بسم اهلل الرمحن الرحيــم

اخلطة الدراسية ملقرر فقه املعامالت ( 202 )1سلم
الفصل الدراسي الثاني  1440 / 1432هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذة ادلقرر  :هند سعود الرفيق

الساعات ادلكتبية :يوم األثنٌن 21

رقم ادلكتب 117 :مبىن كلية الرتبية ،الدور الثاين ،قسم الدراسات اإلسالمية
رابط ادلوقع:

الربيد اإللكرتوينhend1928@hotmail> com :

أوالً  /أهداف ادلقرر :

 -2التعريف بعقد البيع وشروطه وأنواعه.
 -1بيان علل ومناطات البيوع ادلنهي عنه.
 -3التعريف أبهم األكحكام ادلتعلقة لالرلا والررف وطببيقااها ادلعاررة.
 -4إكساب البالبة القدرة على ختريج الفروع ادلستجدة على األرول ادلناسبة وفق الضوابط الشرعية.
 -5بيان أهم أكحكام الشركات ادلعاررة ورببها ما أمكن لالشركات ادلسماة.
 -6التعريف جبملة من عقود التربعات وأكحكامها.
اثنياً  /ادلرعع الرييسي:
شرح عمدة الفقه  :أ.د :عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين ،الناشر :كرسي األمًن سلبان2419 ،هـ
ادلخترر يف ادلعامالت  :د  :خالد بن علي ادلشيقح ( مكتبة الرشد ،الببعة الثالثة 2437هـ ).
 .2ادلغين مع الشرح الكبًن البن قدامه.

اثلثاً  /مراعع ادلقرر (إضافية):

 .1كحاشية الروض ادلربع البن قاسم.
 .3ادللخص الفقهي للشيخ راحل الفوزان.
 .4الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع البن عثيمٌن.
 .5فقه ادلعامالت ادلالية ادلعاررة ،د .سعد اخلثالن.
 .6الرلا وادلعامالت ادلررفية يف نظر الشريعة اإلسالمية ،د.عمر ادلرتك.
 .7الرلا يف ادلعامالت ادلررفية ادلعاررة ،د .عبد هللا السعيدي.
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رابعاً  /متبلبات ادلقرر وطوزيع الدرعات :
ادلتبلب من البالبة

الدرعة ادلستحقة

االختبار الفرلي

 33درعة

االختبار سيكون إبذن هللا يف األسبوع العاشر يف وقت احملاضرة.
سيتم حتديد ادلبلوب يف االختبار أثناء احملاضرة.
اختبارات قرًنة (داخل القاعة)

 23درعات

واعبات متفرقة

 5درعات

حبث علمي يتناول أكحد موضوعات ادلعامالت ادلررفية احلديثة

 25درعة

(سيتم مناقشته داخل القاعة)
ادلوضوعات ادلبروكحة:
 ادلراحبة لآلمر لالشراء التورق التقسيط التأمٌن اإلعارة ادلنتهية لالتمليكمع مراعاة منهجية البحث العلمي

اجملموع
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 63درعة

خامساً  /طوزيع مفردات ادلقرر:
األسبوع
األول

التاريخ
2 /1

ادلوضوع
اهيئة للمقرر
الوكحدة األوىل :عقد البيع وشروط رحته.

الثاين

2/9

الوكحدة الثانية :البيوع ادلنهي عنها.

الثالث

2 / 26

الوكحدة الثالثة :الشروط يف البيع واخليار واإلقالة.

الرابع

2 / 13

الوكحدة الرابعة :الرلا والررف وأكحكامهما.

اخلامس

2 / 33

الوكحدة اخلامسة :العقود ادلالية ادلعاررة.

السادس

1/7

الوكحدة السادسة :الدين والقرض وأكحكامهما.

السابع

1 / 24
" اختبار قرًن "
1 / 12

الوكحدة السابعة :عقود الرهن والضمان والكفالة واحلوالة.
الوكحدة الثامنة :الرلح واحلجر والوكالة.

التاسع

1 / 18

الوكحدة التاسعة :عقد الشركة وأكحكامه.

العاشر

3 /6

االختبار الفرلي

احلادي عشر

3 /23
" موعد طسليم
التكاليف "

الوكحدة العاشرة :اإلعارة وأكحكامها.

الثاين عشر

الثالث عشر

3 / 13
اخلميس /14
(3آخر موعد
لالعتذار عن مقرر)
3 /17

الوكحدة احلادية عشرة :السبق والعارية والغرب والشفعة
والوديعة وإكحياء ادلوات.
الوكحدة الثانية عشرة :اللقبة والوقف واذلبة والورية.

الرابع عشر

4 /4

مناقشة البحوث ادلقدمة

اخلامس عشر

4/22

مراععه

الثامن
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 -2ضرورة االلتزام مبوعد احملاضرة.

سادساً  /إرشادات هامة للبالبة:

 -1حترص البالبة على أداء االختبارات يف الوقت احملدد ولن يعاد االختبار إال بعذر مقبول وبشكل رمسي.
 -3إذا أشــكل عليــك شــيء مــن ادلعلومــات الدراســية فيســعدين طوارــلك خــالل الســاعات ادلكتبيــة ،أو عــن طريــق الربيــد االلكــرتوين ادلــدون يف
األعلى.

 -4ضرورة طسليم األنشبة والتكليفات يف ادلوعد احملدد ،وسيتم احلسم من الدرعة عند أتخر طسليم التكليف.
 -5ضرورة مراععة ادلوقع وطباعة التكاليف وأوراق العمل وسيتم اإلكحالة عليها أثناء احملاضرة.
 -6ضرورة طفعيل نظام البالك بورد والربيد االلكرتوين اجلامعي.

وفقك ادلوىل وسهل لك دروب اخلًن
ورزقك الفوز والنجاح يف الدارين ،،،،،
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