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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                    سابع/ المستوى ال الرابعةالسنة     . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:3

 ال يوجد:    . المتطلبات السابقة لهذا المقرر4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة  .6
 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %111 45 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2
   التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
    أخرى 5

 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 45 محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 14             ساعات االستذكار 1
 6             الواجبات 2
 6              المكتبة 3
 6               المشاريع /إعداد البحوث 4
  ()تذكرأخرى  5
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 32           اإلجمالي 
التعلم،  ذلك: جميع أنشتتتتطة، ويشتتتتمل للمقررهي مقدار الوقت المستتتتتفمر في النشتتتتاطات التي تستتتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 مفل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

ز ، واألموال التي يجو بالملكية وماهية المال واقسامه وصور الكسبيتضمن المقرر التعريف  لمقرر:العام لوصف ال .0
المفرزة )سلطات الملكية نطاق الملكية ومصادرها و امتالكها والتي ال يجوز امتالكها. وأيضاً أنواع الحقوق وتقسيماتها، و 

 .(والشائعة
 
ه وإدراك الوجو  ،تصنيف األموالو  ،األحكام المتعلقة بالملكيةإعداد الطالب ليكون متمكناً من : الهدف الرئيس للمقرر. 2

  واكتساب الحقوق. المشروعة لكسب المال
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  :أنالطالب قادراً على سيكون : المعارف 1
 3ع .وتقسيمات األموال باعتباراتها المختلفة ،مفهوم الملكية يشرح 1.1
 4ع .نفاقالكسب واإلالمتعلقة بحكام األيبين   1.2
 1ع .والسلطات التي تترتب عليها ،عدد صور الملكية المختلفة ونطاقهاي 1.3
  : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2

 3م وفقاً للمستند الشرعي.بملكية األموال يستدل على األحكام المتعلقة   2.1
 4م جائزة التملك، وغير جائزة التملك.يميز بين األموال ال  2.2
 4م الوسائل المستحدثة لكسب األموال وامتالكها وفقاً لألصول الشرعية.يقيس   2.3
 3م .صنف مصادر الملكية المادية والمعنويةي  2.4
  : أن يكون قادراً على أن:الكفاءات 3

 3ك يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد في فريق المقرر 3.1
 4ك فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر. يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة 3.2
 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 3

 االتصال
 3 ره.وصور امتالكه ومصاد بالملكية وبالمال عموماً  التعريفالتعريف بالمقرر ومفرداته ومخرجاته و  1
 3 القسم األول: المال وأقسامه 2
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ومن  ،ومن ناحية تماثل األجزاء مفلي وقيمي -ماهية المال وأقسامه من ناحية الضمان متقوم وغير متقوم 
 ناحية االستقرار عقار ومنقول 

 معنى االستخالف في األموال 

كستتتتتتب المال بالمتاجرة والمخاطرة   –بالزرع وإحياء الموات  –بالميراث  –صتتتتتتور كستتتتتتب المال )بالعمل  3
 والهجرة(.

3 

الكستتتتتتتتتب  –الكستتتتتتتتب ب ير الحق -الكستتتتتتتتب باالنت ار -صتتتتتتتتور الحالل والحرام في كستتتتتتتتب المال )الربا 4
 باالحتكار(.

3 

األموال التي يجوز امتالكها والتي ال يجوز امتالكها )األموال المرصودة للمنافع العامة ت األموال التي ال  – 5
 3 األراضي الزراعية(. –المعادن  –الدولة ل إلى ؤو األموال التي ت –تتكافأ فيها الفمرة مع العمل 

 3 الصدقات(. -الزكاة –إنفاق المال في مصارفه الشرعية )إنفاق المال على صاحبه وأسرته  6
 3 .لطة(حقوق مخت –حقوق غير مالية  –القسم الفاني الملكية أنواع الحقوق وتقسيماتها )حقوق مالية  7
 3 الملكية الشائعة(. –الملكية الخاصة  –صور الملكية )الملكية العامة  8

9 
 :سلطات الملكية المفرزة

 الملكية التامة. –أ   
 االرتفاق( –الحكر  –الملكية الناقصة )االنتفاع ومشتقاته  –ب   

6 

 3 القسمة (. –سلطات الملكية الشائعة )الشيوع العادي ت الشيوع اإلجباري  - 11

حقوق االرتفاق القانونية مفل حق المرور وحق الري وحق المناور وحق  –نطاق الملكية )مسئولية المالك  11
 المطل(.

3 

12 

 مصادر الملكية: 
 المصادر المادية )الحيازة ت االلتصاق ت الميراث(. / أ    
لحلول ا –التصترف القانوني من خالل العقد أو الوصتية  –المصتادر المعنوية )المنع من التصترف  / ب  

محل المتصتتتتتترف إليه في الحق المتصتتتتتترف فيه من خالل الشتتتتتتفعة أو من خالل حق االستتتتتتترداد للحصتتتتتتتة 
 الشائعة المبيعة(.

6 

 45 المجموع
 
 
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 : أن يكون الطالب قادراً على أن:المعارف 1.0

ا وتقستتتيمات األموال باعتباراته ،يشتتترح مفهوم الملكية 1.1
 المختلفة.

 محاضرة الصفيةال
 العلميةالنقاشات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 .نفاقالكسب واإلاألحكام المتعلقة بيبين   1.2

 االختتتتتبتتتتتتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتتتتتتة -
 والستتتتتتتتتتلطات ،يعدد صتتتتتتتتتتور الملكية المختلفة ونطاقها 1.3  .والشفوية

 .التي تترتب عليها
 : أن يكون الطالب قادراً على أن:المهارات 2.0

يستتتتتتتتتتدل على األحكام المتعلقة بملكية األموال وفقاً   2.1
 للمستند الشرعي.

 عروض تقديمية. -
 .العصف الذهني -
 المناقشات الشفوية. -
 التعلم النشط. -

 ةاالختبارات الشفوية والتحريري
 بطاقة المالح ة.

 تقييم األقران.

يميز متتتتا بين األموال الجتتتتائزة التملتتتتك، وغير جتتتتائزة   2.2
 التملك.

يقيس الوسائل المستحدثة لكسب األموال وامتالكها   2.3
 وفقاً لألصول الشرعية.

 .صنف مصادر الملكية المادية والمعنويةي  2.4
 : أن يكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات 3.0
 يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد في فريق المقرر 3.1

 األنشطة البحفية. -
 التعلم التعاوني. -

األنشتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتة تتقتييم  -
 البحفية.

يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناستتتتتتتتتتتبة فيما  3.2 بطاقة المالح ة -
 يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  (.تقارير، واجبات، عروضالتكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) 
 والفاني عشر

11 % 

 % 11 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 21 الفامن. اختبار فصلي تحريري
 % 61 الفامن عشر. اختبار نهائي تحريري.

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 _ الساعات المكتبية بواقع ساعتين أسبوعيا
 اإلشراف المباشر لعضو هيئة التدريس كمرشد أكاديمي على مجموعة من الطالب  -
   مشاركة عضو هيئة التدريس في أسبوع اإلرشاد األكاديمي في بداية كل فصل دراسي -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 المرجع الرئيس للمقرر
د. مصتتطفى الجمال، ن ام الملكية، الفتل للطباعة والنشتتر، اإلستتكندرية، مصتتر، الطبعة الفانية، 

 م.2111عام 
 

 المراجع المساندة

 م.1965حسن كيرة، الحقوق العينية األصلية، القاهرة، عام  -1
فيه،  اإلسالمي وقواعد الملكية والعقودت محمد مصطفى الشلبي، المدخل في التعريف بالفقه 2

 م.1966هت /  1385عام 
 م.1994د. السنهوري، الوسيط، حق الملكية، موسوعة القانون المدني،  -3
  م.1995ت د. عبد المنعم البدراوي، حق الملكية، عام 4
 م.1987د. محمود جمال الدين زكي، الحقوق العينية األصلية،  -5
 م.1972في الحقوق العينية األصلية، عام  محمد لبيب شنب، موجز -6

 .عبر موقع هيئة الخبراءموسوعة األن مة  المصادر اإللكترونية

 .مدونة األحكام القضائية أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 ( طالب/ة51قاعات دراسية تسع )

 التقنية التجهيزات
 يات(البرمج الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية.

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 تحصيل مخرجات التعلم مدى

 مصادر التعلم
 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج تطوير المقرر

 تقرير المقرر
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 أساليب التدريس
 .إلخ(تعلم ... مصادر ال للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مفل.مجاالت التقويم 

 .)مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
 
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 

 د. منى بنت محمد عوض يوسف


