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اسم المادة

المعامالت المالية المعاصرة

.2
.3

رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة

0201414
3
3

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تاااريخ اساات داط م طاا المااادة الدراسااية  /تاااريخ
مراجعة م ط المادة الدراسية

.16

منسق المادة:

.4

معامالت مالية  ، 1معامالت مالية 2
بكالوريوس فقه وأصوله
العلوم اإلسالمية العالمية
الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الفقه وأصوله
بكالوريوس
2017/2016م الفصل الدراسي األول
البكالوريوس
العربية

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم:
رقم المكتب:
الساعات المكتبية:
رقم الهاتف:
البريد اإللكتروني:

.17

مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :م مود رجا مصطفى حمدان

رقم المكتب 31 :
الساعات المكتبية  10 - 9 :األحد والثالثاء وال ميس
3742274/ 05
رقم الهاتف 0785653140 :
.18

وصف المادة:

خصائص نظام المعامالت في اإلسالم  ،منهج اإلسالم في عالج القضايا المستجدة  ،منهج الب ا فاي الناواال الفقهياة
عموما والمعامالت المالياة المعاصارة خصوصاا  ،دراساة بعاض القضاايا المعاصارة فاي المعاامالت المالياة  :ال لاو ،

النقاااود  ،األورال المالياااة (األساااهم  ،الساااندات )  ،األورال التجارياااة (الكمبيااااالت  ،الشااايكات  ،الساااندات ألمااار ) ،
المعامالت المصرفية (ودائع  ،حواالت داخلية وخارجية ) .
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

 - 1تعريف الطالب بخصائص نظام المعامالت في اإلسالم .
 – 2بيان منهج اإلسالم في عالج القضايا المعاصرة .
كل منها .
 – 3تعريف الطالب ببعض القضايا المالية المعاصرة وبيان حكم الشرع في ٍ

.20

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

ماانهج اإلسااالم فااي
معالجاااااة القضاااااايا
المستجدة

األول

تعريف المعاامالت
المالياااة المعاصااارة
مع بيان خصاائص
فقه المعامالت

الثاني

المدرس

نتاجات التعلم
المتحققة

أساليب التقييم

المراجع
فقااااااه المعااااااامالت
المالياااة المعاصااارة
للاااااادكتور م مااااااد
عثمان شبير

ال لاااااااااو القاااااااااديم الثالث
وأنواعه
حكااام الشااار فاااي
ال لو القديم

الرابع

أناااااااااوا ال لاااااااااو
المعاصر وأسبابه

ال امس

حكااام الشااار فاااي
ال لو المعاصر

السادس

النقود

السابع

حكااام الشااار فاااي
تغير قيمة النقود

الثامن

األسهم

التاسع

حكاااااااام التعاماااااااال
باألسهم

العاشر

السندات

ال ادي عشر
الثاني عشر

حكاااااااام التعاماااااااال
بالسندات
األورال التجارية

الثال عشر

حكاااااااام التعاماااااااال
باألورال التجارية

الرابع عشر

ال ااااااااااااااااااااااااادمات
المصاااااااااااااااااااااارفية

ال امس

(الودائع )

ال ااواالت الداخليااة
وال ارجية

عشر

السادس
عشر
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

22.

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

 – 1االختبار األول

 %20من الدرجات

 – 2االختبار الثاني
 -3االختبار النهائي
 – 4نشاط الطالب

 %20من الدرجات
 %50من الدرجات
 %10من الدرجات

متطلبات المادة  :معامالت مالية  ، 1معامالت مالية 2
23.

السياسات المتبعة بالمادة:

 – 1ال وار والنقاش أثناء الم اضرة .

 – 2العصف الذهني .

.24

المعدات واألجهزة المطلوبة:

 25.المراجع:
 – 1فقه المعامالت المالية المعاصرة للدكتور م مد عثمان شبير .
 – 2السندات واألسهم للدكتور عبد العزيز ال ياط .
 – 3الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي .
.26

معلومات إضافية:
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اسم منسق المادة:

التوقيع:

مقرر لجنة ال طة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة ال طة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نس
-

ة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد وضمان الجودة

التاريخ:

