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مخطط المادة الدراسية

اسم المادة
رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاريخ استتحدا مخطتط المتادة الدراستية  /تتاريخ
مراجعة مخطط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

فقه المعامالت ()1
1201221
 3ساعات نظرية
 3ساعات
تخصص الفقه الحنفي وأصوله
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
كلية الفقه الحنفي
الفقه الحنفي
السنة األولى

 2019/2018الفصل الثاني
البكالوريوس
اللغة العربية
2019/5/13م

منسق المادة:

االسم :محمود عناد حمدان الفالح
رقم المكتب
الساعات المكتبية،
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني.

 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :االسم ،رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني.

 .18وصف المادة
مميتتزات المعتتامالت الفقهيتتة ،وبيتتان وصتتفي للبيتتو والصتتر والستتلم والتتر والحجتتر واإلقتترار واإلجتتارة والشتتفعة
والشركة والمضاربة والوكالة والكفالة والحوالة والصلح والهبة والوقف والغصتب والوديعتة والعاريتة واللقتيط واللقطتة
والخثنى والمفقود واإلباق وإحياء الموات والمأذون والمزارعة والمساقاة م مختصر القدوري.
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

أوال :تعريف الطالب بالمصطلحات الفقهية المتعلقة في المادة.
ثانيا  :تصحيح معامالت الناس بما ال يخالف الشريعة.
ثالثا  :تنقيح المعامالت المالية بما يجعلها أكثر نجاحا ومالئمة للواقع.
رابعا  :السعي لتحقيق العدل بي المتعاقدي .
خامسا  :استشعار عظمة ذا الدي  ،وصالحيّته للتطبيق في كل مكان وزمان.
سادساً :الدعوة إلى هللا بتعليم الناس ذه األحكام وتقويم ممارساتهم فيها.
سابعاً :االطال على بعض المراجع الفقهية القديمة واالستفادة منها في األبحا والتقارير.
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مخطط المادة الدراسية
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
األسبوع

تعريف ا الفقه،
والمعامالت
المالية.

األول

المدرس

نتاجات التعلم المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

مختصر القدوري في
1ـ األسئلة الشفوية
الفقه الحنفي
 2ـ االختبارات الشهرية األول والثاني لإلمام أحمد ب محمد
القدوري.
3ـ المشاركة في المحاضرة والتكليف
ببعض الواجبات

تعريف
:البيع،
ومشروعيته،
وصفته،
وأركانه،
وشروطه
الخيارات :
 خيارالشرط .خيار
الرؤية.
خيار العيب.
خيار الو
صف .خيار
الغب والتغرير
أنوا البيع- :
البيع الصحيح.
البيع الفاسد- .
البيع الباطل- .
البيع الموقو .

الثاني

======

======

الثالث

======

======

الرابع

======

======

الخامس

======

======

السادس

======

======

السلم،
الصر ،
ال ّر .

السابع

======

======

الحجر،
اإلقرار،
اإلجارة.

الثام

======

======

 بيواألمانة البيو
المكرو ة
توابع البيع :
الربا
االستصنا
بيع الوفاء،
اإلقاله.
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الشفعة،
ال ّشركة،
المضاربة.

التاسع

مخطط المادة الدراسية
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الوكالة،
الكفالة،
الحوالة.

العاشر

======

======

الصّلح،
الهبة ،الوقف

الحادي
عشر

======

======

الغصب ،
الوديعة،
العارية

الثاني
عشر

======

اللقيط ،اللقطة،
الخنثى ،
المفقود

الثالث
عشر

======

======

اإلباق ،احياء
الموات،
المأذون،
المزارعة،
المساقاة

الرابع
عشر

======

======
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

 -1المحاضرات النظرية.
 -2تفعيل النقاش الجماعي.
 -3تكليف الطلبة ببعض الواجبات
 -4تفعيل طريقة العصف الذ ني عند الطلبة
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبار األول ويحدد له
االختبار الثاني ويحدد له
المشاركة يحدد له
االختبار النهائي ويحدد له
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السياسات المتبعة بالمادة:

 -1التدريس النظري.
 -2التطبيقات العملية م ضرب األمثلة ؛ لتقريب األفهام للطالب.
 -3مشاركة الطلبة أثناء المحاضرات.
 -4إعطاء ال ّدرجات
 - 5الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تساعد في دراسة الماد.

======
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مخطط المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

المعدات واألجهزة المطلوبة:
 السبورة.
 جهاز عرض ()data show
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المراجع:

مختصر القدوري في الفقه الحنفي لإلمام أحمد ب محمد القدوري
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معلومات إضافية:

 مراجع إضافية :خالصة الدالئل وتنقيح المسائل في شرح القدوري ،حسام الدين الرازي.
 موقع المكتبة الشاملةhttp// shamela.net :
التاريخ_______ :
التوقيع:
اسم منسق المادة:
مقرر لجنة الخطة:

التوقيع___________________________ :

رئيس القســـم:

التوقيع___________________________ :

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع___________________________:

العميد:

التوقيع___________________________:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة
-

