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  أستاذ المادة: د. أحمد عبيد.

 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:د عد

45   
 :: وصف المقررأوًل 

هذا المقرر هو أحد المقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وهو من مستوى السنة 
 الرابعة، ويتناول هذا المقرر األقضية والشهادات والوسائل الحديثة في اإلثبات الجنائي.

 :قررأهداف الم ثانًيا:
 . اإلسالمي الفقه في المقررة اإلثبات بوسائل العلم-1
 . الجنائي اإلثبات في الحديثة اإلثبات بوسائل العلم-2
 . والحديثة القديمة اإلثبات وسائل بين المقارنة-3
 اإلسالمي الفقه قرره ما بين تصادم ال وأن ، ومكان زمان لكل صالحة اإلسالمية الشريعة أن بيان-4

 . الحديثة اإلثبات وسائل هتقرر  وما
 

 :: محتوى المقررثالًثا
 [ونصف ساعة] انتهاء والية القاضي. –يف القاضي–الفصل األول: القضاء: معىن القضاء ومشروعيته وحكمه 

أصول استماع ، أنواع الدعوى ،شروط الدعوى ،أركان الدعوى، الفصل الثاين: الدعوى: تعريف الدعوى ومشروعيتها
 []ساعة ونصف. صول املرافعاتالدعوى أو أ

التحكيم: تعريف التحيكم، مشروعية التحكيم، أوجه التشابه واالختالف بني التحكيم : الفصل الثالث

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية
 (11445)  (2: فقه الجنايات )مقررل

 مذكرات من إعداد أستاذ المادة. :الكتاب المقرر



 ]ساعة ونصف[والنظم املشاهبة له.  

ة أمهية األدل ،أقسام األدلة اجلنائية ،دلة اجلنائية ودورها يف اإلثبات: ماهية األدلة اجلنائيةاألالفصل الرابع: 
 [ونصف ساعة]. يقينية األدلة اجلنائية وضوابطها ،اجلنائية يف اإلسالم

 ثبات والبينة .يف اإل، : يف اإلثبات اجلنائي: تعريف اإلثباتامسالفصل اخل

     ]ساعة ونصف[        الشرعي لوسائل اإلثبات احلديثة. : التكييف سسادالفصل ال

يف حقيقة اإلقرار  ،يف مشروعية اإلقرار ،عناصره وأقسامهتعريف اإلقرار و  :: يف اإلقراربعالفصل السا
مي و أمهية القرائن يف تق ،واألحكام املتعلقة بذات اإلقراربعض الشروط  ،أركان اإلقرار وشروطه ،وحكمه
 ساعات[ 6]   .تقادم اإلقرار ،جوع عن اإلقرارالر  ،اإلقرار

 ،شروط الشهادة ،الشهادة وحكمها وحجيتها مشروعية ،: الشهادة: معىن الشهادة ومداركهاثامنالفصل ال
 ساعات[ 6].                الرجوع عن الشهادة، الشهادة على الشهادة

أثر  ،أنواع اليمني ،صفة اليمني وشروطها ،اليمني والنكول: تعريف اليمني ومشروعيتها تاسع:الفصل ال
 ساعات ونصف[ 4]                    ما جتوز فيه اليمني من احلقوق  ،اليمني أو حكمها

 ساعات[ 3]        القضاء بعلم القاضي  ،: الفراسة وعلم القاضي: الفراسةعاشرالفصل ال

يف شروط  ،مفهوم اخلربة ومشروعيتها وحكمها: رها يف اإلثبات اجلنائي: اخلربة وأثادي عشرالفصل احل
 ]ساعة ونصف[. اخلبري

ة القسامة واحلكمة من طبيع، مشروعية القسامة ،مة عشر: القسامة: يف مفهوم القساثاينالفصل ال
النكول يف  ،ن القسامةالتعارض بني اللوث وأميا ،احللف يف القسامة ،اللوث ،شروط القسامة ،مشروعيتها

 ساعات[ 3]                          مبطالت القسامة.  ،القسامة

قسام القرائن يف الفقه أ ،عريف القرينة وشروطهاالقرائن وأثرها يف إثبات اجلرمية: يف ت: عشر لثالفصل الثا
. رالقرائن وأثرها يف إثبات جرائم احلدود والقصاص والتعازي ،موقف الفقهاء من العمل ابلقرائن ،اإلسالمي

 ساعات[ 6]



موقف ، البصمات يف الشريعة اإلسالمية : حجيةبصمات األصابع والبصمة الوراثية :عشر رابعالفصل ال
 ساعات[ 3] صرين من البصمة الوراثيةء املعاالفقها

احلكم  ،لصوت والصورة يف اإلثبات اجلنائي: يف التجسس اجلنائي: مدى حجية اعشر امسالفصل اخل
 ]ساعة ونصف[احلكم الشرعي لإلثبات ابلتصوير .  ،قبة اهلاتفية والتسجيل الصويتالشرعي للمرا

 .ومدى حجيته يف الشريعة اإلسالميةوليسي : قيمة الدليل الذي يقدمه الكلب البس عشرسادالفصل ال
 ]ساعة ونصف[

 ،ة يف اإلثبات اجلنائي: مشروعية احليلنفسية وأثرها يف اإلثبات اجلنائي: الوسائل العشر بعالفصل السا
 ]ساعة ونصف[جهاز كشف الكذب وأثره يف اإلثبات اجلنائي. 

 :: األساليب واألنشطةارابعً 

ئل اإلثبات الحديثة، سرد وقائع عملية في إثبات الجرائم من خالل عمل محاضرات نظرية، عرض صور لوسا
 األستاذ وخبرته الجنائية، عصف ذهني )طرح مسألة.. وعلى الطالب عرض أفكارهم حول المسألة المطروحة(.

 : التقويم:اخامسً 

 عالمة(. 30امتحان السعي: )

 عالمة(. 70االمتحان النهائي: )

 : المراجع:سادًسا
اإلقناع/  -ية الدسوقي/ إبراهيم الدسوقي شحا -املبسوط/ للسرخسي  -اهلداية/ للمرغيناين  -ان القرآن/ للجصاص أحك

الدليل اجلنائي  -آاثر اجلاين/ للبنهاوي  -املغين/ البن قدامة  -كشاف القناع/ للبهويت   -اإلنصاف/ للمرداوي  -للماوردي 
االشرتاك يف اجلرمية/ د. سامي  -األدلة اجلنائية/ منصور املعايطة  -ن/ إبراهيم الفائز اإلثبات ابلقرائ -املادي/ د. أبو القاسم 

 الكبيسي.

 


