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نموذج بيانات برنامج تدريبي
عقود معاصرة
Contemporary Contracts
العربية
 15ساعة
أوال :خلق ثقافة قانونية حول بعض العقود حديثة االستعمال في
األسواق وسواء أكانت مدنية أو تجارية.
ثانيا :التوعية بمخاطر هذه العقود ،والمسائل التي يجب على القانوني
أخذها باالعتبار عند التعامل معها كشخص مهني.
ثالثا :المقارنة بين احكام هذه العقود وبعضها إسالمي بحت وبين ما
يقابلها في القوانين الوضعية.
رابعا :تسليط الضوء على تطور الفقه اإلسالمي فيما يخص المعايير
الشرعية التي تنظم هذه العقود وتحدد الضوابط الشرعية المتعلقة بها.
تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:

محتويات
البرنامج
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أوال :عقد اقتسام الوقت (مفهومه ،تطوره ،احكامه في القوانين
العالمية ،احكامه في القوانين العربية ،أوجه حماية المستهلك فيه)
العنوان باللغة االنجليزية
Time Share Contract.
ثانيا :عقد التأجير التمويلي التجاري بالمقارنة مع االجارة المنتهية
بالتمليك اإلسالمي( .المفهوم ،األطراف واالنعقاد ،اآلثار ،المقارنة بين
الصيغة التجارية والصيغة اإلسالمية وفقا للمعيار الشرعي الصادر
عن مجمع الفقه االسالمي)
العنوان باللغة اإلنجليزية
Financial Lease Contract
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محتويات
البرنامج

رابعا :عقد التورق المصرفي
(اسالمي) (أصله التاريخي من الفقه اإلسالمي ،مفهومه ،أهدافه،
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

بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :

مخرجات التعلم

أوال :على مستوى المعرفة ،سيكتسب المتدربون معارف في عقود لم
يسمع معظمهم عنها شيء ،حيث أنها ليست محال للدراسة في مرحلة
بكالوريس القانون وليست ضمن الخطط الدراسية في كليات القانون.
ثانيا :على مستوى المهارات ،سيكون المتدربون قادرين على المقارنة
بين الصيغة اإلسالمية والصيغة التجارية في بعض التعامالت البنكية،
وكذلك حل المشكالت القانونية من خالل التمارين العملية التي سيتم
تنفيذها خالل الدورة ،وكذلك قادرين على التحليل من خالل التعامل
مع نصوص القانون ونصوص المعايير الشرعية ،وأخيرا تحقق
الدورة مهارة التواصل بين المتدربين من خالل عمل المجموعات
الصغيرة والنقاش العام بين المتدربين وتقسيمهم بين مؤيدين
ومعارضين لبعض نقاط القانون المتعلقة بالدورة ومحاولة المحاججة
واثبات وجهة نظر قانونية.
ثالثا :على مستوى القيم ،سيكون المتدربون قادرين على تقدير القيمة
القانونية ألحكام الفقه اإلسالمي ،كمدرسة قانونية مستقلة ال تق ّل أهمية
عن المدارس القانونية األخرى.
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الفئة المستهدفة

المادة التدريبية  /التتكنولوجيا
المستخدمة

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

رسوم البرنامج
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أوال :خريجو القانون الحديثين
ثانيا :الباحثون القانونيين في المؤسسات الحكومية
المهتمة وكذلك شركات القطاع الخاص أو الشركات
المملوكة للحكومة.
ثالثا :موظفو الدوائر القانونية الجدد والمبتدئين في
البنوك
رابعا :محامون تحت التدريب
خامسا :طلبة الدراسات العليا في القانون

أوال :شرائح العرض
ثانيا :االنترنت أثناء الدورة والدخول لمواقع تعريفية
مثل موقع مجمع الفقه اإلسالمي
ثالثا :لعب األدوار من خالل المتدربين أنفسهم
رابعا :حل التمارين العملية
خامسا :عمل المجموعات الصغيرة والمناظرة
خامسا :العصف الذهني طوال اعمال الدورة
سادسا :استخدام الوقائع االفتراضية
االسم  :نسرين محاسنة
القسم  :القانون الخاص
جوال30930698:
البريد االلكتروني:
nmahasneh@qu.edu.qa
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