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 : المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس  الشريعة :الكلية 

 : موعد المحاضرة  الفقه وأصوله: القسم 

 الشركات والتوثيقات            :  عٌواى الوقرر
(     0101314  )  

 : الساعات المكتبية 

 
  

 

  وصف المساق 

ٌذي المادة متطلب إجباري لطلبت قسم الفقً َأصُلً ، َتٍدف ٌذي المادة إلى أن يتعزف الطالب على       

الشزكاث َأوُاعٍا ، َالمزارعت َالمساقاة َالمغارست، : عقُد معامالث ماليت متعددة قديما َحديثا مىٍا

 .َالعاريت َالُكالت َالُديعت َعقد المقاَلت، َالكفالت َالحُالت َالزٌه 

 

  أهداف المساق 

 .ن يتعرف عمى طائفة من عقود المعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية أ .1
أن تعرف عمى قدرة الفقو اإلسالمي عمى االستجابة لمتطمبات التقنين في الحياة المعاصرة من خالل المقارنة بين الفقو  .2

 " .القانون المدني األردني"اإلسالمي وما ورد في غيره من القوانين وخاصة 
 .أن يتعرف عمى مقاصد الشريعة الرئيسة من التشريعات الخاصة بالعقود المتعددة في المقرر  .3
 في اإلسالم واستيعاب المفاىيم والمصطمحات االقتصاديةأن يتعرف عمى أىمية فقو المعامالت في صياغة النظرية  .4

 الشرعية واألحكام الفقيية الرئيسة المتعمقة بموضوع فقو المعامالت 
أن يتزود بقدر مناسب من األحكام الشرعية في المعامالت تمكنو من تمييز الحالل من الحرام في حياتو اليومية  .5

 .وتعاممو مع المجتمع 
 .أن يتمكن من تطبيق تمك األحكام وااللتزام بيا في مواقف الحياة المختمفة  .6

 
 مخرجات التعلم : 

 :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 الشركات والمبادئ األساسٌة التً ترتكز علٌها - أ

 .فهم المقصود بعقود االستحفاظ والتوثٌقات  - ب

 .التمٌٌز بٌن أنواعها المختلفة  - ت
 

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

 .التحلٌل والنقد الفقهً لبعض المبادئ بٌن النظرٌة والتطبٌق  - أ

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

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

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

 .االستعانة باألحكام المستنبطة من بحث الشركات ومناقشتها  - ب

 .فهم اإلجراءات الواجب إتباعها فً االستنباط ومناقشتها فً عقود التوثٌقات  - ت

 
 :-المهارات العملية، حيث يكون الطالب قادراً على  .4

 .المستنبطة منها، كٌفٌة التعرف على استخدام الطرق الموصلة لمعرفة الحكم الفقهً واألهداف والمبادئ العامة والخاصة - أ

 . كاتالتعرف على التطبٌقات التً تأخذ من بحث الشر-          ب 
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 هيكل المقرر  : 

 

 المواضيع إجراءات التعلم طرق التعليم
نتاجات 
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 األسبوع

المحاضرة التفاعلّية 
 

العروض 

بور ).الحاصوبيّت

 (......ويرد/بويٌج 

اإلًترًج 

شركة العقد :الشركات - 
وشركة الملك 

شركة العقد أحكام - 
 األول 3 أ - 1

 شركة الوجوه-
 الثاًي 3 ت-ب - 1 شركة األعمال-

الشفافياث   الثالج 3  أ – 2 شركة المضاربة-

 الحوار والمناقشة

األبحاث   الرابع 3 ث - ت- 2 شركةالمساهمة- 

البراهج 

اإللكتروًيت في 

التقضين 

الووضوعي 

 .للضور واآلياث

 الضادس 3 ت – 3  الصلح- 

 الضابع 3 ب - 3 المزارعة والمساقاة- 

 الثاهي 3 أ - 4 .المغارسة -  

العارية : من عقود المنفعة - 
 التاصع 3 ب - 4 .

 التعليم عن طريق حّل المشكالت
التواصل بالتعليم 
عن بعد باألنشطة 

 .والتكليفات

الوكالة : من عقود العمل - 
 العاشر 3 ـ ت -3 .

الوديعة : من عقود العمل -  
 األحذ عشر 3  أ – 4 .

عقد : من عقدو العمل - 
 الثاًي عشر 3 ث-1          .المقاولة

 التعليم عن طريق األنشطة

المصادر المكتبّية 
التي يحال إليها 
حسب موضوع 

 .المحاضرة

: من عقود التأمينات- 
 الثالج عشر 3  ت –ب -3 الكفالة

: من عقود التأمينات- 
 الرابع عشر 3 ث- 3 .الحوالة 

: من عقود التأمينات - 
 3 ب - 4 .الرهن 

الخاهش 

 عشر
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  المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

  م2000د وهبت الزحيلي ، دار الفكر، دهشق، .                   العقود الوضواة ، أ
 

 

 المقررات المساندة 

 
، مصطفى البعا. د، مصطفى الخن. د- رحمه هللا-الفقه المنهجً على مذهب اإلمام الشافعً - 1

 .الجزء السادس. علً الشربجً
 م2003عبد الكرٌم زٌدان، مؤسسة الرسالة، . المدخل لدراسة الشرٌعة، د - 2
 . 2ط،  طبع جامعة دمشق.أحمد الجً الكردي. د.أ – فقه المعاوضات - 3

 دمشق سورٌة ، دار الفكر ، 3 ط .وهبة الزحٌلً. د.أ. الفقه اإلسالمً وأدلته - 4

  

 

 مواقع على الشبكة العنكبوتية: 
 http://www.almoslim.net/node/100912: موقع المسلم و ارابط هو  – 1
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titl: رابط هو لاالقتصادي اإلسالمً و اموقع النظام  –  2
 shamble's //http:موقع المكتبة الشاملة والرابط - 3

 www.islamonline.net:موقع إسالم أون الٌن والرابط هو - 4
 www.islamweb.net:موقع المكتبة اإلسالمٌة والرابط هو - 5      

 www.wagfeya.com: موقع المكتبة الوقفٌة والرابط هو - 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 التاسع

 االمتحان الثاني %20 األسبوع الرابع عشر
 المشاركة  10% 

 االمتحان النهائي %50 األسبوع الخامس عشر
 المجموع 100% 

 

http://www.almoslim.net/node/100912
http://www.almoslim.net/node/100912
http://www.wagfeya.com/
http://www.wagfeya.com/

