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  انذراطي:انزؼزيف ثبنًمزر أ. 

  انًؼزًذح:انظبػبد . 1

 انًمزرَىع . 4

   أخشي √ هزطلت لغن   لُخهزطلت ك   هزطلت جبهؼخ أ.

    اخزُبسٌ √  إججبسٌ ة.

  انظبثغ  يمذو فيه انًمزر انذي/ انًظزىي  انظُخ. 3

 وجذد( إى). انًزطهجبد انظبثمخ نهذا انًمزر 2

 

 3-فقه  333 فقه معامالت            

 وجذد( )إىانًزطهجبد انًزشايُخ يغ هذا انًمزر . 5

 

 يُطجكال 

 

 )اخزش كل هب ٌَطجك(ًَط انذراطخ . 6

 انُظجخ  ػذد انظبػبد انزذريظيخ انذراطخ ًَط و

 %111 25 انًحبضزاد انزمهيذيخ 1

 ------ ------ انزؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكززوَيانزؼهيى  3

 ------ ------  ػٍ ثؼذانزؼهيى  4

 ------ ------  أخزي 5
 

 

 )ػلً هغزىي الفقل الذساعٍ( انزؼهى انفؼهيخ نهًمزر طبػبد. 7

 ػذد انظبػبد انزكزار ×انظبػبد  طبػبد انزؼهى انُشبط و

   طبػبد االرصبل

 45 15×3 3 هحبضشاد 1

 ------ ------ ------ أعزىدَىأو هؼول  2

 ------ ------ ------ إضبفُخدسوط  3

 ------ ------ ------ ي )رزكش(أخش 4

 45 ------ ------ اإلخًبني 

 طبػبد انزؼهى األخزي*

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 الىاججبد 2

 1 1×1 1 الوكزجخ 3

 1 1×1 1 الوؾبسَغ /إػذاد الجحىس 4

 2 2×1 1 اخزجبساد فقلُخ 5

 2 1×2 1 اخزجبس ًهبئٍ 6

 3 3×1 1 الزحضُش لالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشي )رزكش( 8

 43 ------ ------ اإلخًبني 9

 85 ------ ------ إخًبني طبػبد انزؼهى 13
، وَؾيول رلي : جوُيغ أًؾيطخ اليزؼلن، هثيل: عيبػبد االعيززكبس، للوميشسهٍ همذاس الىلذ الوغزثوش فٍ الٌؾبطبد الزيٍ رغيهن فيٍ رحمُيك هخشجيبد اليزؼلن * 

 والىلذ الزٌ َمضُه الوزؼلن فٍ الوكزجخإػذاد الوؾبسَغ، والىاججبد، والؼشوك، 
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 انزؼهيًيخ:انًمزر ويخزخبره  هذف -ة

 هًمزر:انؼبو نىصف ان. 1

 

ودراسة أهم القضاٌا المعاصرة التً تعم بها البلوى فً   ماهٌة المعامالت المالٌة المعاصرةَزضوي دساعخ: 
المصارف اإلسالمٌة والبنوك التجارٌة دراسة فقهٌة مع التطرق إلى التكٌٌف القانونً فً بعض القضاٌا 

   ومعرفة حكمها من الناحٌة الشرعٌة.   
  انهذف انزئيض نهًمزر. 4

معرفة حقٌقة فقه المعامالت، وأهمٌته.ـ   
باألسس التً ٌقوم علٌها فقه المعامالت. اإللمامـ   
.معرفة أهم أنواع العقود المتداولة عند الفقهاءـ   

 .تطبٌق أحكام عقود المعامالت المالٌة فً حٌاته العملٌة.ـ    

 نهًمزر:يخزخبد انزؼهى . 3

 يخزخبد انزؼهى نهًمزر
  ريش

انًزرجط انزؼهى يخزج 

  نهجزَبيح

  انًؼبرف 1

 ط -2 المعامالت المالٌة المعاصرة               ٌتعرف على  1.1

 ط -4 .إجراء المعامالت المالٌة المعاصرة وتكٌٌفها الفقهً و والقانونًٌتعرف على طرق  1.2

1.3   

1...   

  انًهبراد 2

 س - 1 بالفقه اإلسالمً . المعامالت المالٌة فً الواقع مع أحكامهاٌقارن  - 2.1

المعززامالت المالٌززة المعاصززرة المحرمززة ومززا تحتوٌززه مززن بنززود م الفززة ألحكززام ٌمٌززب بززٌن عقززود  2.2
 الشرعٌة اإلسالمٌة

 س - 2

2.3   

2...   

  انكفبءاد 3

 د - 1 المعاصرة فً الم الفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌةٌعمل على إٌجاد الحلول السلٌمة فً القضاٌا  3.1

رىضييُحبس عييلُوبس  أحكييبم الوؼييبهالد الوبلُييخ الوؼقييشحالٌقييىؿ الؾييشػُخ الزييٍ رييذ  ػلييً َىضيي   3.2

 . وٌَبلؼ األدلخ الوخبلفخ
 د  – 2

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىػبدج. 

 االرصبلطبػبد  لبئًخ انًىضىػبد و

1 
 التعريف بالمعامالت المالية المعاصرة وخصائصها

 منهجية التعامل مع المعامالت المالية   

6 

2 
السوق المالية:أحكام معامالت   

 التعريف بالبورصة العالمية وعملياتها. -التعريف بهيئة سوق المال

3 

3 

 أحكام التعامل بالنقود

 تحديد طبيعة عقد البطاقة البنكية بطاقة االئتمان

 الحكم الشرعي في البطاقات البنكية

6 

 6 مقدمة األوراق المالية 4

  األسهم 5

  السندات 6

اإلسالميةمعامالت المصارف  7  3 
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 نشأت المصارف اإلسالمية

 حقيقة البنوك التجارية والمصارف اإلسالمية والفرق بينها

8 
 الودائع المصرفة النقدية

 الحواالت النقدية

3 

 6 االعتمادات المستندية 9

  خطاب الضمان 13

11 
 المرابحة لآلمر بالشراء

 بيع التقسيط )الزيادة في سعر السلعة مقابل األجل(

6 

12 
 اإليجار المنتهي بالتمليك

   المشاركة المنتهي بالتمليك

3 

12 
  المضاربة المشتركة

3 

 3 المنظم المصرفي قالفقهي  والتور قبيع التور 

 45 انًدًىع

 

 وانزمييى:انزذريض  د.
 يىيانزم طزق انزذريض اطززاريديبد يخزخبد انزؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 
 ات المحاضر - المعامالت المالٌة المعاصرة               ٌتعرف على 

  مناقشةالحوار وال -

 اال تبارات  -

                            الواجبات -

1.2 

إجززززراء المعزززامالت المالٌززززة ٌتعزززرف علززززى طزززرق 
 .المعاصرة وتكٌٌفها الفقهً و والقانونً

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعٌةوو تطبٌقهضرب أمثلة  -
 والتدرٌب العملً علٌها

 اال تبارات  -

                            الواجبات -

 انًهبراد 2.0

2.1 

 المعزامالت المالٌزة فزً الواقزع مزع أحكامهزاٌقارن  -
 بالفقه اإلسالمً .

  اتالمحاضر -

التزززدرٌب علزززً األسزززالٌب و  -
الطزززززززرق المسزززززززت دمة فزززززززً 

 المقارنة      

 اال تبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

ٌمٌزززب بززززٌن عقزززود المعززززامالت المالٌزززة المعاصززززرة 
المحرمزززة ومزززا تحتوٌزززه مزززن بنزززود م الفزززة ألحكزززام 

 الشرعٌة اإلسالمٌة

  اتالمحاضر -

              التدرٌب العملً -
     
 

                  

 اال تبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  -

 انكفبءاد 3.0

3.1 
ٌعمزززل علزززى إٌجزززاد الحلزززول السزززلٌمة فزززً القضزززاٌا 
 المعاصرة فً الم الفة ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

اال تبزززززارات التحرٌرٌزززززة  -                     التدرٌب العملً
 والشفهٌة

3.2 

الٌقييىؿ الؾييشػُخ الزييٍ رييذ  ػلييً أحكييبم َىضيي  

وٌَيبلؼ رىضُحبس عيلُوبس  الوؼقشحالوؼبهالد الوبلُخ 

 . األدلخ الوخبلفخ

 .مناقشة والحوار ال -
                   التدرٌب العملً -

اال تبارات التحرٌرٌة  -
 والشفهٌة

 

 انطهجخ  رمييى أَشطخ. 4

 يىيانزم أَشطخ و
 رىليذ انزمييى
 )ثبألعجىع(

 انُظجخ 

 يىيانزمدرخخ  إخًبنييٍ 

1 
األعييييييييييييييييييجىع  اول  فصلً ا تبار

 الغبدط
02% 
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 يىيانزم أَشطخ و
 رىليذ انزمييى
 )ثبألعجىع(

 انُظجخ 

 يىيانزمدرخخ  إخًبنييٍ 

4 
األعيجىع الثيبًٍ  ثانً  فصلً ا تبار

 ػؾش
02% 

3 
اثٌيييييبص الفقيييييل  الوؾبسكخ  الؾفهُخ

 الذساعٍ
02% 

2 
األعجىع الشاثيغ  اخزجبس ًهبئٍ

 ػؾش
02% 

 %022  الوجوىع 5
 الخ( وسلخ ػولهؾشوع جوبػٍ،  ،رمذَوٍػشك  ؽفهٍ، ،رحشَشٌ اخزجبس)ُن ُالزم أًؾطخ

 

 

 انطالثي:األكبديًي وانذػى  اإلرشبدأَشطخ  -هـ 
1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and 

academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week) 
 

)أركش لذس الىلذ الزٌ َزىلغ أى َزىاجذ خالله  للطلجخرشرُجبد ضوبى اربحخ أػضبص هُئخ الزذسَظ لالعزؾبساد واإلسؽبد األكبدَوٍ الفشدٌ  

 أػضبص هُئخ الزذسَظ لهزا الغشك فٍ كل أعجىع(.

 ثالس عبػبد اعجىػُبس 

( رمذيى انذػى األكبديًي وانُفظي 3ة اإلرشبد )( أػذاد يهفبد طال4( رهيئخ انطالة نالخزجبراد )4رهيئخ انطالة اندذد )

( يظبػذح انطالة في رظديم انًمزراد وانحذف واإلضبفخ وشزذ 6( ػمذ نمبءاد فزديخ وخًبػيخ يغ انطالة )5نهطالة )

 ( رحفيش انطالة وانًزفىليٍ ورمذيى انذػى انالسو نهًزؼثزيٍ.11( يزبثؼخ انىضغ األكبديًي نهطبنت )8انهىائر )

 
  وانًزافك:يصبدر انزؼهى  –و 
 انزؼهى:يصبدر لبئًخ . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض
ٌر، الناشر: شب عثمان محمد. د ، أ.اإلسالمًه الفق فً المعاصرة المالٌة المعامالت

هـ.0201السادسة، عام دار النفائس، الطبعة،   

 

 انًظبَذحانًزاخغ 

جرٌزدان، ه المعامالت. د. نزاٌف بزن جمعزان سائل معاصرة مما تعم به البلوى فً فقم
)هىضيىع الزيىسق الفمهيٍ والزييىسق  هزـ0233الناشزر: دار إشزبٌلٌا، الطبعزة األولزى عزام 

 الوٌظن(

عمر المترك-د -الربا والمعامالت المصرفٌة فً نظر الشرٌعة اإلسالمٌة . 
- محمد منصور المد لً –أحكام الملكٌة فً الفقه اإلسالمً   . 

د. عبد هللا السعٌدي –المعامالت المصرفٌة المعاصرة الربا فً  -   . 
 السالوس أحمد علً -اإلسالمً واالقتصاد المعاصرة الفقهٌة القضاٌا موسوعة-

 اإلنكززوَيخانًصبدر 

والوؼبَُش هىاد رؼلُوُخ أخشي هثل الجشاهج الوؼزوذح ػلً الحبعت اِلٍ/األعطىاًبد الوذهجخ، 

 والجشهجُبد.أو اللىائ  الزٌظُوُخ  خالوهٌُ

 المحاضرات المسجلة على االٌكو والمرفوعة على البالك بورد -                             

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودٌة   المكتبة الرقمٌة -

   يأخز

 

 انًطهىثخ:انًزافك وانزدهيشاد . 4

 يزطهجبد انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
 إلخ(...  ، لبػبد الوحبكبحالؼشك الذساعُخ، الوخزجشاد، لبػبد المبػبد)

                     طالبا على األقل. 32ٌلبم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  -
 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 يزطهجبد انًمزر انؼُبصز

 انزمُيخ انزدهيشاد
 الجشهجُبد( الزكُخ،الغجىسح  الجُبًبد،ػشك  )جهبص

          ال ٌنطبق

          ال ٌنطبق رجؼبس لطجُؼخ الزخقـ() يأخز ردهيشاد

 
 

 نًمزر:اخىدح  رمىيىس. 
  

 يىميطزق انز ىٌانًميً يدبالد انزمىيى

 الوشاجؼخ الذوسَخ الذاخلُخ للومشس 

برنامج اجتماع تشاوري بٌن أعضاء ال -
 لمراجعة تقٌٌم عملٌة التدرٌس.

ػول ػي اعزشارُجُبد ًذواد ووسػ 

رطجُك هخزلف طشق  خالزذسَظ وكُفُ

 الزذسَظ الزٍ رزٌبعت وطجُؼخ الطالة 

-  

ـ تشجٌع التواصل والبٌارات             
 .المماثلة برامجالمتبادلة مع ال

 لجٌخ  

ٌتم تصحٌح اال تبارات النهائٌة ثم  -
مراجعتها من قبل عضو هٌئة تدرٌس 

 ا ر.
اعززززززادة  اتاحززززززة الفرصززززززة لطلبززززززات -
تصزززحٌح للتحقزززق مزززن انجزززاب بعزززض ال

 ب.                                          الطال

    

   

   

   

 إلخ(هقبدس الزؼلن ...  للومشس،هخشجبد الزؼلن فبػلخ طشق رمُُن الطالة، هذي رحقُل ، فبػلُخ الزذسَظ )هثل.هجبالد الزمىَن 

 رحذَذهب( زنَ) أخشي ،ُشظالوشاجغ الٌ الجشًبهج،لُبداد  الزذسَظ،أػضبص هُئخ  )الطلجخ، ىىالومُو

 (هجبؽش وغُش هجبؽش)ُن مُالز طشق

 

 

 

 . اػزًبد انزىصيف ذ

 يدهض لظى األَظًخ خهخ االػزًبد

   انثبنثخ رلى اندهظخ

 و 4119/ 11/ 4هــ انًىافك  3/4/1221 ربريخ اندهظخ

 


