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 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  LAW100مبادئ القانون 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسية عدد الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  لمقرر:العام لوصف ال .1

 الحينوامل قائد الطائرة رأسععععهم وعلى الجوية املالحة الطائرة وطاقم لها تخضعععع  التي القانونية القواعديتناول هذا املقرر  

ععال- الجويعععة واملالحعععة الجويعععة االرتفعععاقعععاتوحقوق  املطعععارات يحكم العععذ  والنظعععال القعععانوني ,الجويين  النقعععل عقود أحكع

الجو  في ضعععععععو  أنظمة  الناقل مسععععععع ولية وأسععععععع  قواعد - الدولية الجوية واملنظمات الداخلي والدولي الجو   التجار  

 اململكة العربية السعودية واملعاهدات الدولية واألنظمة القانونية املقارنة.

  الهدف الرئي  للمقرر . 2

 يعرف الطالب مضمون ونشأة واهمية القانون الجو   -

 يبين الطالب النظال القانوني لعناصر الطيران التجار   -

 يشرح عقد النقل الجو   -

  يسرد الطالب االحكال القانونية ملسؤولية الناقل الجو   -
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 مخرجات التعلم للمقرر: .3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يصف نشأة و تاريخ وتطور قواعد القانون الجو   1.1

 2ع يحدد القواعد القانونية التي تحكم عقود النقل الجو   1.2

 3ع يشرح النظال القانوني املكون لعناصر الطيران التجار   1.3

  املهارات 2

 1م يقيم النظال القانوني لعناصر الطيران التجار  الجو   2.1

 2م يناقش عناصر الطيران التجار  الجو   2.2

 3م يقارن بين العقود التي تحكم عمليات النقل و املالحة الجوية  2.3

 
 يبرر طبيعة القواعد القانونية ملسؤولية الناقل الجو   2.4

  القيم 3

 1ق يتقبل املشاركة املجتمعية . 3.1

 يتواصل م  اعضا  هي ة التدري  والطالب  3.2
 
 2ق لتطوير انفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 3ق يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 تعريف القانون الجو  وتاريخه وتطوره ونطاق تطبيقه ومصادره 1

 9 النظال القانوني لعناصر الطيران التجار   2

 9 النقل الجو  عقد  3

 9 القواعد القانونية ملس ولية الناقل 4

 9 االتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الجو   5

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة و الفهم 1.0

 املحاضرات يصف نشأة و تاريخ وتطور قواعد القانون الجو   1.1

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 االمتحانات التحريرية

 شفوية.  االختبارات

 املناقشات الشفوية

 يحدد القواعد القانونية التي تحكم عقود النقل الجو   1.2

1.3 
 يشرح النظال القانوني املكون لعناصر الطيران التجار  

 املهارات 2.0

 االمتحانات التحريرية املناقشات الجماعية يقيم النظال القانوني لعناصر الطيران التجار  الجو   2.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الحوار يناقش عناصر الطيران التجار  الجو   2.2

اسععععتراتيجيات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 شفوية. االختبارات

 املناقشات الشفوية
2.3 

يقارن بين العقود التي تحكم عمليات النقل و املالحة 

 الجوية 

2.4 
 يبرر طبيعة القواعد القانونية ملسؤولية الناقل الجو  

 

 القيم 3.0

3.1 

 املناقشات الجماعية يتقبل املشاركة املجتمعية .

 الحوار

اسعععععععععععتراتيجيععععات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 فعععععي العععععطعععععالب إشععععععععععععععععرا 

 .الجماعية املناقشات
 

تعععقعععويعععم العععواجعععبععععععات وأوراق 

العمل الفردية واملشعععععععععععتركة 

بعععيعععن معععجعععمعععوعععععععات العععععععمعععععل 

 الطالبية

 املكتبة

عععععرو شعععععععععععععععفععععو  وكععععتععععععا ععععي 

لععععععاعععععععمععععععال املععععععكععععععلععععععف  ععععععهععععععا 

 الطالب
3.2 

يتواصل م  اعضا  هي ة التدري  والطالب لتطوير 

. 
 
 انفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 يستخدل الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحاد  عشر الفصلي االختبار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االختبار نهائي 5
 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 
 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ساعات  ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد اعضا  هي ة التدري  خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و 

ة االرشاد االكاديمي لكل عضو هي ة تدري  وفقا للمحدد و املعلن على موق  الكلية و جداول اعضائ هي ة التدري  املعلن

 للطالب بالشكل الذ  يكفل إطالع الجمي  على تلك املواعيد

 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 د. معتمد محرل عبد الغني، القانون الجو  السعود  :املقررة املطلوبةالكتب -1
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 د. هاني دويدار، قانون الطيران التجار   المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 
 .السعودية العدل وزارة موق 

 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتس  محاضرات قاعة  .طالب 

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرو البيانات بسبورة ذكية

 ئل االتصال باالنترنتامجهزة بوس القاعات )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إستبانة التقويم املقرر )غير مباشر( الطالب فاعلية طرق التدري  / مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مباشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطالب

 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر  ملخرجات التعلممدى اكتساب الطالب 
 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام الملكية اسم المقرر:

 LAW 312 رمز المقرر:

 القانون البرنامج:

 القانون القسم العلمي:

 لعلوم والدراسات االنسانية بالغاطا الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  /هـ1442  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابعالمستوي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 100 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  إضافيةدروس  3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول هذا املقرر بيان الحقوق العينية الصللللللللللللية من خيل بيان لعرة  خص امللكية وخصللللللللللللا   خص امللكية و لللللللللللرو   

امللكية الشللللللللللا ع  واشلتصللللللللللاق والشلللللللللل ع  والحيا   وقيوده وانواع امللكية الشللللللللللا ع  وملكية الشللللللللللقص وال  قات وق للللللللللم 

 والحقوق املت رع  عن خص امللكية .
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف ال الب اهمية امللكية و اهمية النظام الذي يحكمها

 يذكر ال الب بمضمون ون اق امللكية 

 يحدد ال الب خدود امللكية و اس اب اكت ابها 
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 الشا عة يقارن ال الب بين ملكية ال  قات وامللكية 

 يميز ال الب بين م هوم امللكية العامة وامللكية الخاصة

أق ام  واخكام اشموال   يشرح ال الب نظام اشموال و

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1 ع ي تعرض األخكام العامة للنظام القانوني للملكية. 1.1

 يشرح خدود امللكية وأس اب اكت ابها. 1.2

 2ع يوضح م هوم  ونظام امللكية الشا عة و امللكية الخاصة. 1.3

أق ام األموال  1.4  يعدد نظام و

 يعرض النظام القانوني للملكية. 1.5

 3ع القانوني الذي يحكمها .يص  اخكام اشموال والنظام  1.6

 يحدد مضمون امللكية ون اقاتها  1.7

  املهارات 2

 1 م يناقش اس اب ك ب امللكية  2.1

 2 م يحلل قواعد امللكية الشا ع  وقواعد خماية امللكية الخاصة  2.2

 يميز بين اق ام اشموال ونظامها القانوني 2.3

 3م القانونية املقارنةيبرر   يعة اشختيف بين النظم  2.4

  القيم 3

 1 ق يتق ل املشاركة املجتمعية . 3.1

 2 ق يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 3ق . ي تخدم الوسا ل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لعرة  الحص العيني األصلي  1

 6 خصا   الحقوق العينية األصلية  2

 3 الحص في التملك و رو   وقيوده  3

 3 أنواع امللكية  4

 6 امللكية الشا عة وملكية الشقص وال  قات  5

 3 ق مة امللكية الشا عة  6

 6 اشلتصاق واشستييء  7

 6 الش عة  8

 6 الحيا   9
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 45 المجموع
 

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة و الفهمالمع 1.0

املحاضرات        ي تعرض األخكام العامة للنظام القانوني للملكية. 1.1

التعلم النشط 

                   العص  الذهني

تحرةري  اخت ار

ال حوث  وإعداد

 القصير  ودراسة

 الت  يقية. القضايا

 يشرح خدود امللكية وأس اب اكت ابها. 1.2

 يوضح م هوم  ونظام امللكية الشا عة و امللكية الخاصة. 1.3

أق ام األموال  1.4  يعدد نظام و

 يعرض النظام القانوني للملكية. 1.5

 والنظام القانوني الذي يحكمها .يص  اخكام اشموال  1.6

 يحدد مضمون امللكية ون اقاتها  1.7

 املهارات 2.0

املناقشات الجماعية  يناقش اس اب ك ب امللكية  2.1

 .والحوار 

اخت ارات تحرةرةة ، 

 العملية ت  يقات

م ا ر ،  أسئلة

 أس وعيةواج ات 

2.2 
يحلل قواعد امللكية الشا ع  وقواعد خماية امللكية 

 الخاصة 

 يميز بين اق ام اشموال ونظامها القانوني 2.3

 يبرر   يعة اشختيف بين النظم القانونية املقارنة 2.4

 يناقش اس اب ك ب امللكية  2.5

 القيم 3.0

 يتق ل املشاركة املجتمعية . 3.1

املنللاقشللللللللللللات الجمللاعيلة 

 والحوار

تللقللوةللم اشعللمللللللال اللل للرديللللللة 

 
 
 دوربا

اسلللللللللللتخلدام الت  يقات  يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

 والللقضللللللللللللللللايللللللا الللعللمللللليللللللة

تلللللللللكللللللللللللللللللليللللللللل  الللللللللل للللللللليب 

الللللللل لللللللرديلللللللة  بلللللللاألعلللللللملللللللال

دا م  والجماعية بشلللللكل

اشيللللملللليللللللل  وعللللن  للللرةللللص

 اشلكتروني

 

الواج للات امللزليللة ال رديللة 

ابحاث ال يب  و الجماعية

 ال ردية و الجماعية
3.3 

 ي تخدم الوسا ل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات .
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عشر ال صلي اشخت ار 1

 %15  وال ال صل الدراس ي واج ات -ابحاث  2

 %5 الدراس ي وال ال صل  املشاركة 3

 %50 ال ادس عشر اشخت ار نها ي 5
 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

نظاما و ساعات ينتهج الق م ال ياسات الك يلة بضمان تواجد اعضاء هيئة التدريس خيل ال اعات املكتبية املحدد  

ة اشر اد اشكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضائ هيئة التدريس املعلن

 لل يب بالشكل الذي يك ل إ يع الجميع على تلك املواعيد

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 1999، م  وعات جامعة الكوةت، امللكية( )خصنى خ ون،   ، غ

 

 المساندةالمراجع 

دار إخياء  – لجزء الثامنا-في  للللللللرح القانون املدني  )الوسلللللللليطال للللللللبهوري، ع د الر اق 

 .199٧بيروت  –التراث 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 ال عودية.موقع و ار  العدل 

 ال عودي. الشورىموقع مجلس 

 ال عودية.موقع املكت ة الرقمية 

   ىأخر

 
 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تت ع محاضرات قاعة  . ال  

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

 القاعات الدراسية مجهز  بأجهز  عرض ال يانات ب  ور  ذكية

 اشتصال باشنترنت  لاسالقاعات مجهز  بو  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إست انة التقوةم املقرر )غير م ا ر( ال يب فاعلية  رق التدريس / مصادر التعلم
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 تقرةر املقرر الدراس ي )م ا ر( استاذ املقرر  فاعلية  رق تقييم ال يب

 قياس مخرجات التعلم )م ا ر( استاذ املقرر  مدى اكت اب ال يب ملخرجات التعلم
 التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ()مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات مجاالت التقويم 

 )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوراق التجارية واالفالس اسم المقرر:   المقرر:اسم 

 LAW403رمز المقرر:  المقرر:رمز 

 القانون سبكالوريو البرنامج:

 القانون  العلمي:القسم 

 االنسانية / الغاط العلوم والدراسات الكلية:

 المجمعةجامعة  المؤسسة:

 

 

 

 

  



 
2 

 

 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1

 4 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 5 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. مقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات التعلم لل . 1

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 7 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 7 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى x متطلب قسم   ليةك

  x  اختياري   إجباري ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثامن

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 LAW 212 القانون التجاري

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال 

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 

 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 وراذيتناول هذا املقرر بيان املفاهيم األساااااسااااية واألصااااول العلمية ليوراذ التيار ة كذلا بيان ت تيقات أل ام تداول األ 

 قاتوت تي بالتزاماتهم، كما يتناول بيان األل ام الخاصة بتوقف املنشآت والتيار عن الوفاء التيار ة في النشاط التياري 

 واملشروعات املتعثرة.أل ام اإلفالس 

 

  :للمقررالهدف الرئيس . 2

 يعرف ال الب األوراذ التيار ة وسندات االئتمان

 ال الب أل ام الكمتيالة والشيا والسند ألمر ر يذك .

 ال الب طرذ تداول األوراذ التيار ة ديحد .

 عنها األوراذ التيار ة والدعاوي الناشئةيعدد ال الب أل ام انقضاء االلتزام في 

 وآثاره وشروطهال الب نظام االفالس التياري  ليحل .

 يعرض ال الب ليل ام ا على إشهار افالس التاجر 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  التي تحكم األوراذ التيار ة واالئتمان بش ل عاميستعرض املتادئ واألل ام  1.1

 سند ألمر( –شيا  –)كمتيالة  يحدد أنواع األوراذ التيار ة 1.2

 

 2ع 

 نقضائها(ا -ضمان الوفاء  –تداولها  –يشرح النظام القانوني ليوراذ التيار ة )انشائها  1.3

 3ع  الوارد باألوراذ التيار ة بااللتزاماتيوضح الدعاوي الناشئة عن االخالل  1,4

 يعدد أهداف نظام االفالس وأل امه 1,5

  المهارات 2

 1م  واألل ام الخاصة باألوراذ التيار ة نيالنظام القانو  يميز  2.1

 2م التيار ة املختلفة ي تق طرذ تداول االوراذ 2.2

 3م  يناقش الدعاوي الناشئة عن االخالل باألوراذ التيار ة 2.3

 يعرض نظام شهر االفالس وضمان عدم االخالل باالئتمان بش ل عام 2.4

  القيم 3

 1ق يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وال الب لت و ر انفسهم ومهاراتهم ذاتيا  3.1

 2ق الحديثة في تكنولوجيا املعلومات .يستخدم الوسائل  3.2

 3ق يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 املنظم ليوراذ التيار ة الصرفيالتعر ف بالقانون  1

 6 الخصائص املنظمة للقانون الصرفي ون اذ ت تيق أل امه 2

 6 هيرهاأنواع االوراذ التيار ة وأل ام تداولها وتظ 3

 6 الصرفية بالورقة التيار ة ير ضمانات الوفاء غ 4

 6 األل ام الخاصة بالسند ألمر 5

 6 األل ام الخاصة بالشيا ومخالفات اصداره 6

اقية منه 7  9 أل ام االفالس والتسو ة الو

 45 املجموع

 

 
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املعرفة والفهم 1.0

اااام  1.1 التي تحكم األوراذ يساااااااااااتعرض املتااااادئ واألل ا

 التيار ة واالئتمان بش ل عام

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 االمتحانات التحر ر ة

 شفو ة.  االختتارات

 –شيا  –)كمتيالة  يحدد أنواع األوراذ التيار ة 1.2 املناقشات الشفو ة

 سند ألمر(
 

يشاارح النظام القانوني ليوراذ التيار ة )انشااائها  1.3

 نقضائها(ا -ضمان الوفاء  –تداولها  –

 بااللتزاماتيوضح الدعاوي الناشئة عن االخالل  1,4

 الوارد باألوراذ التيار ة

 يعدد أهداف نظام االفالس وأل امه 1,5

   املهارات 2.0

واألل ام الخاصاااااااااااة باألوراذ  نيالنظام القانو  يميز  2.1

 التيار ة

 املناقشات الجماعية

 الحوار

اسااااااااااااااتااااراتاااايااااياااايااااااات الااااتااااعاااالاااام 

 النشط

 التعليم التعاوني

 االمتحانات التحر ر ة

 شفو ة. االختتارات

 ي تق طرذ تداول االوراذ التيار ة املختلفة 2.2 املناقشات الشفو ة

يناااقش الاادعاااوي الناااشااااااااااائااة عن االخالل باااألوراذ  2.3

 التيار ة

يعرض نظام شاااهر االفالس وضااامان عدم االخالل  2.4

 باالئتمان بش ل عام

 القيم 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يتواصااااااااااااال مع أعضااااااااااااااء هيئاااة التااادريس وال الب  3.1

 لت و ر انفسهم ومهاراتهم ذاتيا 

 املناقشات الجماعية

 الحوار

اسااااااااااااااتااااراتاااايااااياااايااااااات الااااتااااعاااالاااام 

 النشط

 التعليم التعاوني

 فاااااااااااي الااااااااااا اااااااااااالب إشااااااااااااااااااااارا 

 .الجماعية املناقشات
 

تاااااقاااااو ااااام الاااااواجاااااتااااااات وأوراذ 

العمااال الفردياااة واملشاااااااااااتركاااة 

بااااايااااان ماااااياااااماااااوعااااااات الاااااعاااامااااال 

 ال البية

 املكتتة

عاااااارض شااااااااااااااااافااااااوي وكااااااتااااااا ااااااي 

 ليعمال امل لف بها ال الب

يساااااااااااتخاااادم الوساااااااااااااااائاااال الحااااديثااااة في تكنولوجيااااا  3.2

 املعلومات .

يساااااااااااتخاااادم الوساااااااااااااااائاااال الحااااديثااااة في تكنولوجيااااا  3.3

 املعلومات

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادي عشر  فصلي اختتار  1

 %15 الثالث عشر اعمال بحثية وانش ة تعليمية وعروض تقديمية  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي  املشاركة  3

 %50 نهاية الفصل  اختتار نهاية  4

 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

موقع ال لية  علىوفقا للمحدد واملعلن  األكاديمييتم الدعم عن طر ق الساااااااااااااعات املكتسية املحددة وساااااااااااااعات اإلرشاااااااااااااد 

تشجيع االستخدام و  وجداول اعضاء هيئة التدريس املعلنة لل الب بالش ل الذي يكفل إطالع الجميع على تلا املواعيد

ة الفقهية التشاااااااجيع االساااااااتخدام الدائم للمواد واملراجع امل رولة على موقع املكتتة الرقمية الساااااااعودياملتزايد للمراجع 

 .منشورة على شتكة املعلومات الدولية

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
هااااا 1418 -ال تعة بدون  –السعودي ألوراذ التيار ة في النظام ا  -د. ز نب السيد سالمه 

 لسعوديةا –م ابع جامعة امللا سعود  –

 المساندةالمراجع 
بدون  –ال تعة الثانية  –الساااااااااااعودي ألوراذ التيار ة في النظام ا –د. عتد هللا العمران 

  لسعودية.ا -تار خ م ابع معهد اإلدارة العامة 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .السعوديةموقع وزارة العدل 

 .موقع ميلس الشورى السعودي

 موقع املكتتة الرقمية السعودية.

 .  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالب  30قاعة محاضرات تتسع لعدد 

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 القاعات الدراسية ميهزة بأجهزة عرض التيانات و ستورة ذكية  

 القاعات ميهزة بوسائل االتصال باالنترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استتانة تقو م املقرر )غير متاشر ( ال الب                  فاعلية طرذ التدريس / مصادر التعلم 

 تقر ر املقرر الدراس ي  استاذ املقرر                   .  فاعلية طرذ تقييم ال الب 

ماااااادى اكااتساااااااااااااااااب الاا ااالب ملااخاارجااااااات 

 التعلم 
 قياس مخرجات التعلم  استاذ املقرر                  

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة
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 Law 404 رمز المقرر:

 البكالوريوس البرنامج:

 القانون القسم العلمي:

 لعلوم والدراسات االنسانية بالغاطا الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 3 ..................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2
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 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

  /هـ1442  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابعالمستوي 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

Law 100 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  إضافيةدروس  3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 

 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

سبببببببة يتناول هذا القرر التعريف بعقد التامين من خالل اوجه الشبببببببته وايختالو يننه وقين العقود ايخرى ت كما يتناول درا

 
ا
افه واثاره ت فضال   خصائص عقد التامين واركانه واطر

ا
م الى نهاية عقد التامين ومن ث عن ييان عناصره ايساسية وصوي

 عرض يحكام فض منازعات التامين . 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يستعرض الطالب احكام عقد التامين وخصائصه وشروطه 

 يعدد الطالب اركان واثار عقد التامين 
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 يحدد الطالب قواعد التامين في النظام القانوني السعودي 

 يعرض الطالب للتنظيم القاوني لشركات التامين

 يحلل الطالب كيفية ممارسة شكرات التامين لعملها 

  يناقش الطالب نظم الرقاية على شكرات التامين

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يستعرض ايحكام املنظمه لعقد التامين  1.1
 

 يحدد خصائص وشروط عقد التامين  1.2

 2ع يشرح اركان واثار عقد التامين  1.3

 يوضح النظام القانوني لشركات التامين وكيفية ممارستها لالنشطة املنوط بها ممارستها  1.4

 3ع يعدد اوجه الرقايه ايدارية على شركات التامين  1.5

  المهارات 2

 1م يستخدم الطالب النظام القانوني لعقود التامين  2.1

 2م يناقش احكام عقد التامين في اململكه العرقية السعودية  2.2

 3م يحلل النظام القانوني لشركات التامين وكيفية ممارستها يعمالها  2.3

 يقارن يين اوجه الرقايه ايدارية والرقايه القضائية على شركات التامين  2.4

  القيم 3

 1ق يتقتل املشاركة املجتمعية . 3.1

3.2 . 
ا
 2ق يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتطوير أنفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 3ق يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف الحق العيني األصلي  1

 6 خصائص الحقوق العينية األصلية  2

 3 الحق في التملك وشروطه وقيوده  3

 3 أنواع امللكية  4

 6 امللكية الشائعة وملكية الشقق والطتقات  5

 3 قسمة امللكية الشائعة  6

 6 ايلتصاق وايستيالء  7

 6 الشفعة  8

 6 الحيازة 9
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 45 املجموع

 
 

 

 

 

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة و الفهمالمع 1.0

 املحاضرات يستعرض ايحكام املنظمه لعقد التامين  1.1

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 ايمتحانات التحريرية

 شفوية.  ايختتارات

 املناقشات الشفوية

 يحدد خصائص وشروط عقد التامين  1.2

 يشرح اركان واثار عقد التامين  1.3

1.4 
يوضبببببح النظام القانوني لشبببببركات التامين وكيفية ممارسبببببتها 

 لالنشطة املنوط بها ممارستها 

 يعدد اوجه الرقايه ايدارية على شركات التامين  1.5

 المهارات 2.0

 املناقشات الجماعية يستخدم الطالب النظام القانوني لعقود التامين  2.1

 الحوار

اسببببتراتي يات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 ايمتحانات التحريرية

 شفوية. ايختتارات

 املناقشات الشفوية

 يناقش احكام عقد التامين في اململكه العرقية السعودية  2.2

2.3 
يحلل النظام القانوني لشبببببببببببركات التامين وكيفية ممارسبببببببببببتها 

 يعمالها 

2.4 
يقببارن يين اوجببه الرقببايببه ايداريببة والرقببايببه القضبببببببببببببائيببة على 

 شركات التامين 

 القيم 3.0

 يتقتل املشاركة املجتمعية . 3.1

 املناقشات الجماعية

 الحوار

اسبببببببببببتراتي يببببات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 فبببببي البببببطبببببالب إشببببببببببببببببرا 

 .الجماعية املناقشات

 

تبببقبببويبببم البببواجبببتببببببات وأوراق 

واملشبببببببببببتركة العمل الفردية 

يبببيبببن مببب بببمبببوعببببببات البببعبببمبببببل 

 الطاليية

 املكتتة

عببببرض شبببببببببببببببفببببوي وكببببتببببببا ببببي 

لبببببباعببببببمببببببال املببببببكببببببلببببببف بببببببهببببببا 

 الطالب
3.2 

يتواصبببببببببل مع أعضببببببببباء هيئة التدريس والطالب لتطوير 

. 
ا
 أنفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 التقييمأنشطة  م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عشر الفصلي ايختتار 1
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 التقييمأنشطة  م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %15 طوال الفصل الدراس ي تواجتا -ايحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر ايختتار نهائي 5

 مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(أنشطة التقييم )اختتار تحريريت شفهيت عرض تقديميت 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ينتهج القسم السياسات الكفيلة يضمان تواجد اعضاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات 

ة ول اعضائ هيئة التدريس املعلنايرشاد ايكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جدا

 للطالب يالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد

 

 

 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 1٩٩٩ت مطتوعات جامعة الكويتت امللكية( )حقطهت غنى حسونت 

 

 المساندةالمراجع 

دار إحياء  – لجزء الثامنا-في شرح القانون املدني  )الوسيطالسنهوريت عتد الرزاق 

 .1٩٩٧ييروت  –التراث 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موقع وزارة العدل 

 السعودي. الشورىموقع م لس 

 السعودية.موقع املكتتة الرقمية 

   ىأخر

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة  .طالتا

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

 القاعات الدراسية م هزة يأجهزة عرض التيانات بستورة ذكية

 ئل ايتصال ياينترنتاالقاعات م هزة يوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس / مصادر 

 التعلم
 إستتانة التقويم املقرر )غير متاشر( الطالب
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 الدراس ي )متاشر(تقرير املقرر  استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطالب

مدى اكتساب الطالب ملخرجات 

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )متاشر( استاذ املقرر 

 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 


