
 

        ZU/QP10F003                 01:         اإلصذار                2015 حزيراى 24: تاريخ اإلصذار
  

   

 : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 :اسم المدرس  الشريعة :الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله:القسم 

 فقه المعاوضات والتبرعات:عنوان المقرر
(0101214) 

 : الساعات المكتبية 

 
  

 

 وصف المساق :
الوال والولك ، والعقذ وشروطه : هتطلب تخصص إجباري لطلبت الفقه وأصىله وأصىل الذيي ويتضوي 

 . وأًىاعه ، أحكام البيىع وأًىاعها، الخياراث، الربا ، السلن ، االستصٌاع ، الصرف، اإلجارة، و الهبت 

 أهداف المساق :
 :يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى 

 .أن يتعرف عمى أهم المصطمحات في مجال المعامالت كالمال والبيع والمرابحة والسمم وغيرها .1
 .أن يدرك أهم القواعد األساسية لممعامالت المالية المشروعة في اإلسالم  .2
 .أن يتعرف عمى أحكام العقود الشائعة في حياته كالبيع والسمم والربا واإلجارة  .3
 .أن يفرق بين المعامالت المالية المشروعة والمعامالت الباطمة والفاسدة   .4
 .أن يعزز ثقته بالفقه اإلسالمي وقدرته عمى معالجة قضايا الحياة المالية  .5

 

  مخرجات التعميم(ILO's:) 
 :عند االنتهاء من هذا المقّرر، فإنه من المتوقع أن ٌكون الطالب قادراً على 

 :-المعرفة والفهم، حيث يفترض الطالب أن يكون قادراً على  .1

 .فهم دور وأهمٌة المعاوضات والمبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ

 .فهم المقصود بالعقود المتعلقة بالمعاوضات - ب

 .التمٌٌز بٌن أنواعها المختلفة  - ت

 

معرفة أهمية كل منها في أثرها على الجانب التشريعي والمهارات الذهنية، حيث يكون الطالب قادراً  .2
 :-على 

 .التحلٌل والنقد الفقهً لبعض المبادئ بٌن النظرٌة والتطبٌق  - أ

 .استنباط الحلول فً حاالت لم تعالج أحكامها عند الفقهاء  - ب

تنمٌة قدراته على البحث والتحلٌل وتنمٌة القدرة على الفهم وتفسٌر األحكام والنصوص االفقهٌة فً  - ت
 .المصادر المختلفة 

 .النقاش والحوار العلمً مع الغٌر من خالل حلقات الحوار التً تثار خالل المحاضرات  - ث

 
 :-المهارات الخاصة بالموضوع، حيث يكون الطالب قادراً على  .3

اإلجابة على األسئلة التً تطرح علٌه من واقع النصوص الشرعٌة ومدى مالئمتها مع الواقع  - أ
 .العملً 

 .االستعانة باألحكام المستنبطة من القواعد الفقهٌة ومناقشتها  - ب

 .فهم اإلجراءات الواجب إتباعها فً االستنباط ومناقشتها  - ت
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 :-المهارات العملية، حيث يكون الطالب قادراً على  .4

، كٌفٌة التعرف على استخدام المعارف الفقهٌة فب المعاوضات واألهداف والمبادئ العامة والخاصة - أ
 .المستنبطة منها

 .التعرف على التطبٌقات التً تأخذ من القاعدة الفقهٌة  - ب

 

 هيكل المقرر: 
عذد  األسبىع

الساعاث 

هخرجاث 

التعلين 

 طرق التعلين إجراءاث التعلين الوىاضيع 

الفقه، فقه : مدخل إلى المادة وتعريف كل من -  أ- 1 3 األول
 .المعامالت ، المال وأقسامه 

 .تعريف الملك وأنواعه - 
 .أسباب ثبوت الملك - 

العروض 
بور ).الحاسوبّية

 (......ويرد/بوينت 
 

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية      = .العقد وشروطه وأنواعه- أ- 2 3 الثاني
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية       =تعريفه، مشروعيته، أركانه، شروطه ،  : عقد البيع-  أ-3 3 الثالث
 الحوار والمناقشة

 .أنواع البيوع وشروطها -  أ-4 3 الرابع
 

 الشفافيات
 

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

 أحكام الثمن وطرق تحديده- ب- 3 3 الخامس
 

 المحاضرة التفاعلّية     =
 الحوار والمناقشة

 الخيارات-  1-3 3 السادس
  

المراجع العامة 
 المساندة 

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

التواصل بالتعليم عن  الخيارات- ث- 3 3 الثامن
بعد باألنشطة 

 .والتكليفات

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية    = آثار البيع-  ب ت-3 3 التاسع
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية    = آثار الببع-  ب- 3 3 العاشر
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية   = االإستصناع والصرف-  ب - 4 3 األحد عشر
 الحوار والمناقشة

المصادر المكتبّية  السلم وأحكامه-  ث - 3  3 الثاني عشر
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة
 

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

 المحاضرة التفاعلّية   = الربا-  ب-3 3 الثالث عشر
 الحوار والمناقشة

 خرائط ذهنية  اإلجارة وأحكامها ت-3 3 الرابع عشر
 مساعدة 

 المحاضرة التفاعلّية
 الحوار والمناقشة

الخامس 
 عشر

التعليم عن طريق    = إنهاء عقد اإلجارة واعارة المأجور- ب- أ - 4 3
 األنشطة
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 المراجع  :
  الورجع الرئيسي-أ        

 .وهبت الزحيلي ، دار الفكر، دهشق . د.العقىد الوسواة، أ

 المراجع المساندة : 
 

 م2003عبذ الكرين زيذاى، هؤسست الرسالت، . الوذخل لذراست الشريعت، د - 1

 دار الكتاب الثقافي" أحوذ السعذ . د،   فقه الوعاهالث -2

 .      ط وزارة األوقاف الكىيتيت، عقذ البيع ،  الوىسىعت الكىيتيت– 3

  وها يتصل بالونهج     

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتية : 
 http://www.almoslim.net/node/100912:  موقع المسلم و ارابط هو – 1
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titl: االقتصادي اإلسالمً و ارابط هو   موقع النظام – 2

 shamble's //http:والرابط الشاملة المكتبة موقع - 3
 www.islamonline.net:هو والرابط الٌن أون إسالم موقع - 4
 www.islamweb.net:هو والرابط اإلسالمٌة المكتبة موقع - 5      

 www.wagfeya.com: هو والرابط الوقفٌة لمكتبة اموقع - 6
 

  طرق التعليم: 

. أسلوب المحاضرة التفاعلٌة النشطة -1
 .التعلٌم عن طرٌق حل المشكالت -2

 .التعلٌم التعاونً -3

 .الحوار والمناقشة -4

 .التعلٌم عن طرٌق األنشطة -5

 . اإلنترنت، المكتبة: مثل، ربط الطالب بمصادر المعرفة المختلفة -6
 

 األدوات المستخدمة في التقييم  :
، عدا التقٌٌم المستمر فً ملف اإلنجاز الذي ٌشمل التكلٌفات الصفٌة وغٌر الصفٌة، االختبار وسٌلة تقوٌم ثابتة

: والجدول التالً ٌبن إجراءات التقٌٌم فً المقرر،  والتفاعل الصفً فً المحاضرة، والتقرٌر، والبحث
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان األول %20 األسبوع الرابع 
 االمتحان الثاني %20 األسبوع الثامن 

 المشاركة  10% 
 االمتحان النهائي %50 األسبوع الرابع عشر 

 المجموع 100% 
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