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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
2

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر

متطلب كلية
متطلب جامعة
أ.
إجباري √
ب.
 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) BIS 225

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م

فقه المعامالت1

(اختر كل ما ينطبق)

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

اختياري

(إن وجدت)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

متطلب قسم √ أخرى

النسبة
%100

عدد الساعات التدريسية
28
ال يوجد
28
28
ال يوجد

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر) واجبات
اإلجمالي

ساعات التعلم
28
2
2

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يشتمل هذا المقرر على الموضوعات التالية:
(الدين  ،والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة ،والصلح ،والسباق ،والحجر
والغصب ،وإحياء الموات ،والوقف ،واللقطة )
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 .2الهدف الرئيس للمقرر:
 :تمكين الطالب من التعرف على مزايا الشريعة اإلسالمية ووفائها بمتطلبات الحياة وتحقيق مصالح العباد ،وذلك من خالل
معرفته بحقيقة الدين ،وعقد القرض  ،ومعرفته بأحكام الرهن والضمان والكفالة ،والحوالة ،وأحكام الصلح ،والحجر ،واللقطة
،والوقف ،والسباق ،والتعرف على الوكالة والوصايا وتطبيقاتهما المعاصرة ،والشركة ،وأركانها ،وشروطها ،وأحكام الغصب
،والفرق بينه وبين صور أخذ المال بغير حق ،وإحياء الموات وما يشترط له.

ب -مخرجات التعلم

3

 .3مخرجات التعلم
للمقرر:الرمز

1.0
1.1

1.2

1.3
2.0

2.1

2.2

2.3
2.4
3.0

3.1

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ
والمفاهيم و المصطلحات األساسية كمفهوم
الدين  ،والقرض  ،والحوالة  ،والرهن
،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا ،
والشركة والصلح والسباق والحجر والغصب
وإحياء الموات والوقف واللقطة
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على
التطورات الحديثة المتعلقة الدين  ،والقرض
 ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة ،
والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح
والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات
والوقف واللقطة
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات
لمعالجة القضايا و المشكالت في كيفية
إجراء الدين  ،والقرض  ،والحوالة ،
والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة ،
والوصايا  ،والشركة والصلح والسباق
والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف
واللقطة
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقّق
والبحث في القضايا والمشكالت المعقّدة أو
المعاصرة في البحوث الخاصة بالدين ،
والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان ،
والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة
والصلح والسباق والحجر والغصب وإحياء
الموات والوقف واللقطة

القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية
واألكاديمية في كيفية إجراء القرض ،
والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة ،
والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح
والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات
والوقف واللقطة
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المحاضرات الصفية
الحوار والنقاش

طرح أسئلة تقويمية في
نهاية المحاضرة .

المحاضرات
الصفية
الحوار والنقاش .

طرح أسئلة تقويمية في
نهاية المحاضرة
تقديم ملخص
المناقشات الصفية

الحوار والنقاش
طرح أسئلة منوعة
ومحفزة
طرح أسئلة منوعة
ومحفزة .
حل المشكالت

حل المشكالت.
 .العصف الذهني

ضرب األمثلة والشواهد.
تبادل األدوار والمحكمة
الصورية.

3.2

3.3

استراتيجيات التدريس

وفاعلية ،بمرونة العمل فرق أن يقود
المهني في فهمه تطوير وتح ّمل مسؤولية
ألحكام الدين  ،والقرض  ،والحوالة ،
والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة ،
والوصايا  ،والشركة والصلح والسباق
والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف
واللقطة

طرق التقييم

ضرب األمثلة والشواهد.
تبادل األدوار والمحكمة
الصورية.

تقويم الطالب منخالل الواجبات
واألبحاث
واالختبارات
التحصيلية
تقييم األقران
تقييم األقران
تقويم الطالب منخالل الواجبات
واألبحاث
واالختبارات
التحصيلية

المناقشات الصفية
 طلب عرض مشتركأمام الطالب .
 طلب عرض مشتركأمام الطالب .

 طلب عرض مشتركأمام الطالب .

ج .موضوعات المقرر
م
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13

5

قائمة الموضوعات
حقيقة الدين وعقد القرض وأحكامهما  ،والتفريق بينهما  ،وتوثيق لدين ،وصوره ،ومسألة "ضع
وتعجل" :المراد بها ،وصورها ،و كمها ،وأسباب سقوط الدين وأحكام ذلك  ،وأركان عقد القرض
،وحكم الزيادة في القرض ،وصورها ،وحكم كل صورة.
عقد الرهن وأحكامه ،وأركانه  ،وشروط صحته ،ومؤونة الرهن  ،وأبرز األحكام المتعلقة به.
عقد الضمان وعقد الكفالة :والفرق بينهما ،وبيان المراد بهما ،وحكمهما ،وأنواعهما  ،وشروط صحة
الضمان  ،واألثر المترتب عليه ،وأحكام الرجوع .وما تصح فيه الكفالة وما ال تصح  ،واألحوال التي
تنقلب فيها الكفالة إلى ضمان.
عقد الحوالة وأحكامه :وفيه بيان المراد به ،والفرق بينه وبين غيره ،وحكمه ،وأركان الحوالة
وشروطها ،وأحكام العالقة بين أطراف الحوالة والتفصيل في ذلك .والسفتجة :والمراد بها،
وصورها القديمة والمعاصرة ،وتكييفها الفقهي ،وحكمها.
حقيقة الوكالة ،وأحكامها :والمراد بها ،والحكمة من مشروعيتها ،وأركانها  ،وما تنعق به ،وما
يصح التوكيل فيه ،وما ال يصح ،واألحكام المتعل ة بتصرفات الوكيل والموكل ،ومسؤولية الوكيل
في الضمان ،ومبطالت الوكالة.
عقد الشركة وأحكامه :وفيه تعريف عقد الشركة ،وحكمه ،وأركانه ،وحكم عقده بين المسلم وغيره
،وتقسيم الشركات بحسب ما تقع عليه ،وما يشترط في كل قسم ،والقواعد الشرعية في احتساب الربح
والخسارة للشركات.
شركات العنان  ،والمفاوضة ،واألبدان ،والوجوه  :والمراد بها ،ومشروعيتها ،وشروط صحتها،
وأهم أحكامها .والمضاربة :والمراد بها ،ومشروعيتها ،وأنواعها ،وشروط صحتها ،وأهم أحكامها.
وعقود المساقاة و لمزارعة والمغارسة :والمراد بها ،ومشروعيتها ،وشروط صحت ا ،وأهم
أحكامها.
الصلح وأحكامه :وفيه بيان المراد به ،وأقسامه ،وحكمه ،وأركانه ،والقواعد العامة التي تحكمه
،وشروط صحته  ،وبيان المراد بالصلح على إقرار ،والصلح على إنكار ،وآثارهما ،والصلح عن
المجهول :المراد به ،وآثاره.
الحجر وأحكامه :وفيه بيان المراد به ،وحكمه ،والحكمة من مشروعيته ،وأنواعه ،وعالمات البلوغ
عند الذكر واألنثى وعالقتها بزوال الحجر ،وما يزول به الحجر عن المحجور عليه ،وتصرفات ولي
اليتيم والسفيه والمجنون في حفظ أموالهم وتنميتها ،واإلفالس :والمراد به ،والفرق بينه وبين
اإلعسار ،واألصل الشرعي في أحكام المفلس ،وحاالت اإلفالس وحكم المفلس في كل منها.
عقد السباق وأحكامه :وفيه بيان المراد به ،وحكمه ،وضوابطه العامة ،والحكمة من تشريعه وضبطه
،والعوض في السباق :والمراد به ،وأدلة مشروعيته ،والتفريق بينه وبين غيره ،وما يجوز بذل
العوض فيه من المسابقات وضوابط ذلك ،وأقسام العوض باعتبار مخرجه وحكم كل قسم ،واألحكام
العامة المتعلقة بالعوض في المسابقات.
الغصب وأحكامه :والمراد به ،والفرق بينه وبين صور أخذ المال بغير حق ،وتوصيف الفقهاء ليد
الغاصب  ،ما يترتب على ذلك من أحكام ،واألحكام المتعلقة بتصرف ال اصب في المغصوب
،وما يضمن باإلتالف وما ال يضمن ،وما يلزم الغاصب عند رد المغصوب.
إحياء الموات وما شابهه وأحكامها  ،والحكمة من تشريعه ،وما يصح إحياؤه وما ال يصح ،وضوابط
ذلك  ،ووسائل اإلحياء الصحيحة ،واآلثار المترتبة على إحياء الموات ،وإحراز المباحات :المراد به،
وأسبابه ،وبيان قاعدة " من سبق إلى مباح فهو أحق به"  ،وضابط ذلك ،واألحكام المتعلقة به.
اللقطة وأحكامها :والمراد بها ،وحكم أخذها ،وما يجوز التقاطه وما ال يجوز وضوابط ذلك ،وأحكام
النفقة على القطة والمحافظة عليها ،وأحوال ضمانها ،والتعريف بها ووسائله ،ولقطة الحرم:
وأحكامها.
الوقف وأحكامه| :والمراد به  ،وفضله ،وأركانه ،وشروط صحته ،والشروط في الوقف :والمراد بها،
وأحكام العمل بها ،وأنواع الوقف :وتعريفها ،واألحكام الخاصة بكل منها ،وناظر الوقف المراد به،
ومسؤوليته ،وضمانه ،واألحكام المتعلقة به ،ونقل الوقف :المراد به ،والضوابط العامة له ،واألحكام

ساعات
االتصال
2
2
2
2
2

4

2

2

2

2
2
2
2

المتعلقة باستثمار أموال الوقف وريعه ،وتعطل الوقف :المراد به ،وأحكامه ،ووقف المنقوالت:
صوره ،وحكمه ،وتطبيقاته المعاصرة.
الوصية :تعريفها ،وحكمها ،والحكمة من تشريعها ،وأركانها وشروط صحتها ،واألحكام المتعلقة
بالموصي ،والموصى به ،والموصى له  ،وقبول الوصية :والمراد به ،ووقت اعتباره ،وحكم من قبل
14
الوصية ثم ردها ،والرجوع في الوصية :وحكمه ،وتعليق الوصية :والمراد به ،وصوره ،وأحكامه.
تنفيذ الوصية :وقته ،وترتيب في التركة ،وتصرفات المريض المالية.
المجموع

2
30

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

1.2

1.3
2
2.1

2.2

3
3.1

3.2
3.3

المعرفة و الفهم
أن يعرف و يفهم النظريات و المبادئ والمفاهيم و المصطلحات األساسية كمفهوم الدين ،
والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح
والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف واللقطة
أن يعرف و يفهم التخصص المبني على التطورات الحديثة المتعلقة الدين  ،والقرض ،
والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح والسباق
والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف واللقطة

K1

K2

K3
المهارات
أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات لمعالجة القضايا و المشكالت في كيفية إجراء الدين
 ،والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة
والصلح والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف واللقطة
أن يمارس أساليب لالستقصاء ،والتحقّق والبحث في القضايا والمشكالت المعقّدة أو
المعاصرة في البحوث الخاصة بالدين  ،والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة ،
والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف
واللقطة
القيم
أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية في كيفية إجراء القرض  ،والحوالة ،
والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة والصلح والسباق والحجر
والغصب وإحياء الموات والوقف واللقطة
المهني في فهمه ألحكام الدين تطوير وتح ّمل مسؤولية وفاعلية ،بمرونة العمل فرق أن يقود
 ،والقرض  ،والحوالة  ،والرهن ،والضمان  ،والكفالة  ،والوكالة  ،والوصايا  ،والشركة
والصلح والسباق والحجر والغصب وإحياء الموات والوقف واللقطة

S1

S2

S3
V1

V2
V3

 .2أنشطة تقييم الطلبة

6

توقيت التقييم

النسبة

(باألسبوع)

من إجمالي درجة التقييم
%10

م

أنشطة التقييم

1

-تقويم الطالب من خالل الواجبات

مستمر

2

-تقويم الطالب من خالل األبحاث

الخامس والعاشر

%10

3

-تقويم الطالب من خالل االختبارات التحصيلية التحريرية والشفهية

كل  8أسابيع

%20

م

أنشطة التقييم

4

االختبار الفصلي "النهائي"

توقيت التقييم

النسبة

(باألسبوع)

من إجمالي درجة التقييم

نهاية الفصل

%60

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 نموذج يوضع على مكتب عضو هيئة التدريس تحدد فيه الساعات المكتبية لألستاذ. -2استقبال الطالب خالل الساعات المكتبية لحل مشكالتهم.
 -3نموذج يوضع على مكتب عضو هيئة التدريس به بيان بأسماء طالب اإلرشاد األكاديمي.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع الرئيس

للمقرر

العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،ابو محمد بهاء الدين المقدسي دار الكتب
العلمية

المراجع المساندة

الملخص الفقهي

المصادر اإللكترونية

الموسوعة الشاملة

أخرى

المكتبة الشاملة

1423هـ

د .صالح الفوزان دار العاصمة

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

قاعات دراسية /سبورة تفاعلية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)
الب توب أو هاتف ذكي

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

تناسب المقرر مع المستوى
العام للطالب وإمكان تحصيلهم له
تناسب طرق تقييم المقرر مع
مخرجات التعلم المطلوبة

الطالب وأعضاء هيئة
التدريس

التغذية الراجعة من االختبارات والمناقشات
االستبانات الموزعة على الطالب ورقيا وإلكترونيا على
الموقع الخاص بهم
مراجعة دورية للمقرر من قبل القسم

تناسب مفردات المقرر عند غالب
الطالب مع الساعات الدراسية

أستاذ المقرر والطالب االستبانات الموزعة على الطالب ورقيا وإلكترونيا على
الموقع،
آراء األساتذة ممن درسوا المقرر
أستاذ المقرر والطالب المناقشات التي تتم من خالل االجتماعات الدورية للجان
ومجالس القسم
ولجنة الخطط

تميز المقرر بأنه من الحاجات
األساسية للطالب لالستفادة منه

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

ح .اعتماد التوصيف
مجلس القسم
جهة االعتماد
الثامنة عشر
رقم الجلسة
1441/06/02هـ
تاريخ الجلسة
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