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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 0605741 رقم المادة فقه المعامالت اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات  3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
لشذذ ا ااساسذذر ءجذذ اا وهذذو الما هذذم   مذذا المعذذامالت المالهذذم وهذذو المذذا   وا لمذذهذذ ا المذذادي  حذذين حقهقذذم فقذذه المعذذامالت المالهذذم ومج

  بسط أدوات المعامالت المالهم وهر العقود.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 .الصلةواأللفاظ ذات  تان يتعرف الطالب على مفهوم فقه المعامال الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 . ع يف فقه المعامالتالقد ي عاى  1.1
 .مع فم االفاظ ال ر لها مدلو  مصطاح فقه المعامالتالقد ي عاى  2.1

 أن يتعرف الطالب على خصائص فقه المعامالت المالية. الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 .فر العقود االباحم ااصلأن القد ي عاى مع فم  1.2
 .المصاحم محنهه عاى م اعاي أن المعامالتالقد ي عاى مع فم  2.2
 .القد ي عاى إد اك أن المعامالت  ات نزعم جماعهه 2.2

 أن يتعرف الطالب على أنواع المعامالت المالية. الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 .مع فم المعاوضات وال ح عات واالسقاطات واالطالقاتالقد ي عاى  1.2
 .وال وثهقات واالس حفاظاتمع فم ال غيي ات والمشا  ات القد ي عاى  2.2

 أن يتعرف الطالب على مصادر فقه المعامالت المالية. الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 .مع فم المصد ين ااساسين الق آن والسنهالقد ي عاى  1.1
 .مع فم المصاد  ال بعهم اءجماع واالج هادالقد ي عاى  2.1
 .المعاص ي مات المجامع الفقهه    قل  اث الفقهر ومالقد ي عاى مع فم مصد ي ا 2.1

 أن يتعرف الطالب على كل المعامالت المالية )المال( واقسامه عند الفقهاء الخامسالهدف 

مخرجات التعلم 
 الخامسللهدف 

 القد ي عاى مع فم حقهقم الما  واالفاظ  ات الصام به. 1.1
 نقو .موغي  ال القد ي عاى مع فم الما  المنقو  2.1
 القد ي عاى مع فم المقصود بالعقا  وبالما  المنقو . 2.1

 أن يتعرف الطالب على أدوات المعامالت المالية)العقود( صيغها واركانها وشروطها. السادسالهدف 

مخرجات التعلم 
 السادسللهدف 

 القد ي عاى مع فم صهغ العقود 1.1
 القد ي عاى مع فم أ  ان العقود. 2.1
 ش وا العقود. معاى مع ف القد ي 2.1

 الكتاب المعتمد:
دا  النفائس لانش   – محمد عثمان شحي د.  – الى فقه المعامالت المالهم: الما   الما هم  العقد.المدخل  -1

 .2050 – 2ا وال وزيع.
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 المراجع العلمية:

 .5163  –مطبعم جامعم دمشق  – عحد ال  يم زيداند.  – المدخل لد اسم الش يعم االسالمهم -1

 .احر الجوزي دا   – سعدهم    ر الخ الند.  – أح ام ااو اق ال جا يم فر الفقه االسالمر -2

 .5193 –دا  الغ ب اءسالمر  –د. أحمد الز قا  –ش ح القواعد الفقههم  -2
 

 التوزيع الزمني    

 االسبوع

 
عدد 

 الساعات
الصفحات في الكتاب  الموضوعات

 المعتمد
 مالحظات

11 
1 
1 
1 

  11 – 7ص  .: معنى فقه المعامالتاألولفقه المعامالت المالية المبحث حقيقة 

12 
1 
1 
1 

  22 – 17ص  .الى فقه المعامالت المالية اإلسالمالمبحث الثاني: نظرة 

12 
1 
1 
1 

 المبحث الثالث: خصائص فقه المعامالت المالية .
  17 – 21ص  المبحث الرابع أنواع المعامالت المالية.

11 
1 
1 
1 

 .المبحث الخامس: مصادر فقه المعامالت المالية
  75 – 15ص  الفصل الثاني: محل المعامالت المالية)المال( المبحث األول: حقيقة المال.

11 
1 
1 
1 

 الى المال اإلسالمالمبحث الثاني: نظرة 
  72 – 77ص  .والمطلب الثاني( األولالمبحث الثالث: أقسام المال) المطلب 

11 
1 
1 
1 

  111 – 72ص  طلب الثالث الى آخر السابع(.مالمبحث الثالث: اقسام المال. )من ال

17 
1 
1 
1 

 المبحث الرابع: مصادر المال واستثماره.
 الفصل الثالث: الشرط األساسي إلجراء المعامالت)الملكية(

 المبحث األول: حقيقة الملكية)مطلبان(.
  121 – 112ص 

15 
1 
1 
1 

 ع الملكية.وانالمطلب الثالث: أ
125 – 121ص  المبحث الثاني: أسباب اكتساب الملكية.   

17 
1 
1 
1 

 المباحات التي تملك بالمعالجة.
111 – 125ص  .المطلب الثاني: أسباب اكتساب الملكية الناقصة   

11 
1 
1 
1 

 ثالثُا: العقود الناقلة لملكية المنفعة.
111 – 111ص  .المبحث الثالث: القيود الواردة على الملكية الخاصة   

11 
1 
1 
1 

 .ثالثُا: القيود الالزمة النتقال الملكية
  177 – 111ص  المطلب الثاني: القيود اإلدارية الواردة على الملكية.
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12 
1 
1 
1 

 المطلب الثالث: القيود االستثنائية الواردة على الملكية.
 .المبحث الرابع: نظرة اإلسالم الى الملكية

 
 171 – 177ص 

 
 

12 
1 
1 
1 

 المعامالت المالية)العقود( أدواتالفصل الرابع: 
 والمطلب الثاني األولالمطلب : : حقيقة العقد األولالمبحث 

 اإلجماع والقياس.
  177 – 177ص 

11 
1 
1 
1 

 المطلب الثالث.
  2117 – 217ص  .المبحث الثاني: تكوين العقد.

11 
1 
1 
1 

 

 طرق العقد. -ثانيًا:
 

  227 – 217ص 

11 
1 
1 
1 

 .ثالثًا: محل العقد
 

  211 – 227ص 

 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 

 %11المشا  م    = 
 %21=   االم حان ااو 
 %21=  االم حان الثانر
 %11= االم حان النهائر

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الفصل اعما  
 ) قا ي   أبحاث  ام حانات يومهم( 

 %11=  االم حان النهائر

 
 

 7/11/2117 تاريخ االعتماد حسين المجاليالدكتور محمد  اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )ي م  حديثها فر  ل فصل د اسر و عبأ من قحل مد س المادي(معلومات إضافية: 
 301 رقم المكتب الد  و  أحمد داود محمد شح و ي   مدرس المادة

 Shahrouri@zuj.edu.jo البريد االلكتروني 359  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 ااحد   الثالثاا  الخمهس: 

 اءثنين   اا بعاا:
 


