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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

قضايا معاصره في الزكاة
اسم المادة
0201724
رقم المادة
 3نظري
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
 3نظري
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
ال توجد
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
الفقه واالصول /الدكتوراه
اسم البرنامج
رقم البرنامج
العلوم االسالمية العالمية
اسم الجامعة
الشيخ نوح للشريعه والقانون
الكلية
الفقه واصوله
القسم
الدكتوراه
مستوى المادة
 2017-2016الفصل االول
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدكتوراه
الدرجة العلمية للبرنامج
التمويل في المصارف االسالمية ادارة االعمال
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
العربية
لغة التدريس
تاريخ استحداث مخطط المطادة الدراسطية  /تطاريخ 2016
مراجعة مخط المادة الدراسية

منسق المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :أ د محمود علي مصلح السرطاوي
رقم المكتب017 :
الساعات المكتبية 5-4 :االحد واالثنين والخميس
رقم الهاتف0777498255 :
البريد اإللكترونيmasartawi@hotmail.com :
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مدرسو المادة:

الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :أد محمود علي مصلح السرطاوي
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وصف المادة:

مفهوم الزكاه ،ومشروعيتها ،وشروط وجوبها ،واوعيطة الزكطاه الماليطه ،و عالقطة النصطاد بمقطدار الكفايطة ،و تغيطر قطيم
االنصططبه فططي النقططود ،زكططاة الططديون ،الفططرا بططين الزكططاه و الضططريبه ،حكططم زكططاة المططوال الكاسططده ،زكططاة االرا ططي
المستاجرة ،زكاة المستغالت من المصانع ودور االيجار والمزارع ،زكاة المعادن والخطارج مطن بطاطن االرز ،زكطاة
االسهم والسندات،التعريف بالمؤلفه قلوبهم والغارمين وفي سبيل اهلل.

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
.19

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أهداف تدريس المادة ونتائجها:








بيان مفهوم الزكاة ومشروعيتها وشروط وجوبها والفرق بين الضريبة والزكاه
اوعية الزكاه الماليه :زكاة الحيوان و النقود والتجارة والزراعه
استنباط االحكام الشرعية للزكاه في الثضايا المعاصره
تنمية قدرات الدارسين على فهم النص وفق مقاصد الشارع
بيان اثر مآالت التطبيق على الحكم الشرعي في الزكاة
الوقوف على مناهج الفقهاء في استنباط احكام الزكاه واسباب االختالف
استيعاب احكام الزكاه في االموال المستخرجه من باطن االرض والبحار و زكاة االسهم والسندات
وسائر المستغالت من المصانع ودور االيجار وغيرها
اثر تغير قيم النقود على االنصبه الزكوية










يوضح مفهوم الزكاه وادلة مشروعيتها وشروط وجوبها
تبين حكمة مشروعية الزكاه واثرها في تحقيق التكافل االجتماعي
يحفظ ادلة مشروعية الزكاة
يفسر سبب عدم وجوب الزكاه في االموال غير النامية
يذكر احكام الزكاه لالموال التاليه :المعادن و المستغالت من المصانع ودور االسجار
يبين حكم زكاة االسهم والسندات
يطبيق احكام الزكاه على ما يملكه من اموال
يقدر دور الفقهاء في بيان احكام فريضة الزكاه


نتائج التعلم :يتوقع من الطالب عند انهاء الماده ان يكون قادرا على ان
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محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب التقييم

المحتوى

األسبوع

مفهططططططططوم الزكططططططططاة
ومشطططططططططططططططروعيتها
وشروط وجوبها

االول
والثاني

نتاجات التعلم
المدرس
المتحققة
اد محمطططططود علطططططي معرفططططططة المفهططططططوم الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي والوقططططططوف علطططط ط
االدلطططططه الشطططططرعية
لوجود الزكاه

االوعيطططططة الماليطططططه
للزكاه

الثالث
والرابع
والخامس

زكططاة الططديون يططر
المقططططططططدور علططططططط
تنميته

السادس

االمتحططططان نصططططف
الفصلي

السابع

اد محمطططططود علطططططي معرفططططططططة انططططططططواع الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي االمطططططوال وقطططططادير
الزكططططططططططاه فيهططططططططططا
وشطططروط وجوبهططططا
الخاصه
اد محمطططططود علطططططي معرفططة حكططم زكططاة الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي الطططططديون المعجلطططططة
والمؤجلططة والططديون
القويططططه والضططططعيفه
وزكطططططططططاة المطططططططططال
الضمار
امتحان كتابي
اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي

المراجع
فقطططططططططططه الزكطططططططططططاه
للقر اوي
92- 37 /1
فقطططططططططططه الزكطططططططططططاه
للقر اوي
339-122 /1
فقطططططططططططه الزكطططططططططططاه
للقر اوي
139 -135 /1
161-155 /1

زكاة المستغالت

اد محمطططططود علطططططي زكططططططططاة االجططططططططور الحوار والمناقشه
الثامن
مصلح السرطاوي والرواتطططب وزكطططاة
والتاسع
المعططططططططططططططططططططططادن و
والعاشر و
المكافئات الماليه
الحادي عشر
الثاني عشر

اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي

الثالث عشر

اد محمطططططود علطططططي معرفطططططططططة زكطططططططططاة الحوار والمناقشه
مصلح السرطاوي االوراا المالية

الرابع عشر
والخامس
عشر
السادس
عشر

الحوار والمناقشه

امتحطططططان النصطططططف
الثاني
زكطططاة الشطططركات و
االسهم والسندات
مناقشة ابحاث
االمتحان النهائي

مخطط املادة الدراسية

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:

االبحاث العلميه
قراءات نصيه من كتب التراث للمذاهب الفقهيه
.22

أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

الحوار والمناقشه والمشاركه
االمتحانات التحريريه
.23

السياسات المتبعة بالمادة:

المشاركه والبحث العلمي
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المعدات واألجهزة المطلوبة:

ال توجد
.25

المراجع:

امتحان كتابي

فقطططططططططططه الزكطططططططططططاه
للقر اوي
533-521 /1

اد محمطططططود علطططططي التركيططططططططز علطططططط ط
مصلح السرطاوي اسططططططاليب البحططططططث
العلمي والتوثيق
امتحان كتابي
اد محمطططططود علطططططي
مصلح السرطاوي
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احكام الزكاه محمد
عقله
180-148
فقطططططططططططه الزكطططططططططططاه
للقر اوي
520-458 /1

دائرة االعتماد وضمان الجودة

فقه الزكاه دراسه مقارنه الحكامها الدكتور يوسف القر اوي
احكام الزكاه والصدقه للدكتور محمد عقله
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد
 .26معلومات إ افية:
االطالع عل نظام صندوا الزكاه وزارة االوقاف االردنية
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مخطط املادة الدراسية

اسم منسق المادة :اد محمود علي مصلح السرطاوي

التوقيع_____ :

مقرر لجنة الخطة:

التوقيع:

رئيس القســـم:

التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إل :
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
ملف المادة
دائرة االعتماد و مان الجودة
-

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريخ2016-10-01 :

