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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
املستوى الرابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال توجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية

2

التعليم المدمج

3

التعليم اإللكتروني



4

التعليم عن بعد
أخرى



5

 .7ساعات االتصال

النسبة
% 50

عدد الساعات التدريسية


% 20
%10
% 20

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

م
1

محاضرات

18

2

معمل أو إستوديو

-

3

دروس إضافية

-

4

أخرى

(تذكر)

اإلجمالي

ساعات التعلم
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
لتدريس
 :مفهوم المال ،والملكية  ،والعقد  ،وأركانه  ،وشروطه  ،وتقسيماته  ،كما أنه يتضمن أحكام عقد البيع وصوره وأركانه
ي عنها ،وخيارات البيع  ،مع دراسة لبعض أنواع البيوع ؛ كبيع التقسيط  ،وبيع
وشروطه  ،وأنواعه  ،والبيوع المنه ّ
المرابحة لآلمر بالشراء  ،وبيع العربون  ،وبيع التورق  ،وغيرها  ،وفي المقرر أيضا بيان لربا البيع ،وعقد الصرف ،
وعقد السلم ،والشفعة  ،واإلجارة  ،والجعالة  ،والهبة والعارية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تعريف الطالب بمفهوم المال  ،والملكية  ،ومفهوم العقد  ،وأنواعه ،وآثاره.
تعريف الطالب بعقد البيع وأركانه وشروطه  ,وما يتعلق به من أنواع الخيارات  ,مع اإللمام ببعض صور البيوع المنهي عنها.
اإللمام ببعض أنواع البيوع المستحدثة مثل )  :بيع التقسيط  ,بيع المرابحة لآلمر بالشررا  ,بيرع االستصرناع  ,بيرع الترورق  ,بيرع
العربون(

3

التعرف على بعض األحكام المتصلة بعقد البيع ؛ كالشفعة وأحكامها.
التعرف على عقد السلم ،وما يتعلق به من أحكام.
تعريف الطالب بعقد اإلجارة والجعالة والهبة والعارية  ,وما يتعلق بهما من أحكام شرعية.
إكساب الطالب مهارة فهم كتب الفقه  ،واستكشاف مناهجها.
تنمية شعور الطالب بشمولية الشريعة اإلسالمية لجميع مناحي الحياة  ،وضرورة مراعاة أحكامها أثنا معالجرة األمرور الحياتيرة
والمعيشية.
تمكين الطالب من التعرف على مزايا الشريعة اإلسالمية ووفائها بمتطلبات الحياة ،وتحقيق مصالح العباد
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
K1
تعريف الطالب بمفهوم المال  ،والملكية  ،ومفهوم العقد  ،وأنواعه ،وآثاره.
تعريرف الطالرب بعقرد البيرع وأركانره وشرروطه  ,ومرا يتعلرق بره مرن أنرواع الخيرارات  ,مرع اإللمرام K2
ببعض صور البيوع المنهي عنها.
اإللمام ببعض أنواع البيوع المسرتحدثة مثرل )  :بيرع التقسريط  ,بيرع المرابحرة لآلمرر بالشررا  ,بيرع K3
االستصناع  ,بيع التورق  ,بيع العربون(
المهارات
أن يطبق المفراهيم والمبراد والنظريرات لمعالجرة القضرايا و المشركالت مرن كيفيرة S1

التعامالت المالية الحديثة
أن يمارس أساليب لالستقصا  ،والتحقّق والبحث فري القضرايا والمشركالت المعقّردة S2
أو المعاصرة في البحوث الخاصة بأحكام المعامالت.
S3
القيم

أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في تطبيق أحكام المعامالت
أن يتخذ قرارات منطقية مدعومة باألدلة والحجج ألحكام فقه المعامالت
أن يتعاون مع زمالئه في كتابة البحوث ملتز ًما بالمهام المطلوبة.
أن يستخدم مهارة اتخاذ القرار اثناء قيادته لفريق العمل

V1
V2
V3
V4

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3

4

5
6

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

مدخل إلى فقه المعامالت وفيه :تعريف المال ،وأقسرامه ،ومرا يجروم تملكره منره ومراال يجروم  ،وأقسرام 2
المعامالت المالية إجماال  ،والملكية :والمراد بها ،وأقسامها ،وأسربابها ،وضروابطها الشررعية ،والعقرد:
المراد به ،وأنواعه ،وأركانه.
2
حقيقة عقد البيع ،وشروطه ،وصيغه ،وأركانه ،ومسائله  ،والقبض :حقيقته ،وصوره.
ي عنهرا :القاعردة فيهرا  ،وحكمرة النهري  ،والتعريرف بهرا؛ ومرن أمثلتهرا :البيرع علرى البيرع 2 ،
البيوع المنهر ّ
والنجش ،وبيع الطعام قبل قبضه  .بيوع الغرر :المراد بها ،أنواعهرا ،وصرورها ،واألمثلرة عليهرا  .بيرع
العينة :المراد به وصوره ،وحكمه.
الشروط في البيع :المراد بها ،والفرق بينها وبين شرروط صرحة البيرع  .الشرروط الصرحيحة فري البيرع2 :
ضابطها ،وصورها ،وتطبيقاتها المعاصرة  .الشروط الفاسدة فري البيرع :ضرابطها ،وصرورها ،وأثرهرا
على العقد ،وتطبيقاتها المعاصرة ،والمسائل المرتبطة بالشروط في البيع؛ كمسألة بيع العربون ،والبيع
بشرط البرا ة من كل عيب.
الخيار في البيع :المراد به ،والحكمة من مشروعيته  ،وأقسرامه  ،وأدلتره ،وأبررم األحكرام المتعلقرة بره2 .
اإلقالة في البيع :المراد بها ،وحكمها ،والمسائل المتعلقة بها.
العقررود الماليررة المعاصرررة :ومنهررا :بيررع المرابحررة لآلمررر بالشرررا ،وبيررع التررورق ،وبيررع التقسرريط 2 ،
والتأمين :المراد به ،وأقسامه ،وحكمه ،وصوره الحديثة.

7
8
9
10

11
12

الربا والصرف وأحكامهما :وفيه تعريف الربرا  ،وأقسرامه ،ربرا البيروع وربرا الرديون  ،وأبررم األحكرام 2
المتعلقة بهما  ،وعلة الربا ،وما يجري فيه الربرا ومرا ال يجرري فيره  .بيرع العرايرا :المرراد بره ،وحكمره.
الصرف :المراد به ،وما يجري فيه ،وتطبيقاته المعاصرة.
2
بيع السلم وبيع االستصناع :المراد بهما ،وصورهما  ،وأحكامهما  ،وشروط صحتهما
الشررفعة وأحكامهررا  ،والحكمررة مررن مشررروعيتها  ،وشررروط ثبوتهررا ،ومررا يسررقطها  ،وأنواعهررا ،وأحكررام 2
العوض فيها.
عقررد اإلجررارة وأحكامرره  ،والفرررق بينهررا وبررين العقررود المشررابهة ،وأقسررام اإلجررارة بحسررب االعتبررارات 2
المختلفررة ،وأنررواع العقررود فيهررا ،ومررا يتعلررق باجررارة األعيرران وإجررارة األشررخا مررن أحكررام ،واألجيررر
الخا واألجير المشترك  :المراد بهما ،ومسؤولية كل منهما في الضمان  ،وانتها عقد اإلجارة.
الجعالة وأحكامها :والمقارنة بينها وبين ما يشبهها من العقود ،وحكمها ،وتكييرف عقرد الجعالرة ،واألثرر 2
المترتب على ذلك ،وما يشرترط السرتحقاق العروض فري عقرد الجعالرة ،وفسرخها وا ثرار المترتبرة علرى
الفسخ.
عقررد العاريررة وأحكامرره :وأركانرره وشررروط صررحته ،ومررا تجرروم إعارترره مررن األمرروال ومررا ال تجرروم 2
،وضوابط استعمال العارية ،ونفقتها ،وأخذ األجرة عليها ،وضمانها وأحكام الرجوع عنها.
28
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المباد والمفراهيم و
المصررطلحات األساسررية المتعلقررة بفقرره المعررامالت
المعاصرة مثل الصور الحديثة لعقد السلم والتأمين
أن يعررررررف و يفهرررررم التخصررررر المبنررررري علرررررى
التطورات الحديثة المعامالت
أن يعررررررف منهجيرررررة البحرررررث وفهمهرررررا ،وأسررررراليب
االستقصا في معالجرة التصررفات الماليرة العلميرة
الحديثة

1.1
1.2
1.3

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المناقشة والحوار

االختبار الشفهي

العصف الذهني

المناقشات الصفية

المحاضرررة عررن طريررق شرررح طلررع عرررت مشررتر أمررام
الطالبات
وتحليل عناصر الموضوع

1.4
2.0

2.1
2.2

المهارات
أن يطبررق المفرراهيم والمبرراد والنظريررات لمعالجررة الترررررردريب فرررررري مجموعررررررات البحوث التطبيقية الجماعية.
القضايا و المشكالت من القواعد المتعلقة بالقضرايا صغيرة كورش العمل
المعاصرة
تقويم الحاالت الدراسية
عمل أبحاث
أن يكون الطالب قادرا على انشا العقود المالية

أن يكررون ملمررا بررأنواع المررال مررا يجرروم ومرراال يجرروم التعلم الذاتي
2.3
منها
3.0
القيم
أن يلتزم برالقيم واألخرالق اإلسرالمية فري تعاملره مرع حضور ورش عمل
3.1
ا خرين.
العمل في مجموعات
أن يلتزم بآداب الحوار أثنا تبادل األفكار.
3.2
أن يتعرراون مررع ممالئرره فرري كتابررة البحرروث ملتزمررا العمل في مجموعات
3.3
بالمهام المطلوبة.
أن يسررتخدم مهررارة اتخرراذ القرررار اثنررا قيادترره لفريررق استراتيجية اتخاذ القرار.
3.4
العمل
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)

5

تقويم الحاالت الدراسية
المالحظة المباشرة
تقويم األقران
التقويم الجماعي للواجبات
بطاقة مالحظة لتقييم األدا .

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

م
1
2
3
4
5

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

3،4
14-1
6
12
16

أسئلة متنوعة عبر نظام البال بورد
واجبات منزلية.
اختبار تحريري أول
اختبار ثاني
اختبار نهائي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%5
%20
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 الساعات االرشادية (4ساعات اسبوع ًيا)
 الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيًا).
التواصل عبر النظام التعلم االلكتروني البال بورد

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع
الرئيس

للمقرر

•
سنة النشر
اسم الناشر
اسم الكتاب المقرر اسم المؤلف (رئيسي)
Publishing Year
Publisher
Author's Name Textbook title
ط2،1426هـ2005-م
دار الكتب العلمية
العدة شرح العمدة بهاء الدين المقدسي
•
1430هـ
دار المكتبي
فقه المعامالت المالية د .رفيق المصري
1427هـ-
دار النفائس -
المعامالت محمد عثمان شبير
المالية المعاصرة في الفقه
2007م
عمان
اإلسالمي

اسم المرجع
Reference
المراجع
المساندة

المغني
الممتع في شرح المقنع
الملخص الفقهي
فقه المعامالت المالية المعاصرة
فقه المعامالت المالية في اإلسالم

اسم المؤلف
(رئيسي)
Author's Name
ابن قدامة المقدسي
زين الدين
التنوخي الحنبلي
د .صالح الفوزان
سعد بن تركي
الخثالن
حسن أيوب

اسم الناشر
Publisher
هجر الرياض
مكتبة األسدي
دار العاصمة
دار الصميعي
للنشر والتوزيع-
الرياض
دار السالم
للطباعة والنشر

سنة النشر
Publishing
Year
2003م
1421هـ
1433هـ -
2012
هـ 423 -
2003م

المصادر
موقع الدرر السنية
اإللكتروني
موقع الموسوعة الشاملة
ة
أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية والبرمجيات واألسطوانات المدمجة 4.
برنامج يحوي المقرر بصيغة إلكترونية ( أسطوانة) (القر الصلب-
أخرى
 برنامج ( فيديو) محمل على ( أسطوانة أو فالشة ،أو الجوال) يشرح موضوعات المقرر .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
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متطلبات المقرر

متطلبات المقرر

العناصر

 .1املباين (قاعات احملاضرات ،واملختربات ،وقاعات العرض ،واملعامل ،وغريها):

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)


التجهيزات التقنية



أن يكووون بكوول قاعووة سهووااث تالووا با بووو للطالبووات للرسووو لي وه عن و



ثراء املكتبة مبصادر التعلم املتع دة

(جهام عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا لطبيعة التخص

)

أن تكون القاعة جمهزة ابلسبورة الذكية ومتطلباهتا.

احلاسة.

احلاسة ىل مكتبة لكرتونية خاصة ابلقسم

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

نموذج تقييم المقرر.
الحضررور المتبررادل بررين األسرراتذة الررذين
يدرسررررون المسرررراق ذاترررره ل فررررادة مررررن األساتذة
الخبرات التدريسية.
التقررررارير السررررنوية الترررري تعرررردها ادارة
أعضاء القسم
الجودة والقسم األكاديمي.
إجراءات التحقق من معايير إنجاز
الطالع (مثل :تدقيق تصحيح عينة من
أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة
تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة
األساتذة
دوري ٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من
الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من
مؤسسة أخرى):
الطالب

نموذج تقييم المقرر.
الحضررور المتبررادل بررين األسرراتذة الررذين
يدرسررررون المسرررراق ذاترررره ل فررررادة مررررن األساتذة
الخبرات التدريسية.
الطالب

طرق التقييم
غير مباشر
مباشر
غير مباشر

مباشر

غير مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضا هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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1441/06/02هـ

