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Contemporary Contracts البرنامج التدريبي

العربية لغة البرنامج 

ساعة15

مدة 

البرنامج                    

يفاالستعمالحديثةالعقودبعضحولقانونيةثقافةخلق:أوال

.تجاريةأومدنيةأكانتوسواءاألسواق
قانونيالعلىيجبالتيوالمسائلالعقود،هذهبمخاطرالتوعية:ثانيا

.مهنيكشخصمعهاالتعاملعندباالعتبارأخذها
مانوبيبحتإسالميوبعضهاالعقودهذهاحكامبينالمقارنة:ثالثا

.الوضعيةالقوانينفييقابلها
لمعاييرايخصفيمااإلسالميالفقهتطورعلىالضوءتسليط:رابعا

.بهاعلقةالمتالشرعيةالضوابطوتحددالعقودهذهتنظمالتيالشرعية

اهداف 

البرنامج          

:يليماللبرنامجالرئيسيةالمواضيعتتضمن

القوانينفياحكامهتطوره،مفهومه،)الوقتاقتسامعقد:أوال

(يهفالمستهلكحمايةأوجهالعربية،القوانينفياحكامهالعالمية،
االنجليزيةباللغةالعنوان

Time Share Contract.

منتهيةالاالجارةمعبالمقارنةالتجاريالتمويليالتأجيرعقد:ثانيا

بيننةالمقاراآلثار،واالنعقاد،األطرافالمفهوم،).اإلسالميبالتمليك

لصادراالشرعيللمعياروفقااإلسالميةوالصيغةالتجاريةالصيغة

(االسالميالفقهمجمععن
اإلنجليزيةباللغةالعنوان

Financial Lease Contract

محتويات 

البرنامج      
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نموذج بيانات برنامج تدريبي

عقد التورق المصرفي: رابعا

التاريخي من الفقه اإلسالمي، مفهومه، أهدافه، أصله )( اسالمي)

أطرافه، انعقاده، اثار العقد، انتهاء العقد، الصيغة الحديثة الستخدامه

في المصارف اإلسالمية، الضوابط الشرعية وفقا لما ورد في معيار 

(مجمع الفقة اإلسالمي

العنوان باللغة اإلنجليزية

Tawaroq Banking Contract

محتويات 

البرنامج      

:البرنامج، يكون المشاركين قادرين على بنهاية

على مستوى المعرفة، سيكتسب المتدربون معارف في عقود لم : أوال

يسمع معظمهم عنها شيء، حيث أنها ليست محال للدراسة في مرحلة 

.بكالوريس القانون وليست ضمن الخطط الدراسية في كليات القانون

المقارنةعلى مستوى المهارات، سيكون المتدربون قادرين على : ثانيا

نكية، بين الصيغة اإلسالمية والصيغة التجارية في بعض التعامالت الب

من خالل التمارين العملية التي سيتمحل المشكالت القانونية وكذلك 

من خالل التعامل التحليل تنفيذها خالل الدورة، وكذلك قادرين على 

مع نصوص القانون  ونصوص المعايير الشرعية، وأخيرا  تحقق 

بين المتدربين من خالل عمل المجموعات مهارة التواصل الدورة 

الصغيرة والنقاش العام  بين المتدربين وتقسيمهم بين مؤيدين 

ومعارضين لبعض نقاط القانون المتعلقة بالدورة ومحاولة المحاججة 

.  واثبات وجهة نظر قانونية

قيمة على مستوى القيم، سيكون المتدربون قادرين على تقدير ال: ثالثا

همية القانونية ألحكام الفقه اإلسالمي، كمدرسة قانونية مستقلة ال تقّل أ

.عن المدارس القانونية األخرى

مخرجات التعلم 
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خريجو القانون الحديثين: أوال

ة الباحثون القانونيين في المؤسسات الحكومي: ثانيا

المهتمة وكذلك شركات القطاع الخاص أو الشركات 

.المملوكة للحكومة

ي موظفو الدوائر القانونية الجدد والمبتدئين ف: ثالثا

البنوك

محامون تحت التدريب: رابعا

طلبة الدراسات العليا في القانون : خامسا

الفئة المستهدفة 

شرائح العرض: أوال

ية االنترنت أثناء الدورة والدخول لمواقع تعريف: ثانيا

مثل موقع مجمع الفقه اإلسالمي

لعب األدوار من خالل المتدربين أنفسهم: ثالثا

حل التمارين العملية: رابعا

والمناظرةعمل المجموعات الصغيرة : خامسا

الدورةالعصف الذهني طوال اعمال : خامسا

استخدام الوقائع االفتراضية: سادسا

التتكنولوجيا/ المادة التدريبية 

المستخدمة

نسرين محاسنة : االسم 

القانون الخاص: القسم 

30930698:جوال

: البريد االلكتروني

nmahasneh@qu.edu.qa

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير قطري1700 رسوم البرنامج 
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