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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .5الساعات المعتمدة:

ساعتان

 .2نوع المقرر:
أ .متطلب جامعة
ب .إجباري


متطلب كليّة
اختياري

متطلب قسم  أخرى

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :السنة الثانية  /المستوى الرابع
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر :ال يوجد
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر :ال يوجد

 .6نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق)
نمط الدراسة

م
1

المحاضرات التقليدية

2

التعليم المدمج

3

التعليم اإللكتروني

4

التعليم عن بعد

5

أخرى

عدد الساعات التدريسية

النسبة

31

%511

 .7ساعات التعلم الفعلية للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)
النشاط

م

ساعات التعلم

ساعات االتصال
1

محاضرات

2

معمل أو إستوديو

3

دروس إضافية

4

أخرى (تذكر)
اإلجمالي

31

31

ساعات التعلم األخرى*
1

ساعات االستذكار

2

الواجبات

51
8

3

3

المكتبة

7

4

إعداد البحوث /المشاريع

1

5

أخرى (تذكر)
31

اإلجمالي

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشمل ذلك :جميع أنشطة التعلم ،مثل :ساعات االستذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .5الوصف العام للمقرر:

يشتمل المقرر على تدريس أبرز األحكام المالية المعاصرة كالتأمين ،والتسعير ،والشيكات واألسهم والسندات وعقود التصنيع وغيرها،
وطريقة استنباط أحكامها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

تعريف وتدريب الطالب على األحكام المتعلقة بالمعامالت الماليَّة المعا ةصِرة أو المسِِتدجدَّة شِِرعا وكيف يحكم عليها ،والقواعد التي

قامت عليها.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

رمز

مخرج التعلم

المرتبط للبرنامج

المعارف :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

1.1

 -يعدد أبرز صور التعامالت المالية المعاصرة.

ع3

1.2

 -يوضح األحكام المتعلقة بالمعامالت المالية المعاصرة.

ع4/

1.3

 -يبرز دور المقاصد الشرعية واالجتهاد في المعامالت المالية المعاصرة.

ع4

2

المهارات :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على ان:

 2.1يربط بين المعامالت المالية المعاصرة وأحكامها الشرعية.

م4

 2.2يقيس مستجدات المعامالت المالية المعاصرة على نظائرها.

م3

يستدل على احكام المعامالت المالية المعاصرة.

م3

 2.4يتمكن من صياغة عقود المعامالت المالية محل الدراسة.

م4

2.3
3

الكفاءات :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراُ على أن:

 3.1يتحمل مسؤولية التعلم الذاتي بمواكبة التحديثات في مختلف المجاالت التي تساهم بتطويره مهنيا
ومهاريا.

ك2

 3.2يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد ملتزما باألخالق اإلسالمية والقواعد المهنية.

ك 3/

 3.3يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول في القضايا واالستشارات التي تعرض له.

ك4

4

ج .موضوعات المقرر
م
1

ساعات

قائمة الموضوعات

االتصال

التعريف بالمقرر ،ومخرجاته ،ومحكات التقييم.

2

معنى المعامالت المعاصرة.

2

التطور السريع في األعمال والمال  -أهلية التصدي للمعامالت المعاصرة.

2

3

دور المقاصد واالجتهاد الجماعي في المعامالت المعاصرة.

2

4

سوق االوراق المالية (البورصة) .المنفعة) -نظرة اإلسالم إلى الملكية.

2

5

أقسامه.
حكمه الشَّرعي – ُ
التأمين من عقود الغرر الفاحش ُ

2

7

الشيكات ،والكمبياالت ،وطرق التَّوثيق المعاصرة.

6

َّعامل.
األسهم ،والسندات وأحكام التَّعامل بهما ،ودور البُنوك في انتشار هذا الت ُ

8

خطابات الضَّمان ،وبطاقات االئتمان وأثرهما في التةّجارة المعاصرة.

 9اإلجارة المنتهية بالتمليك وحكمها الشَّرعي.
ة
ة
الملزم
 11بيع المرابحة لآلمر بالشراء وصلتُهُ بالوعد ُ
 11االستثمار في أموال الغير – استثمار أموال األوقاف و َّ
الزكاة.

2
2
4
2
2
2
2

ْمهُ.
 12التَّسعير ُ
ْمهُ – بيع العربون دو ُحك ُ
وحك ُ
 13عقود الصيانة وصلتها باالستصناع وحكم اإلخالل في المستقبل.

2

 14التسليم على المفتاح .

2
المجموع

31

د .التدريس والتقييم:

 .5ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

مخرجات التعلم

1.0

المعارف :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

1.1

يعدد أبرز صور التعامالت المالية المعاصرة.

1.2

يوضِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِح األحك ِِام المتعلق ِِة ب ِِالمع ِِامالت الم ِِالي ِِة
المعاصرة.

1-3

يبرز دور المقاص ِِد الش ِِرعية واالجتهاد في المعامالت
المالية المعاصرة.

2.0

المهارات :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

استراتيجيات التدريس

 المحاضرة. الخرائط المعرفية -المناقشة والحوار.

طرق التقييم

االخ ِ ِت ِ ِب ِ ِ ِِارات الش ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِف ِ ِِوي ِ ِ ِِة
والتحريرية.
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الرمز

مخرجات التعلم

2.1

يربط بين المعِِامالت المِِاليِِة المعِِاصِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِرة وأحكِِامهِِا
الشرعية.

2.2

يقيس مس ِ ِِتجدات المعامالت المالية المعاص ِ ِِرة على
نظائرها.

2.3

يستدل على أحكام المعامالت المالية المعاصرة.

2.4

يتمكن من ص ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِيِِاغِِة عقود المعِِامالت المِِاليِِة محِِل
الدراسة.

3.0

الكفاءات :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

3.1

يتحمل مس ِِؤولية التعلم الذاتي بمواكبة التحديثات في
مختلف المجاالت التي تساهم بتطويره مهنيا ومهاريا.

3.2

يعمل بش ِِكل فعال كعض ِِو أو كقائد ملتزما باألخالق
اإلسالمية والقواعد المهنية.

3.3

يوظف معِارفِِه ومهِِارتِِه القتراح الحلول في القضِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِايِِا
واالستشارات التي تعرض له.

استراتيجيات التدريس
-

المحاضرة.
التعلم النشط
العروض التقديمية.
التقارير.

 التعلم التعاوني األنشطة البحثية -حل المشكالت

طرق التقييم
 االختبِ ِِارات الشِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِفويِ ِِةوالتحريرية
 -أوراق العمل

 بطاقة المالحظة -تقييم النشطة البحثية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م

توقيت التقييم
(باألسبوع)

النسبة

من إجمالي درجة التقييم

 5التكليف بأعمال تتعلق بالمادة (تقارير ،واجبات ،عروض).

الرابع والثاني عشر

% 11

 2المناقشات واالختبارات الشفوية.

مستمر

% 11

 3اختبار فصلي تحريري.

الثامن

% 21

 5اختبار نهائي تحريري.

الثامن عشر

% 61

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
تحديد عدد الساعات المكتبيَّة إلرشاد طالب القسم.
خاصة الطُّالب المتميزين أو أصحاب األحوال.
كل طالب َّ
إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات ةّ
تحفيز الطالب ّة
المتفوقين ورعايدتهم،
إشراك الطالب في مختلف األنشطة بالكلية
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .5قائمة مصادر التعلم:

المعامالت المالية المعاصرة دراسة فقهية د .محمد عثمان شبير -
المرجع الرئيس للمقرر

عقود المعاوضات المالية أ.د /أحمد يوسف سليمان -أسباب بطالن العقود وفسادها
دراسة فقهية مقارنة .أ .د .علي عبدالقادر عثمان.
المعامالت المالةيَّة المعاصرة في الفقه االسالمي أ.د /محمد عثمان شبير -دار النفائس –األردن –ط1422 – 4هِ2111/م
 -بحوث فقهية في قضايا اقتصاديا معاصرة

المراجع المساندة

تأليف

المصادر اإللكترونية

المراجع اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت،،،موقع وزارة الشؤون اإلسالمية
موقع رسالة اإلسالم (الملتقى الفقهي) -موقع اإلسالم اليوم -موقع المسلم

-1أ.د .محمد سليمان األشقر
-2أ.د .ماجد محمد أبو رضية
-3أ.د .محمد عثمان شبير
-4د .عمر سليمان األشقر

مواد تعلم أخرى مثِِل البرامل التي تعتمِِد على الكمبيوتر أو األقراغ المضِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِغوطِِة أو المعِِايير
المهنية أو األنظمة:

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض،
قاعات المحاكاة  ...إلخ)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

متطلبات المقرر
 قاعة دراسية سعة  51طالب/ةشاشة عرض (بروجكتر) .

تجهيزات أخرى (تبعا لطبيعة التخصص)
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

طرق التقييم

المقيمون

فاعلية التدريس
مدى تحصيل مخرجات التعلم
مصادر التعلم

الطالب

مصادر التعلم
تطوير المقرر
أساليب التدريس

زيارة األقران
عضو مناظر ،منسقي المقرر ،قيادة البرنامل
تقرير المقرر

استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامل ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)
أ.د علي عبدالقادر عثمان

أستاذ الفقه واألصول المشارك
جهة االعتماد

مجلس القسم.

رقم الجلسة
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تاريخ الجلسة

1441/6/3هِ

ح .اعتماد التوصيف
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