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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة3 :

 .2نوع المقرر
أ.

متطلب جامعة

ب.

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري

أخرى

اختياري

*

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر المستوى.
السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقررLAW100 - .

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
3

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

3

(إن وجدت)

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
الوصف العام للمقرر:
يتناول هذا املقرردراسةةة القواعد ااصاصةةة القو يقوم علقاا نا و العمل الواردة بنظام العمل السةةعود ف فيتناول ااجزء
االول – مفهوم عقد العمل وتمييزه عما يشة ة ة ةةت ب يتناول كذلك عقد التدريب ويتناول ااجزء الثاني تسة ة ة ةةوية ال زاعات
العمالية ويتناول ااجزء الثالث اللجوء الى القضاء للمطال ة بااحقوق العمالية
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 يعرف الطالب بامل ادئ العامة القو تحكم ظام العمل وفق ما تقض و ب م ادئ الشريعة اإلسالمية واأل ظمة املستمدةمناا في اململكة العربية السعودية.
 يحدد الطالب كيفية استخالص األحكام القا و ية ااصاصة بنظام العمل.تط يق الطالب املعرفة املكتس ة على القضايا العملية املطروحة.-معرفة خصوصية الدعوى العمالية ومعرفة ط يعتاا وأحكامها ومحاولة حلها.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1
2
2.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

 يحدد مصادرنا و العمل يوضح الفرق بي عقد العمل والعقود األخرى.يستخلص حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل
يشرح طرية بالفصل في املنازعات العمالية.

ع1
ع2
ع3

المهارات
م1

يحلل النصوص القا و ية ااصاصة بنظام العمل
يط ق القواعد القا و ية بشكل سليم

م2

2.3

يميزبي القواعد القا و ية وبي الو انع العملي

م3

3
3.1

القيم

2.2

3.2
3.3

يشارك مجموعات العمل في ااحوار

ق1

يتق ل املشاركة املجتمعية
يستخدم الوسائل ااحديثة في التكنولوجيا املعلوماتية

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1

4

قائمة الموضوعات

تعريف ظام العمل وأهميت ونشأة ظام العمل وخصائص

ساعات االتصال

6

2
3
4
5
6

احكام س ةةريا ظام العمل من حيث ااصاض ةةعو لتط يق احكام النظام واملس ةةتسنو من س ةةريا
النظام
تعريف عقد العمل وخصائص والتمييزبين وبي العقود األخرى.
تكوين عقد العمل من حيث حرية التعاند على العمل ونيودها ومقدمات عقد العمل.
انعقاد عقد العمل و آثارعقد العمل (التزامات العامل - .التزامات صاحب العمل)
تس ةةوية خالفات العملاامل ادئ العامة القو تحكم تس ةةوية خالفات العمل وتش ةةكيل اجا تس ةةوية
ااصالفات واختصاصاتاا

6
6
9
9
9
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.5
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

5

مخرجات التعلم

املعرفة والفهم
يعرف تاريخ ونشأة نا و العمل
يذكرمضمو نا و العمل وأهميت ومصادره

استراتيجيات التدريس

املحاضرات
التعلم النشط
العصف الذهنو

طرق التقييم

االمتحا ات التحريرية
االخت ارات شفوية.
املنانشات الشفوية

يشرح عقد العمل الفرد وشروط وأركا
يصف عقد العمل الفرد وتمييزه عن غيره من العقود
يعدد آثارعقد العمل وكيفية اث ات
يلصص مضمو عقد العمل الفرد
يوضح ظام القضاء العمالي
املهارات
يحلل ط يعة عقد العمل الفرد وأهميت
يعرض شروط وأركا عقد العمل الفرد
يستخدم نواعد اإلث ات في عقد العمل الفرد
يبرهن آثارعقد العمل الفرد

االمتحا ات التحريرية
املنانشات ااجماعية
االخت ارات شفوية.
ااحوار
اسة ة ة ةةتراتيجية ةةات التعلم املنانشات الشفوية
النشط
التعليم التعاوني

الرمز
2.5
3.0

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

يميزبي عقد العمل الفرد وعقد العمل ااجماعي
القيم
يتق ل املشاركة املجتمعية.

3.1

3.2

طرق التقييم

يشارك مجموعات العمل في ااحوار
يستخدم الوسائل ااحديثة في تكنولوجيا املعلومات

3.3

تة ة ةق ة ةةوي ة ةةم ال ة ةةواجة ة ة ة ةةات
املنانشات ااجماعية
وأوراق العمةةل الفرديةةة
ااحوار
اسة ة ة ةةتراتيجية ةةات التعلم واملشة ة ة ة ة ة ةت ة ة ةةرك ة ة ةةة ب ة ة ةي ة ة ة
مة ةجة ةم ةةوعة ةةات الة ةعة ةمة ةةل
النشط
الطالبية
التعليم التعاوني
إشة ة ة ة ة ةةراك ال ة ةط ة ةةال ف ة ةةي املكت ة
عرض شة ة ة ةةفو وكتةةا ي
املنانشات ااجماعية.
لةةمعةمة ةةال املةكةلةةف ةاة ةةا
الطال
ال حوث واملشاريع
اسة ة ة ةةتخ ةةدام التط يق ةةات اب ة ة ة ةحة ة ة ةةاث ال ة ة ة ةطة ة ة ةةال
الفردية و ااجماعية
والقضايا العملية
تكليف الطال باألعمال
ال ةف ةةردية ةةة واا ةج ةمة ةةاع ةية ةةة
بشة ة ة ةكةل دائم وعن طريق
االيميل االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

االخت ار الفصلي
ابحاث  -واج ات
املشاركة
االخت ارناائي

(باألسبوع)

ااحاد عشر
طوال الفصل الدراس و
طوال الفصل الدراس و
السادس عشر

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%30
%15
%5
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم الدعم عن طريق الساعات املكتبية املحددةف وساعات االرشاد األكاديموف وفقا للجدول املعلن للطال ف تقييم الطال
ودراسة املشكالت ااصاصة امف ومساعدة الطال في كل ما يخص ااحياة ااجامعيةف من خالل التواصل معهمف وعقد
لقاءات وتعريف الطال بااحقوق والواج ات ااصاصة بالطال .
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

 الوس ةةيط في ش ةةرح ظامي العمل والتأمينات االجتماعية في اململكة العربية الس ةةعودية .د.
السيد عيد ايلف مكت ة الرشدف الرياضف 2020م.
المرجع الرئيس للمقرر  عقد العمل في اململكة العربية السة ة ة ةةعودية .د .طل ة وه ة خطا ف دار الناضة ة ة ةةة العربيةف
القاهرةف 200م.
المراجع المساندة

 ال حث عن طريق املكت ات ااصاصة بجامعة املجمعة.
مونع وزارة العمل السعود على ش كة اإل تر ت
مونع وزارة العدل على ش كة اال تر ت.

المصادر اإللكترونية
أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

ناعة محاضرات تتسع لعدد  30طال ً ا.
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض ال يا ات بس ورة ذكية
القاعات مجهزة بوسائل االتصال باال تر ت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس ا مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الطال
مدى اكتسا الطال ملصرجات التعلم

الطال
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

است ا ة التقويم املقرر(غيرم اشر)
تقريراملقررالدراس و (م اشر)
نياس مخرجات التعلم (م اشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

القانون الجزائي العام

رمز المقرر:

LAW:313

البرنامج:

القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم 

متطلب كلية



أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
(مبادئ علم اإلجرام والعقاب).

LAW: 210

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

ساعات التعلم

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقررالتعريف بالقانون الجزائي من خالل بيان نطاق انطباقه في الزمان واملكان واالشخ خ خ خ ا ف خ خ خ خخال عن
التعريف بالجريمة وتقس خخيماارا وار اارا والف خخروم في الجريمة واملس خخاهمة الجنا ية وص خخورهاا وموان املسخ خ ولية واس خخبا
االباحةا كذلك التعريف بالعقوبة وخصا صها واهدافها و انواعها واسبا تعليق العقوبة وتقادمها

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب مفهوم الجرا م والعقوبات يحلل الطالب النظرية العامة للجريمة والعقوبة من حيث (تقسيماارا وقواعدها الحاكمة) يطبق الطالب ار ان الجريمة (مادي – معنوي) واحكام الفروم في الجريمة واحكام املساهمة الجنا ية3

 يستخدم الطالب عناصراملس ولية الجنا ية وموان العقا واسبا االباحة يذكرالطالب تفصيال نظرية العقوبة (خصا ص -اسبا – تقادم) يستعرض الطالب منهج املفرم السعودي في التجريم والعقا .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
المعرفة والفهم

1
1.1

ع1

يعرف مفهوم الجرا م والعقوبات
يصف النظرية العامة للجريمة وار اارا وشروطها
يذكرنطاق تطبيق القوانين الجزا ية من حيث تنفيذها
يل ص املنهج السعودي الفرعي في التجريم والعقا

1.2
1.3
1...

ع2
ع3

المهارات

2
2.1

يحلل طبيعة القواعد الجزا ية في النظام السعودي مقارنة باألنظمة االخرى
يميزبين ار ان الجرا م وتو افرشروط العقا .

م2

2.3

يستخدم القواعد الجزا ية وفقا لل وابط الفرعية والقانونية .

م3

2...
3
3.1

القيم

2.2

ق1

يقود مجموعات العمل م زمال ه في النفاطات الجماعية
يستخدم الوسا ل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

3.2

م1

ق2

3.3
3.4

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6

ساعات االتصال

6
6
9
6
6
6
45

النظرية العامة للجريمة
النطاق الجغرافي لتطبيق القاعدة الجزا ية .
النطاق الزمني لتطبيق القاعدة الجزا ية
الركن املادي في الجريمة .
الركن املعنوي في الجريمة
اسبا االباحة وموان العقوبة
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز

4

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم

1.1

يعرف مفهوم الجرا م والعقوبات .

استراتيجيات التدريس

املحاضرات

طرق التقييم

االختبارات التحريرية

مخرجات التعلم

الرمز

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

1.2

يصف النظرية العامة للجريمة وار اارا وشروطها املناقفة
يوضخ خ خ خخل النظريخ خخة العخ خخامخ خخة للعقوبخ خخة وشخ خ خ خخروطه خخا التخ خخدريخ خخب العم ي من خالل
االختبارات النرا ية
املحكمة الصورية.
وتنفيذها
تقويم البحوث والتقارير
يل ص املنهج السخ خ خ خخعودي الفخ خ خ خخرعي في التجريم البحوث والتقارير
والعقا

2.0

المهارات

1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

3.0

3.1

3.2

3.3

تكليف الطال باألبحاث

املناقفات واالختبارات

يحلخ خخل طبيعخ خخة القواعخ خخد الجزا يخ خخة في النظخ خخام املحاضرات
السعودي مقارنة باألنظمة االخرى
يميزبين ار ان الجرا م وتو افرشروط العقا  .التدريب باملحكمة الصورية الواجبات والتكليفات
يسخ خ خ خختخخخدم القواعخخد الجزا يخخة وفقخخا لل خ خ خ خخوابط طرح نمخ خخا ا من الق خ خ خ خ خخايخ خخا طرح األس خ خخفلة الف خ خخفهية في
املحاضرة.
االفتراضية للمناقفة.
الفرعية والقانونية
القيم

املخ خنخ خخاقف خ خ خ خ خخات الخ خجخ خمخ خخاعخ خيخ خخة االختبارات الففوية
يتقبل املفاركة املجتمعية .
والخ خح خخوار اس خ خ خ خ خت خخراتخ خيخ خجخ خيخ خخات
الختخعخلخخم الخخنف خ خ خ خخط والختخعخلخيخخم
التعاوني
اس خ خ خ خ خت خخ خ خدام ال خت خط خب خي خقخ خخات الواجبخخات امللزليخخة الفرديخخة
يفارك مجموعات العمل في الحوار
يسخ خ خ خختخ خخدم الوسخ خ خ خ خخا خخل الح خخديث خخة في تكنولوجي خخا والق خ خ خ خخايخخا العلميخخة وتكليف وال خ خج خ خم خ خخاع خ خي خ خخة و اب خ خح خ خخاث
الطال بخ خخاألعمخ خخال الفرديخ خخة الطال
املعلومات
والجماعية بف خخكل دا م وعن
طريق االيميل االلكتروني

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

اختبارفص ي
اعمال بحثية و انفطة تعليمية وعروض تقديمية
املفاركة
االختبارالنرائي

2
3
4

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الحادي عفر
طوال الفصل الدراس ي
طوال الفصل الدراس ي
اراية الفصل الدراس ي

%30
%15
%5
%50

(باألسبوع)

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الكفيلة ب مان تواجد أع اء هيفة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما وساعات
االرش خخاد األ اديمي لكل ع خخو هيفة تدريس وفقا للمحدد واملعلن ع ق موق الكلية وجداول اع خخاء هيفة التدريس املعلنة
للطال بالفكل الذي يكفل اطالم الجمي ع ق تلك املواعيد

5

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

الصيفيا عبد الفتاحا األحكام العامة للنظام الجنائيا طبعةا الرياضا 2010م.
 .1العواا محمد سخ خخليما في أصخ خخول النظام الجنائي اإلسخ خخالميا دراسخ خخة مقارنةا ط
٣ا ار ة مصرا القاهرةا 200٦م.
 .2حسخ خ خ خخنيا محمود نجيبا الفقه الجنائي اإلسخ خ خ خخالميا ا 1ا الجريمةا ط 1ا دار
النر ة العربيةا 200٧م.
ا
 .٣عودةا عبد القادرا التفخخري الجنائي اإلسخخالميا مقارنا بالقانون الوض خ يا دار
التراثا القاهرة.
 املوق اإللكتروني لهيفة ال براء بمجلس الوزراء في اململكة العربية السعودية.

المصادر اإللكترونية

 املوق اإللكتروني ملجلس الفورى في اململكة العربية السعودية.
 املوق االلكتروني لهيفة التحقيق واالدعاء العام في اململكة العربية السعودية.
 املوق االلكتروني لوزارة العدل.
• املحاكمات الصورية.
• زيارة املحاكم والنيابات.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

ا
قاعة محاضرات تتس لعدد( )٣0طالبا.
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة كية
تم بالفعل تجهيزالقاعات بوسا ل التعليم الحديثة.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الطال .
مدى اكتسا الطال مل رجات التعلم

الطال
استا املقرر
استا املقرر

طرق التقييم

استبانة تقويم املقرر(غيرمباشر)
تقريراملقررالدراس ي
قياس مخرجات التعلم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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جهة االعتماد

مجلس القسم

مجلس الكلية

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

13
1443-5-24

14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

طرق االثبات والتنفيذ

رمز المقرر:

LAW416
البكالوريوس

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية ( محافظة الغاط )

المؤسسة:

جامعة المجمعة

البرنامج:

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 4 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة7 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 45ساعة -ثالث ساعات أسبوعيا

 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر 1442هـ/
المستوى الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ القانون

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
3

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

3

(إن وجدت)

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقررالتعريف باملبادىء العامة التي يقوم عليها نظام االثبات في الش ررراعة االس ررقمية والقانو و ر االثبات
واجراءات االثبات فضق عن بيا الجهات املختصة بالتنفيذ واجراءات التنفيذ ومنازعاته

 .2الهدف الرئيس للمقرر .
 -يعرف الطالب تشكيل السلطة القضائية وخصائصها  ،وحدود واليتها

 يصف الطالب اجراءات التنفيذ والجهات املسئولة عن التنفيذ يستخدم الطالب قواعد واجراءات التنفيذ يطبق الطالب القواعد واملبادئواالحكام التي تحكم االثبات في املواد املدنية يحدد الطالب مضمو محل االثبات وعبئه -يعدد الطالب ر االثبات في املواد املدنية

-3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2

المعرفة والفهم

يشرح حدود والية السلطة القضائية واختصاصاتها
يستعرض تشكيل السلطة القضائية
يوضح اجراءات التنفيذ ومحله ومنازعاته
يذكراألسس واملبادئ العامة التي تحكم اثبات التصرفات القانونية
يشرح محل االثبات وعبئه
يعدد ر االثبات في املواد املدنية

2.1

2.3

يناقش عناصراالثبات و ر االثبات في املواد املدنية .
يستخدم القواعد القانونية التي تحكم االثبات ويطبقها علي مختلف التصرفات .

2.5

يميزبي القواعد العامة في االثبات ونظام القضاء واالثبات باململكة العربية السعودية .

3
3.1
3.2
3.3

القيم (الكفاءات)
يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتطوير انفسهم ومهاراتهم ذاتيا
يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا المعلومات .

2.4

ع1
ع2
ع3

المهارات

يعرض إلجراءات التنفيذ ومنازعاته
يطبق املبادئ العامة التي تحكم التنفيذ

2.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

م1
م2
م3

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

4

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1
2
3
4
5
6
7

مبادئ االثبات في الشراعة والقانو
ر االثبات
اجراءات االثبات
جهات االختصاص بالتنفيذ
اجراءات التنفيذ
محل التنفيذ
منازعات التنفيذ

6
6
9
6
6
6
6
45

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

يشرح حدود والية السلطة القضائية واختصاصاتها
يستعرض تشكيل السلطة القضائية
يوضح اجراءات التنفيذ ومحله ومنازعاته
ير ررذكر األسر ر ر ررس واملبر ررادئ العر ررامر ررة التي تحكم اثبر ررات
التصرفات القانونية
يشرح محل االثبات وعبئه
يعدد ر االثبات في املواد املدنية

2.0

المهارات

2.1

االمتحانات التحريرية
املناقشات الجماعية
يعرض إلجراءات التنفيذ ومنازعاته
االختبارات شفوية.
الحوار
يطبق املبادئ العامة التي تحكم التنفيذ
يناقش عناصراالثبات و ر االثبات في املواد املدنية اسر ر ر ررتراتي ير ررات التعلم املناقشات الشفوية
النشط
.
يسر ر ر ررتخ رردم القواع ررد الق ررانوني ررة التي تحكم االثب ررات التعليم التعاوني
ويطبقها علي مختلف التصرفات .
يميزبي القواعد العامة في االثبات ونظام القضر ر ر رراء
واالثبات باململكة العربية السعودية .

3.0

القيم (الكفاءات)

3.1

ت رقررويررم الررواج ربر ررات وأورا
املناقشات الجماعية
يتقبل املشاركة املجتمعية .
العمل الفردية واملشر ر ر ررتركة
الحوار
يشارك م موعات العمل في الحوار.
يتكيف علي العمر ررل سر ر ر ررواء الفرد أو الجمر ررا ي من اسر ر ر ررتراتي ير ررات التعلم ب ري ر م ر رمرروعر ررات ال رع رمر ررل
الطقبية
خقل م موع ررات العم ررل املشر ر ر ررترك ررة لتنمي ررة تحم ررل النشط
املكتبة
التعليم التعاوني
املسئولية .

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.2
2.3
2.4
2.5

3.2
3.3

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

املحاضرات
التعلم النشط
العصف الذهني

االمتحانات التحريرية
االختبارات شفوية.
املناقشات الشفوية

الرمز

3.4

3.5

3.6

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

إشر ر ر ر ر ررراك ال ر رط ر ررق ف ر رري ع رررض ش ر ر ر ر رف ررو وكر رتر ررا رري
لر رراع ر رمر ررال امل ر رك ر رلر ررف ر رهر ررا
املناقشات الجماعية.
الطق
يقود م موع ررات العم ررل مف زمقئ رره في النشر ر ر ر ررا ررات اسر ر ر ررتخ رردام التطبيق ررات ابح رراال الطق الفردي ررة و
الجماعية
والقضايا العملية
الجماعية
يتواصر ررل مف أعضر رراء هيئة التدراس والطق لتطوير تكليف الطق باألعمال
ً
ال رف ررردير ررة وال رج رمر رراع رير ررة
أنفسهم ومهاراتهم ذاتيا .
بشر ر ر رركل دائم وعن ريق
االيميل االلكتروني
يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

البحوال واملشاراف

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

اختبارفصلي
اعمال بحثية و انشطة تعليمية وعروض تقديمية
املشاركة
اختبارنهاية

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الحاد عشر
الثالث عشر
وال الفصل الدراس ي
نهاية الفصل

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%30
%15
%5
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 .ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضما تواجد أعضاءهيئة التدراس خقل الساعات املكتبية املحددة نظاما
وساعات االرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدراس وفقا للمحدد واملعلن على موقف الكلية وجداول اعضاء هيئة
التدراس املعلنة للطق بالشكل الذ يكفل ا قع الجميف على تلك املواعيد

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

6

نظام القضر ر ر رراء واالثبات في اململكة العربية السر ر ر ررعودية د .محمود هاشر ر ر ررم

جامعة امللك سعود ط  1408 1هر .
النظرية العامة في التنفيذ القضر ر ر ررا ي في قانو املر افعات املدنية والت ارية

لعت دويدار منشورات الحلبي الحقوقية 2008
نظام القضر رراء في اململكة العربية السر ررعودية عبداملنعم جير – معهد االدارة

العامة ط. 1408 1

نظام القضاء واصول املر افعات الشرعية نبيل اسماعيل عمر دارالنهضة

العربية ط. 2002 1

الكتب الموصي بها

المصادر اإللكترونية

األحكام العامة في التنفيذ الجبر ( الفقه – القضر ر ر رراء الصر ر ر رري القانونية )

عبدالحميد الشوار ي منشأة املعارف . 2002
مدونة األحكام الصادرة من وزارة العدل السعودية ط 1439 1هر .
مدونة االحكام القضائية الصادرة من ديوا املظالم ط  1403 1هر .
موقف وزارة العدل السعودية.
موقف م لس الشورى السعود .
موقف املكتبة الرقمية السعودية.

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

قاعة محاضرات تتسف لعدد  30الب
القاعات الدراسية م هزة بأجهزة عرض البيانات و سبورة ذكية
القاعات م هزة بوسائل االتصال باالنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية ر التدراس  /مصادرالتعلم
فاعلية ر تقييم الطق .
مدى اكتسا الطق ملخرجات التعلم

الطق
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استبانة تقويم املقرر(غيرمباشر)
تقريراملقررالدراس ي
قياس مخرجات التعلم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

العقود التجارية وعمليات البنوك

رمز المقرر:

LAW 317
القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية ( محافظة الغاط )

المؤسسة:

جامعة المجمعة

البرنامج:

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر7 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم *

متطلب كلية

*

أخرى

اختياري

الخامس

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
القانون التجاري

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م

عدد الساعات التدريسية
3

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

ساعات التعلم

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتن اااوذ ااذا املقرر اي ااال م ااا ي ااة العقود التم ااار ااة و اتواعة ااا من خوذ اي ااال التلرق ااة ا ل العقود التم ااار ااة والعقود ر
التمار ة فضا ا ا ااوعن ايال النياا القاتوني ااحاكم لولت امات التمار ة في تلك العقود وبيال العوقة القاتوتية التي تحكم
العمليات املصا ا اارفية املرتع ة استوات ااحخا ا ااااات اململتللة واوعتمادات املخا ا ااتندية و ر ا من املنتمات املصا ا اارفية التي
تحكم من خوذ عقود خاصة بها
 .2الهدف الرئيس للمقرر
_ يعرف ال الب العقود التمار ة وتمي ا عن ر ا من العقود .
_ يذكرال الب اس مية العقود التمار ة ومبررات ااحاجة اليها .

_ يحدد ال الب أ م أتوات العقود التمار ة واألكثرشيوعا في العصرااحالي .
3

_ يعدد ال الب أتوات العقود التمار ة ( عقد العيع  ،عقد الوساطة  ،عقد الر ن ) .
_ يعرض ال الب للعنوك وأ ميتها وتياا العمل بها .
_ يختخدا ال الب األتيمة العنكية ( ااحخااات العادية وااجار ة  ،الودائع  ،فتح اوعتماد  ،القروض  ،تسج رااملزائن )
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
المعرفة والفهم

1
1.2

يختعرض ما ية العقود التمار ة وخصائصةا
يشرح العقود التمار ة ( العيع _ النقل _ الوساطة _ الر ن ) .
يوضح التعر ف االعنوك وأ ميتها .
يعدد األتيمة املعموذ بها داخل العنوك .

1.3
1.4
1.5

يناقش مضمول العقود التمار ة من حيث معيار ا وتمي ا ومبررات وجود ا .
يبر ن علي أ مية العقود التمار ة وبخاصة املختحدث منها .
يحلل أ م العقود التمار ة .
يقارل ا ل أتيمة العمل داخل العنوك التمار ة .

2.2
2.3
2.4
3
3.1

4
5
6
7
8
9

م1
م2
م3

ق1
ق2
ق3

قائمة الموضوعات

م

3

ع3

القيم

يتقعل املشاركة املجتمعية .
 3.2يشارك ممموعات العمل في ااحوار.
 3.3يختخدا الوسائل ااحديثة في تكنولوجيا املعلومات
ج .موضوعات المقرر

2

ع2

المهارات

2
2.1

1

ع1

ساعات االتصال

التعر ف االعقود التمار ة وأ ميتها وخصائصةا
عقود العيع التمار ة
عقد الخمخرة
الوكالة االعمولة
وكالة العقود
عقد النقل
عقد اومتياز +الر ن التماري
ودائع النقود وااحخااات املرتع ة بها والعوقات القاتوتية في اوعتمادات املصرفية
خ ااات الضمال العنكي والنقل املصرفي وتسج رااملزائن والت اماتها
المجموع

3
6
3
3
6
6
6
6
6
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

4

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

يخا ا ا ا ات اعاارض ال اع اقااود ال ات اما ااار ا ااة ( ال ات اعاار ااف _ املحاضرات
التعلم النشط
ااملصائص _ التمي ) .
يحدد أ م أتوات العقود التمار ة واملختحدثه في العصف الذ ني
العصرااحديث .
يش ا ا ا اارح الاعاقااود الاتاما ااار ا ااة ( الاعايااع _ الاناقا اال _
الوساطة _ الر ن ) .
يوضح التعر ف االعنوك وأ ميتها .
يعدد األتيمة املعموذ بها داخل العنوك .

اومتحاتات التحر ر ة
ينا اااقش مضا ا ا اامول العقود التما ااار ا ااة من حيا ااث املناقشات ااجماعية
اوختعارات شلو ة.
ااحوار
معيار ا وتمي ا ومبررات وجود ا .
املناقشات الشلو ة
يبر ن علي أ مي ااة العقود التم ااار ااة وبخ اااصا ا ا ا ااة اس ا ا ا ا ات ااراتا ايا اما ايا ااات الا اتا اعا ال اام
النشط
املختحدث منها .
التعليم التعاوني
يحلل أ م العقود التمار ة .
يقارل ا ل أتيمة العمل داخل العنوك التمار ة .

3.0

3.1

يتقعل املشاركة املجتمعية .

3.2

يشارك ممموعات العمل في ااحوار.

3.3

يتكيف علي العمل س ااوار اللردي أو ااجما ي من
خوذ ممموعات العمل املشا ا ا ااتركة لتنمية تحمل املناقشات ااجماعية
املخئولية .

3.4

يقود ممموعات العمل مع زموئه في النش ا ا اااطات
ااجماعية

3.6

اومتحاتات التحر ر ة
اوختعارات شلو ة.
املناقشات الشلو ة

المهارات

القيم

3.5

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

املناقشات ااجماعية
ااحوار
اس ا ا ا ا ات ااراتا ايا اما ايا ااات الا اتا اعا ال اام
النشط
التعليم التعاوني
إش ا ا ا ا ا ا ااراك الا ا ا ا ا ا ا ااو فا ا ا ااي
املناقشات ااجماعية.

التعليم التعاوني

يتواص ا ا ا اال مع أعض ا ا ا ااار يئااة التاادروا وال و اس ا ا ا ا ات اخا ااداا ال ات ا اع اي اقا ااات
ً
والقضايا العملية في الشرح
لت و رأتلخةم ومةاراتهم ذاتيا .
يخا ا ا ااتخ اادا الوسا ا ا ا ااائ اال ااح ااديث ااة في تكنولوجي ااا ت اك ال ايااف ال ا ااو اا اااوع اما اااذ
اللرديااة وااجماااعيااة بشا ا ا اكاال
املعلومت

ت اقااو اام الااواج اعا ااات وأوراق
العمل اللردية واملشا ا ا ااتركة
ا ا اال م ام امااوعا ااات ال اع اما اال
ال واية
املكتعة
ع اارض ش ا ا ا ا ال ااوي وكا اتا ااا ااي
لا اااع ا اما اااذ امل ا اك ا الا ااف ب ا اها ااا
ال و
الا ا اتا ا اقا ا ااو ا ا اام املخ ا ا ا ا ا اتا ا اما ا اار
للمناقشات ا ل ممموعات
العمل
الا ا اتا ا اقا ا ااو ا ا اام املخ ا ا ا ا ا اتا ا اما ا اار
للمناقشات ا ل ممموعات
العمل
تا اق ااو اام أدار الا ا ا ااالا ااب ف ااي
التمار ن املكلف اسدائها
تا اق ااو اام أدار الا ا ا ااالا ااب ف ااي
اوختعارات

الرمز

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم

طرق التقييم

دائ اام وع اان ط اار ا اوي ام ايا اال
اولكترونى
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

ااحادي عشر
طواذ اللصلي
طواذ اللصل
نهاية اللصل

%30
%15
%5
%50

(باألسبوع)

اختعارفصلي
اعماذ احثية و انش ة تعليمية وعروض تقديمية
املشاركة
اختعارنهاية

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ً
ينتهج القخم الخياسات الكليلة اضمال تواجد أعضار يئة التدروا خوذ الخاعات املكتبية املحددة تياما وساعات
اإلرشاد اوكاديمي لكل عضو يئة تدروا وفقا للمحدد واملعلن علي موقع الكلية وجداوذ اعضار يئة التدروا املعلنة
لل و االشكل الذي يكلل إطوت ااجميع على تلك املواعيد.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

العقود التمار ة وعمليات العنوك في النياا الخعودي _ د .محمد ااجبر _

جامعة امللك سعود _ ط  1437 _ 5ا
العقود التمار ة وعمليات العنوك _ ععدالرحمن قرمال _ مكتعة الشةري _

الر اض . 2008
العقود التمار ة وعمليات العنوك _ علي العارودي _ . 2001

شرح قاتول التمارة _ العقود التمار ة وعمليات العنوك _ د .سميحة القليو ي

_ ط . 2000 _ 3
موقع وزارة العدذ الخعودية .
موقع مملا الشوري الخعودي .
موقع املكتعة الرقمية الخعودية .

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

6

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتخع لعدد  30طالب

متطلبات المقرر

العناصر
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

القاعات الدراسية ممةزة اسجةزة عرض العياتات و خعورة ذكية
القاعات ممةزة اوسائل اوتصاذ ااوتترتت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدروا  /مصادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم ال و .
مدى اكتخا ال و ململرجات التعلم

ال و
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استعاتة تقو م املقرر( رمعاشر )
تقر راملقررالدراس ي
قياس مخرجات التعلم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

اسم المقرر:

نظام الزكاة والضرائب

رمز المقرر:

Law 318

البرنامج:

البكالوريوس

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر6 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات
المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم 

متطلب كلية



أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW103

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

-

law 100

(إن وجدت)

ال توجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر

يتناول هذا املقررالقواعد التي تحكم ميزانية الدولة وذلك من خالل بيان احكام الزكاة والنظام القانوني للضرائب فضال
عن بيان االوعية الضررريةية امللتل ة وعنا رررتقديرالضررريقة وار حزررا الزكاة كاحد اهم ميررادرتمويل خزانةالدولة
 ،كذلك يتناول دوراللجان الجمركية والض ررريةية ل حل الازاعات التي تمورمن حالل بيان له رركيلاا واختي ررا ررا ا وار
الطعن ل قرارا ا

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب م اوم الزكاة والضرائب وال ار بين ما يحدد الطالب اسس تقديرالزكاة والضريقة على اختالف ال ار بين ما3

 يللص الطالب اقيعة الازاعات الضريةية وار حلاا .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
المعرفة والفهم

1
1.1

ع1

يزرد م اوم وخيائص الزكاة
يهرح ال ر بين الزكاة والضرائب
يحدد اسس التقديروالوعاء والهروط وكي ية التقدير

1.2
1.3

ع2
ع3

المهارات

2
2.1

م1

ي زرمعنى الزكاة وخيائياا
يقارن بين الزكاة والضرائب .

م2

2.3

يناقش الهروط الواجب تو افرها ةل املال الزكوي واساس وكي ية تقديرالنيا .

م3

3
3.1

القيم

2.2

ق1

يتققل املهاركة املجتمعقة
يزتخدم الوسائل الحديمة ل تكنولوجيا املعلومات .
يزتخدم الوسائل الحديمة ل تكنولوجيا املعلومات

3.2
3.3

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6

ساعات االتصال

ماهية علم املالية العامة ونطاقاا وعالقته بالعلوم االخرى
م اوم علم املالية العامة ل اإلسالم
م اوم الن قات العامة وأشكالاا
املوازنة العامة وقواعدها وكي ية إعدادها ل اململكة العربية الزعودية
اإليرادات العامة  /الرسم  /الضريقة ار تقديرها الوعاء الضريبي  /القرض العام
املنازعات الضريةية.
المجموع

9
6
6
6
9
9
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

يزرد م اوم وخيائص الزكاة
1.1

4

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

املر رحر رراض ر ر ر ر رررات الر رتر رعر رل ررم اخرترقر ررار ترحررريررري و عر ررداد
القحوث القيرريرة ودراسررة
النهط العيف الذهني
القضايا التطقيقية.

الرمز
1.2

1.3
2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1
3.2

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

امل ر رحر رراض ر ر ر ر رررات ال ر رت ر رع ر رلر ررم اخرترقر ررار ترحررريررري و عر ررداد
يهرح ال ر بين الزكاة والضرائب
القحوث القيرريرة ودراسررة
النهط ،العيف الذهني
القضايا التطقيقية.
يحدد اس ر ررس التقديروالوعاء واله ر ررروط وكي ية امل ر رحر رراض ر ر ر ر رررات ال ر رت ر رع ر رلر ررم اخرترقر ررار ترحررريررري و عر ررداد
القحوث القيرريرة ودراسررة
النهط ،العيف الذهني
التقدير
القضايا التطقيقية.
المهارات

املر رنر رراقه ر ر ر ر ررات الر رجر رمر رراعر رير ررة اخ ر رت ر رق ر ررارات ت ر رح ر ررري ر ررري ر ررة ،
ي زرمعنى الزكاة وخيائياا
تطقيقات العملية أس ر ر ر لة
والحوار.
م ر ر رق ر ر رراشر ر ر ر ر ر رررة ،واج ر ر رق ر ر ررات
أسقوعية
املر رنر رراقه ر ر ر ر ررات الر رجر رمر رراعر رير ررة اخ ر رت ر رق ر ررارات ت ر رح ر ررري ر ررري ر ررة ،
يقارن بين الزكاة والضرائب .
تطقيقات العملية أس ر ر ر لة
والحوار
م ر ر رق ر ر رراشر ر ر ر ر ر رررة ،واج ر ر رق ر ر ررات
أسقوعية
يطقق النظر ررام القر ررانوني للازاعر ررات الضر ر ر ررريةير ررة املر رنر رراقه ر ر ر ر ررات الر رجر رمر رراعر رير ررة اخ ر رت ر رق ر ررارات ت ر رح ر ررري ر ررري ر ررة ،
تطقيقات العملية أس ر ر ر لة
والحوار
والجمركية
م ر ر رق ر ر رراشر ر ر ر ر ر رررة ،واج ر ر رق ر ر ررات
أسقوعية
القيم

املر رنر رراقه ر ر ر ر ررات الر رجر رمر رراعر رير ررة ترقررويررم االعرمر ررال الر ررردير ررة
يتققل املهاركة املجتمعية
دوربا
والحوار
تقويم االعمررال الجمرراعيررة
يزر ر ر ررتخ رردم الوسر ر ر ر ررائ ررل الح ررديم ررة ل تكنولوجي ررا تكليف جماع
دوريا
املعلومات

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

الحادي عهر
اختقارفيل
اعمال بحمية و انهطة لعليمية وعروض تقديمية المالث عهر
اوال ال يل الدراس ي
املهاركة
ن اية ال يل
اختقارن اية

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%30
%15
%5
%50

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القزم الزياسات الك يلة بضمان تواجد أعضاءهي ة التدريس خالل الزاعات املكتةية املحددة نظاما وساعات
االرشاد االكاديمي لكل عضو هي ة تدريس وفقا للمحدد واملعلن على موقع الكلية وجداول اعضاء هي ة التدريس املعلنة
للطال بالهكل الذي يك ل ااالع الجميع على تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

 القانون املال والضريبي ،سلوم حزين ،دار ال كر اللقناني١٩٩٠ ،
المرجع الرئيس للمقرر

 نظام الزكاة والضر رررائب ل اململكة ،القنا محمود عااف ،دار العلوم ،١٩٨٣
دراسة مقارنة ل املوارد املالية اإلسالمية والضرائب املعا رة.
 تطقيقات الزكاة والض رررائب ل اململكة العربية الز ررعودية ،العرباوي ،حز ررين
محمد ،مطقعة املليج ١٩٧٦

المراجع المساندة

 املوقع االلكتروني ملجلس الوزراء الزعودي.
المصادر اإللكترونية

 املوقع االلكتروني ملجلس الهورى الزعودي.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتزع لعدد  30االب
القاعات الدراسية مجازة بأجازة عرض القيانات وبزقورة ذكية
تم بال عل تجايزالقاعات بوسائل التعليم الحديمة.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

فاعلية ار التدريس  /ميادرالتعلم
فاعلية ار تقييم الطال .

الطال
استاذ املقرر

استقانة تقويم املقرر(غيرمقاشر)
تقريراملقررالدراس ي

مدى اكتزا الطال مللرجات التعلم

استاذ املقرر

قياس مخرجات التعلم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

6

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 5 – 30

