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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات أسبوعيا   -ساعة   45 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 هـ  /  المستوي الثاني1441  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %03 33 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %13 3  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %23 9  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، م ل: ستتتاعات االستتتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

يعرف القانون التجاري و نشأتة و خصائصة و ظوابط التفرقة بين األعمال المدنية و األعمال التجارية و الشروط الالزمة 

 الكتساب صفة التاجر

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 _ يعرف الطالب تاريخ ونشأة ومفهوم القانون التجاري ومصادره .
 األصلية  ._ يحلل الطالب نظرية االعمال التجارية 
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 _ يعرض الطالب نظرية األعمال التجارية بالتبعية .
 _ يشرح الطالب نظرية التاجر مفهوما وشروطاً .

 _ يحدد الطالب االلتزامات التي تترتب علي اكتساب صفة التاجر .
 _ يعدد الطالب أنواع الشركات التجارية وطبيعة كال منها ونظامها القانوني .

  

 لمقرر:لمخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 A1 يعرف القانون التجاري و التطور التاريخي لنشأته 1.1

 A2 يلخص نظرية االعمال التجارية األصلي 1.2

 A3 يوضح نظرية األعمال التجارية بالتبعية 1.3

 A4 الكتساب صفة التاجريذكر مفهوم التاجر والشروط الالزمة  1.4

 A5 يشرح اإللتزامات التي تترتب على ممارسة العمل التجاري 1.5

 A6 يعدد عناصر ومكونات المحل التجاري 1.6

  المهارات 2

 B1 يعرض مفهوم وقواعد القانون التجاري  2.1

 B2 يميز طبيعة ممارسة األعمال التجارية وما يترتب عليها  2.2

 B3 يحلل كافة صور النشاط االقتصادي لبيان ما هو تجاري وما هو مدني  2.3

 B4 يستخدم قواعد القانون التجاري بشكل صحيح   2.4

 B5 يطبق القواعد القانونية المنظمة لمختلف عناصر المحل التجاري 2.5

  الكفاءات 3

 C1 يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1

 C2 الحوار .يشارك مجموعات العمل في  3.2

يتكيف علي العمل ستتتوال الفردي أو الجماعي من خالل مجموعات العمل المشتتتتركة لتنمية تحمل  3.3

 المسئولية .

C3 

 C4 يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية 3.4

 C5 يتواصل مع أعضال هيئة التدريس والطالب لتطوير أنفسهم ومهاراتهم :اتياً . 3.5

 C6 اتيستخدم الوسائل الحدي ة في تكنولوجيا المعلوم 3.6
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تاريخ ونشأة القانون التجاري   1

 9 مفهوم القانون التجاري وقواعده ومصادره ونطاق تطبيقه 2

 9 نظرية االعمال التجارية األصلية / المنفردة / بطريق المقاولة / االعمال التجارية بالتبعية  3

 6 نظرية التاجر 4

 6 التزامات التاجر  5

 6 نظرية المحل التجاري والعناصر المكونة له . 6

 6 العناصر الداخلة في تكوين المحل التجاري 0

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 يعرف القانون التجاري و التطور التاريخي لنشأته 1.1

 التجارية األصلييلخص نظرية االعمال  1.2 االمتحانات التحريرية المحاضرات

 يوضح نظرية األعمال التجارية بالتبعية 1.3

 يذكر مفهوم التاجر والشروط الالزمة الكتساب صفة التاجر 1.4
 االختبارات الشفوية التعلم النشط

 يشرح اإللتزامات التي تترتب على ممارسة العمل التجاري 1.5

 المناقشات الشفوية الذهنيالعصف  يعدد عناصر ومكونات المحل التجاري 1.6

 المهارات 2.0

 يعرض مفهوم وقواعد القانون التجاري  2.1

 المناقشات الجماعية

التتتكتلتيتف بتتتالتواجتتبتتتات 

 يميز طبيعة ممارسة األعمال التجارية وما يترتب عليها  2.2 المنزلية

2.3 
    يحلل كافة صتتتتور النشتتتتاط االقتصتتتتادي لبيان ما هو تجاري و

 ما هو مدني 
التشتتتتتجيع على مناقشتتتتتة 

 القضايا العملية
 يستخدم قواعد القانون التجاري بشكل صحيح   2.4

2.5 
يطبق القواعتتد القتتانونيتتة المنظمتتة لمختلف عنتتاصتتتتتتر المحتتل 

 التجاري

استتتتتتتتراتتيتجيتتتات التعلم 

 النشط 

 الكفاءات 3.0

 يتقبل المشاركة المجتمعية . 3.1

 المحاضرات

التتتتتدوري يتتتتم التتتتتتتتتقتتتتو

األعتتمتتتال لتتلتتواجتتبتتتات و

 الفردية
 يشارك مجموعات العمل في الحوار . 3.2

3.3 
يتكيف علي العمتتتل ستتتتتتوال الفردي أو الجمتتتاعي من خالل 

 مجموعات العمل المشتركة لتنمية تحمل المسئولية .
 المناقشات الجماعية

التتتتتقتتويتتم التتمستتتتتتتتتتتمتتر 

لتتتلتتتمتتتنتتتاقشتتتتتتتتتات بتتتيتتتن 

 التعليم التعاوني النشاطات الجماعيةيقود مجموعات العمل مع زمالئه في  3.4 مجموعات العمل

3.5 

يتواصتتتل مع أعضتتتال هيئة التدريس والطالب لتطوير أنفستتتهم 

 ومهاراتهم :اتياً .

استتتتتتتتختتتدام التطبيقتتتات 

والقضتتتتتتتايتتا العمليتتة في 

 الشرح

تقويم أدال الطتتتالتتتب في 

 التمارين المكلف بأدائها

3.6 

الطالب باالعمال تكليف  يستخدم الوسائل الحدي ة في تكنولوجيا المعلومت

التفترديتتتة والتجتمتتتاعيتتتة 

بشتتتتكل دائم وعن طريق 

 االيميل االلكترونى

تقويم أدال الطتتتالتتتب في 

 االختبارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %23 السابع درجة  23اختبار دوري /أول  1

 %23   ال الث عشر درجة 23/ثاني اختبار دوري  2

 %13 طوال العام درجات 13المشاركة والحضور  3

 %53 السادس عشر درجة 53اختبار نهاية الفصل  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
طريق الساعات المكتبية المحددة وساعات اإلرشاد االكاديمي وفقا للمحدد والمعلن علي موقع الكلية وجداول اعضال عن عم الديتم 

 هيئة التدريس المعلنة للطالب بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلج المواعيد

 ة ._ تشجيع االستخدام المتزايد للمراجع الفقهية المنشورة على شبكة المعلومات الدولي

 االستخدام الدائم للمواد والمراجع المطروحة على موقع المكتبة الرقمية السعودية . تشجيع_ 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
القانون التجاري السعودي  _ د. محمد حسن الجبر  _  مطابع جامعة الملج سعود _ ط 

5  - 1421 . 

 المساندةالمراجع 

 . 1993_  2القانون التجاري السعودي  _ د. سعيد يحي   _ جامعة الملج سعود _ ط

 . 1999_  1القانون التجاري _ د. علي البارودي _ دار المطبوعات الجامعية _ ط

 3مبادئ القانون التجاري _ د. مصطفي كمال طه _ منشأة المعارف _ االسكندرية _ ط 

 _1990 . 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العدل السعودية .

 موقع مجلس الشوري السعودي .

  موقع المكتبة الرقمية السعودية .

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات العرض –قاعات التدريس  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

  السبورة الذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشرغير  الطالب استبانات تقويم المقرر للطالب .

 مباشرغير  الطالب استبانات تقويم الخبرة الميدانية . 

 مباشرغير  الطالب استبانات تقويم البرنامج .

 مباشرغير  الطالب استبانات تقويم األرشاد االكاديمي .

 مباشر ا: المقررأست استبانة تقويم استا: المقرر .

عمليات التقييم والتقويم من قبل رئيس 

 القسم .
 مباشر القسمرئيس 

 مباشر قيادات البرنامج مراجعة وحدة الجودة والتطوير .

مراجعة لجنة المراجعة الداخلية لكافة 

أعمال االختبارات والتصحيح داخل 

 القسم .

 مباشر وحدة الكنترول

مراجعة رئيس القسم لكافة أعمال 

 التصحيح بالقسم .
 مباشر رئيس القسم

العشتتتتوائية اعتماد نظام مراجعة العينات 

 . ألوراق اجابات الطالب
 مباشر قيادات البرنامج

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.جاالت التقويم م

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


