمي :

كلية العلوم اإلسالمية /  مكان العمل  :
 لىجامعة ديا



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 سبوعيجدول الدروس األ
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

انتعشٌف تكهًح انفقه وكهًح انجُائً  11/  2 – 1 1

وانًعُى انهغىي واالصطالحً نهفقه 

 ائًانجُ

  

   اهًٍح دساسح انفقه انجُائً االساليً 11/  9 – 8 2

   طشق دساسح انفقه انجُائً االساليً 11/  16 – 15 3

انحكًح يٍ يششوعٍح انحذود ووجىب  11/  23 – 22 4

 اقايتها وتحشٌى انشفاعح فٍها

  

حذ انزَا تعشٌفه واحكايه وخطىسته  11/  31 – 29 5

 وششوطه

  

   قىتح انزَا انجهذ وانشجى وانقتمع 11/  6- 5 6

   حذ انقزف حكًه ويششوعٍته 11/  13 – 12 7

ششوط حذ انقزف وششوط انقارف  11/  21 – 19 8

 وانًقزوف

  

   حذ انهىاط تعشٌفه وعقىتته 11/  27 – 26 9

   حذ شاسب انخًش وانحكًح يٍ تحشٌى انخًش 12/  4 – 3 11

   انخًش ششوط اقايح حذ 12/  11 – 11 11

حذ انسشقح وتعشٌفاتها وششوط االقايح  12/  18 – 17 12

 وكٍفٍح انقطع

  

   حذ انحشاتح وعقىتح انًحاستٍٍ 12/  25 – 24 13

حذ انشدج وحكى انًشتذ واالحكاو انًتعهقح   12/  31 14

 تانشدج

  

انتعشٌف تكهًح انفقه وكهًح انجُائً  1/  8 – 7 15

ً نهفقه وانًعُى انهغىي واالصطالح

 انجُائً

  

   اهًٍح دساسح انفقه انجُائً االساليً 1/  15 – 14 16

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة دياىل

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 ديالى الجامعة :
 

 العلوم اإلسالمية الكلية :
 القســم : الشريعة

 الرابعةالمرحلة : 
حسن محسن اسم المحاضر الثالثي : 

 صيهود
 استاذ مساعداللقب العلمي : 

 دكتوراهالمؤهل العلمي : 
مكان العمل  : كلية العلوم اإلسالمية / 

 جامعة ديالى

 



 
   طشق دساسح انفقه انجُائً االساليً 1/  22 – 21 17

18 28 /1  

 انحكًح يٍ يششوعٍح انحذود ووجىب 

 

 اقايتها وتحشٌى انشفاعح فٍها

  

   عطهح َصف انسُح  

   تعشٌف انجُاٌاخ وانفشق تٍٍ انجُاٌح وانحذ 2/  12 -11 19

اقساو انجُاٌح جُاٌح عهى انُفس وعهى يا  2/  19 – 18 21

 دوٌ انُفس

  

   انقتم انعًذ وشثه انعًذ وانقتم انخطأ 2/  26 – 25 21

   انقصاص ششوطه وانحكًح يُه 3/  5 – 4 22

   انذٌاخ يششوعٍتها وعهى يٍ تجة 3/  12 – 11 23

دٌح انًشأج ودٌح انًجىسً ودٌح انجٍٍُ  3/  19 – 18 24

 وانكتاتً

  

   انقسايح يششوعٍتها واحكايها 3/  26 – 25 25

   انتعزٌش واَىاع انعقىتاخ انتعزٌشٌح 4/  2 – 1 26

27 8 – 9  /4 
 سد انشثهاخ حىل انحذود

 

 

 

   تعشٌف انجُاٌاخ وانفشق تٍٍ انجُاٌح وانحذ 4/  16 – 15 28

اقساو انجُاٌح جُاٌح عهى انُفس وعهى يا   4/  23 – 22 29

 دوٌ انُفس

  

   انقتم انعًذ وشثه انعًذ وانقتم انخطأ 4/  3 – 29 31

   انقصاص ششوطه وانحكًح يُه 5/  7 – 6 31

32     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.و.د. عًش عثذ هللا َجى انذٌٍ انعًٍذ : تىقٍع                                       أ.و.د حسٍ يحسٍ صٍهىد :  األستارتىقٍع 


