
 

 األندلس جامعة

 للعوم والتقنية
 

 

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات مقرر: فقه المعامالت
 



 فقه المعامالت مواصفات مقرر:
 

 2 

I.  المقررعن المعلومات العامة: 

 المعامالت فقه  :المقرراسم   .1

 3202262 :هورقم المقرر رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار ةمحاضر
3    3 

 المستوى األول/ الفصل األول :المستوى والفصل الدراسي  .4

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال يوجد

 ال يوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6

 سالبكالوريوبرنامج  :المقررفيها تدريس يتم  /التيالبرنامج  .7

 اللغة العربية  :المقررلغة تدريس   .8
 فصلي :نظام الدراسة  .9

 انتظام :أسلوب الدراسة في البرنامج  .11

 حرم الجامعة  :المقررمكان تدريس   .11

 عبدا لله عيدروسد/  :المقرر مواصفات اسم معد  .12

  :تاريخ اعتماد مجلس الجامعة  .13

 

 

 

II.  المقرروصف: 
دراسة األحكام الشرعية المتعلقة بالبيوع ما يحل منها وما يحرم  والشروط فيها وأنواع الخيارات  والربا وأنواعه يتناول هذا المقرر 

المسلم في لتتضح لديه العالقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بين المسلم وأخيه ؛ والسلم والرهن والحوالة والكفالة دراسة تفصيلية
 . مجال المعامالت

 

III. :مخرجات التعلم 

a1-  لبيع و الخيارات و والربا و السلم و الرهن و اهذا المقرر كفي  فقه المعامالت المالية، بمصطلحات يوضح كل ما يتعلق
 .....من تعريف و مشروعية  ، و شروط ، وأركان ، مبطالت الحوالة والكفالة 

a2– المعامالت المالية األخطاء التي ترتكب أثناء تأدية هذه  يحدد أبرز. 
b1–  فهم نصوص الفقهاء، من خالل  الربا و الحوالة و الكفالة في  البيوع وأحكام يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من

 التدريب على معالجتها وتحليلها.
b2– البيوع المحرمة  وبيان الراجح منهان أقوال الفقهاء في مسائل ات ، بييقوم بعدة مقارن . 
c1 -  ة صر المعاالمالية  التطبيقات في   في كتابة ملخص هذا المقرريستخدم ما تم اخذه في . 
c2–  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء . مستنبطة من ال؛ في المسائل المالية الفتاوى الصحيحة يقدم 
d1-  بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجماعية. يتفاعل 
d2– ،مصادر في هذا كله  ويستخدم  ا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات كذو  يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية

 نفسه. طويرمتنوعه في ت
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IV. التدريس والتقويم اتباستراتيجي مخرجات التعلم مواءمة 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المعارف والفهم)المقررمخرجات تعلم  مواءمةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  / المعرفة والفهم المقررمخرجات 

a1-   يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات
فقه المعامالت المالية، في هذا المقرر 

والربا و السلم و كالبيع و الخيارات و 
الرهن و الحوالة والكفالة من تعريف و 

مشروعية  ، و شروط ، وأركان ، 
 مبطالت .....

 المحاضرة. 
الحوار والمناقشة، التكليفات 

لتعلم والتعليم ا الجماعية والفردية،
،القراءة الخارجية  الذاتي والتعاوني

 . 
 

 االختبارات التحريرية
 دة العلمية تلخيص الما األسئلة القصيرة،

تقييم التقارير والواجبات والتكليفات الجماعية  
 المادة العلمية . . إعداد والفردية التكليفات

a2–  يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب
  أثناء تأدية هذه المعامالت المالية .

 

 :                               التدريس والتقويم ةباستراتيجي (المهارات الذهنية)المقررمخرجات تعلم  مواءمة ثانيا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس / المهارات الذهنيةالمقرر مخرجات

b1–  يربط ما تم أخذه في الدراسة
النظرية من أحكام البيوع و الربا و 
الحوالة و الكفالة في  فهم نصوص 
الفقهاء، من خالل التدريب على معالجتها 

 وتحليلها.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 والحوار والمناقشة..

 العصف الذهني.

 اختبارات تحريرية.
تقيم التقارير والقراءة التحليلية والتكاليف 

 الجماعية والفردية.
 االختبارات الشفهية.

 مالحظة األداء.
 b2–  يقوم بعدة مقارنات ، بين أقوال

الفقهاء في مسائل البيوع المحرمة  وبيان 
 اجح منها .الر 

 
 

 :والتقويمتدريس ال استراتيجيةب (المهنية والعمليةالمهارات )المقررمخرجات تعلم   مواءمة ثالثا:
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعملية/ المقررمخرجات 

c1 - ستتدم ما تت اختت اي تتا التترا تتاياي   تت  اي
ي دطبي تت  ااي    يتتخاالتترااد  تتخا  متت االتتر

اي  ع ص ةاا.

التكليفات الجماعية والفردية، 
 مجموعات النقاش.

 التعلم الذاتي.
 التعلم التعاوني.

 

 اختبارات تحريرية وشفهية.
 األسئلة القصيرة.

 تقيم التكليفات. 
 .مالحظة األداء

 
c2–ي تت ماي ادتت لصاي ةتتيييخالتتراي  ستت   اا

ي    يخا؛اي  سدنبطخا نااي كد بالاي ستنخالا
  أقويلاي ا ه ءا.
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 :والتقويمتدريس ال ةياستراتيجب( المهارات العامة)المقررمخرجات تعلم  مواءمةرابعا: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المقرر مخرجات

d1-  بإيجابية ويعمل بكفاءة  يتفاعل

ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات 

 البحثية الجماعية.

 التعليم الذاتي، التعلم التعاوني
 .عمل حوارات 

 والمشاريع والتكليفات. 
 والمناقشة

 شفهية وتحريرية. اختبارات
 المالحظة.

 تقيم التقارير والتكاليف والواجبات.
 واألسئلة القصيرة.

 

d2–  ناعية،  واإلق يطور قدارته اإللقائية

في هذا ويستخدم  وكذلك معلوماته الفقهية 

 نفسه. هيكله مصادر متنوعه في تفق

 

 

V. الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة  المقرر مواضيع كتابةتحديد و

 مع تحديد الساعات المعتمدة لها.   للمقرر
 

 المقررى محتومواضيع وحدات / كتابة

 الجانب النظري                                                         أوال:

الر

 قم

 / موضوعاتوحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية
 المقررمخرجات تعلم 

1 

 
 

 :األولالباب    
 ع وداي  ع لض  ا

 .ي بيع -

 .ي دسعي ا -

 .يالحدك  ا -

 .ي مي  ا -

ا..ايالق  خ -

4 21 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

 

2 

 
 
ااا
ا

اي ث نر:اي ب باااا
اي  ع لض  ااااا
 ااااا

 .ي س  ا -

 .ي  ب ا -

 .ي   ض -

 .اي   ن -

 .اي  زي عخ -

ا.ايإلج  ة -

4 21 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 

3 

ا:ي ث  ثاي ب بااااا
ع وداي  ع لض  الااا

ااي دب ع  ا
اي ب باي  بعاااااااا

 .ي  ض  بخ -

 .ي يوي خ -

 .ي شاعخا -

ااي وا  خ -

4 21 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
 

4 

اع ودااااااااا
اي ياظالي دب ع  ااا
ا

 . الغصب  -

 . اللقطة  -

 الكفالة. -

3 9 a1 a2,b1,b2,,c1,c2 
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 . المساقاة - ااا

 الجعالة . -

 الشركة . -
 45 15                                                                          إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 

 

VI. استراتيجية التدريس: 

 المحاضرة -1

  يوي الي  ن قشخ.ي -2

  ج وع  اي ن  ش. -3

 ي دك يا  اي ا ديخالي ج  عيخ. -4

 ح اي  شكال ،اي عةفاي ا نر،الي دع  اي ايخر،ا عبايألدلي ،اد يسخاي ي  خ. -5

 

 

VII. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

البحوث والمقاالت في  عمل 1
 .المستجدات الفقهية

a1,b2,c1,d1,d2 ي ث  ث،الا
اي ي دياعش 

ا4

الصالة لكيفة أداء ملخص عمل  2
صحيحة كما كان يؤديها النبي 

 .صلى الله و عليه و سلم

a1,a2,b1,c1,c2,d1.d2  ا3اي ث  ثاعش

العلمية  قيام الطالب بتقديم المادة 3
 . باستخدام أجهزة العرض 

a1,b1,c2,d1,d2  ا3اي م  ساعش

ا
 

VIII. :تقويم التعلم 

 الدرجة  األسبوع يموالتق أنشطة الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

الترمطوال  واجبات ال 1  10 10% a1,a2,b1.b2.c1.c2,d1,d2 
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 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %10 10 8 تكليف بالبحث  2

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 a1,a2,b1.b2.c1.c2 %60 60 6 االختبار النهائي 4

 

IX. تعلملمصادر ا: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين(ةجع الرئيساالمر
ا22،ا1ي نش ا  ج  ع  ،اصنع ء،اطخهايبال هاي سنخااالؤيدادح  خاا.ادي ا -1
ا..م1111 تاتتا1411،ادي اي اك ا،ا بن ن،ا2ل هاي سنخا،اسي اس بقا،اط -2

 المساعدة المراجع

 .1113ه 1414،  1، ط الدراري المضية شرح الدرر البهية  محمد علي الشوكاني    مكتبة اإلرشاد  .1

 م .2222 -1421،  1منار السبيل في شرح الدليل  ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، ط .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 يإلص ي اي  ي عا.ا–ي  وسوعخاي ش   خا -1
 م.4002 تات1444يإلص ي اي ث نرا–ي ج  عاي كبي ا كدباي د يثاي ع براليإلسال ر

 

 

X.  المقررالضوابط والسياسات المتبعة في. 

الي  ايدع قا  آلخر:ا      ا ع اي  جوعا  وي حاي ج  عخايد ااد  خاي سي سخاي ع  خ

يعتبر  متى  و نسبته، ووكيفيته  الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: ي دع ي يخاي اع  ي  احضو اسي سخ  .1
 المقرر من محروما   الطالب

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى مدرس المتأخري يضو :  .4
 المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان وتوصيفا لسياسة المتبعة في  حاالت  :يال دي ناضوي ط  .3
 تأخر الطالب عن االمتحان. بحسب الدليل

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  لي  ش  يع:اي دعيين    .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إماالغش  حال في المتبعة السياسات هنا تحدداي غش:  .2

 .حدوثهفيحال  المتبعة إلجراءات هوا وحاالت االنتحال تعريف يحدد يالندي ل:ا .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد تالموبايال استخدام يمثل أخر سياسات أي أ  ص:اسي س  ا .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 يالس  عبدالله ابراهيم عيدروس  / أسبوعيا(3)  ي س ع  اي  كدبيخ

 المكان ورقم الهاتف 713127743 –صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      
Aidaros72@yahoo.com ي ب ي ايإل كد لنر 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 المعامالت فقه  :اسم المقرر  .1

 3202262 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

  3    3 

 األول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال توجد :(لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة   .5

 ال توجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 سبكالوريو :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعة مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

دراسة األحكام الشرعية المتعلقة بالبيوع ما يحل منها وما يحرم  والشروط فيها وأنواع الخيارات  والربا وأنواعه يتناول هذا المقرر 
لمسلم في ؛ لتتضح لديه العالقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون بين المسلم وأخيه اوالسلم والرهن والحوالة والكفالة دراسة تفصيلية

 .مجال المعامالت 
 

IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

a1-  يوضح كل ما يتعلق بمصطلحات  فقه المعامالت المالية، في هذا المقرر كالبيع و الخيارات و والربا و السلم و الرهن و
 الحوالة والكفالة من تعريف و مشروعية  ، و شروط ، وأركان ، مبطالت .....

a2–  هذه المعامالت المالية .يحدد أبرز األخطاء التي ترتكب أثناء تأدية 
b1–  يربط ما تم أخذه في الدراسة النظرية من أحكام البيوع و الربا و الحوالة و الكفالة في  فهم نصوص الفقهاء، من خالل

 التدريب على معالجتها وتحليلها.
b2– . يقوم بعدة مقارنات ، بين أقوال الفقهاء في مسائل البيوع المحرمة  وبيان الراجح منها 
c1 - .  يستخدم ما تم اخذه في هذا المقرر في كتابة ملخص  في التطبيقات  المالية المعاصرة 
c2– . يقدم الفتاوى الصحيحة في المسائل المالية ؛ المستنبطة من  الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء 
d1-  اعية.يتفاعل بإيجابية ويعمل بكفاءة ضمن زمالئه، وخاصة عند التكليفات البحثية الجم 

mailto:Aidaros72@yahoo.com
mailto:Aidaros72@yahoo.com
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d2– يطور قدارته اإللقائية والخطابية واإلقناعية،  وكذا األحكام الشرعية المتعلقة بفقه العبادات  ويستخدم  في هذا كله مصادر
امتنوعه في تطوير نفسه.

 
V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلية

1 

ااا
ا

ايأللل:اي ب باااااااا
اع وداي  ع لض  

ا.ي بيع -
ا. ي دسعي  -
ا.يالحدك    -
ا.ي مي    -
ايالق  خا.. -

4 21 

2 

اااا
ا
ا
ا

اي ث نر:اي ب ب
اع وداي  ع لض  

 لاي ياظ

ا. ي س   -
ا. ي  ب  -
ا.ي   ض -
ا. ي   ن -
ا. ي  زي عخ -
ايإلج  ةا. -

4 21 

3 

ا
ا

اي اة اي ث  ث:
ع وداي  ع لض  الا

اي دوثي   

ا.ي  ض  بخ -
ا.ي يوي خ -
ا.ي شاعخ  -
اي وا  خ -

4 21 

4 

   
 
 
ا.ع وداااي  ي ع:اي ب با

 

 . الغصب -
 . اللقطة  -
 .الكفالة -
 . المساقاة -
 . الجعالة -
 .الشركة  -

3 9 
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 المحاضرة .1

 لحوار والمناقشة.ا .2

 مجموعات النقاش. .3

 التكليفات الفردية والجماعية. .4

 .العصف الذهني، والتعلم الذاتي، لعب األدوار، دراسة الحالة.حل المشكالت،  .5

 
 
 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

معامالت عمل  بحث فيما جد من  1

بيع وأحكامها ؛ كمالية مصرفية 

المرابحة لألمر بالشراء ،  و 

االعتماد المستندي ، و خطاب 

 ....الضمان  

الثالث، والخامس، الحادي 

 عشر

4 

اختيار مسألة من مسائل الخالف  2

األئمة ودراستها من قبل  بين

 .البالط

 3 الثالث عشر

قيام الطالب بتقديم المادة العلمية  3

 .باستخدام أجهزة العرض ..

 

 3 الخامس عشر

 
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 والتاريخاليوم 
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقويم النهائي(

 10% 10 طوال الترم واجبات ال 1

 10% 10 طوال الترم تكليف و حضور  2

 %20 20 7 اختبار منتصف الفصل 3

 %60 60 16   االختبار النهائي 4

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 .م.1111 تاتتا1411،ادي اي اك ا،ا بن ن،ا2سي اس بقا،اطال هاي سنخا، -1

ا. تا.ا1411،اج ةا:ادي ايبناي جوزيا،اا5ص  حابنالوزيناي اوزينا:اي   م اي ا هرا.اط -2

 المساعدة المراجع

 .مااا1993ها1414،اا1ي  ضيخاش حاي    اي بهيخاا ي  اع راي شوا نراااا كدبخايإل ش دا،اطااي   ي يا-3ااااا

 .ما2111ا-1421،اا1 ن  اي سبي الراش حاي   ي اايب ي ي ابنا ي  ابناس   ابناضوي نا،اطا-4

 



 فقه المعامالت مواصفات مقرر:
 

 00 

 
 
 
 
 
 
 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -2

 الطالب يعد ومتى ونسبته، وكيفيته الغياب يعتمد ومتى الحضور سياسة تحدد: ي دع ي يخاي اع  ي  احضو اسي سخ  .1
 . المقرر من محروما  

يتم السماح بالتأخر إلى ربع ساعة من أول المحاضرة بشرط أن يكون التأخر مبررا  ومقبوال  لدى  المتأخر ي يضو :  .2
 مدرس المادة، وفي حالة التأخر أكثر من ربع ساعة يتم االعتذار عن قبول الطالب بحضور المحاضرة.

 حاالت  في المتبعة لسياسة وتوصيفا االمتحان عن الغياب حاالت في المتبعة السياسات تحديدا:يال دي ناضوي ط  .3
 بحسب الدليل.االمتحان عن الطالب تأخر

يكلف الطالب ببعض األنشطة العلمية الرديفة للمادة كالتقارير والتلخيصات المهمة، وعرضها  لي  ش  يع:اي دعيين    .4
 بالقاعة، ومناقشتها من قبل االستاذ المشرف وزمالء الطالب.

 .الغش طرائق من طريقة بأي التكاليف أوفي االمتحانات في إما غشالذي  فيحال المتبعة السياسات هنا تحدداي غش:  .5

 .حدوثه حالة في المتبعة اإلجراءات هو وحاالت النتحال تعريفا يحددايالندي ل:  .6

 الخ ..... التكليفات تسليم ومواعيد لتيلفون ا ام ستخد مثال أخرى  سياسات أيأ  ص:اسي س    .7
 

 


