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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 الخامس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
law 110

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إنوجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%111

عدد الساعات التدريسية
45

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
33

3
4

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
اإللمام بنصوص القواعد المنظمة لنظام الزكاة والضرائب حسب النظام السعودي.
 .2الهدف الرئيس للمقرر

معرفة القواعد التي تحكم مالية الدولة ،والتعرف على أحكام كل من الزكاة ،الضرائب ،طرق
تقدير الضريبة ،الوعاء الضريبي ،الرسوم ،الميزانية العامة وكيفية إعدادها ،والقرض العام و
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف



التعرف على المفاهيم والمبادئ األساسية التي يتضمنها المقرر و انعكاس هذه 4

المفاهيم في الحياة العملية.
 معرفة القواعد األساسية التي تحكم مالية الدولة (النفقات واإليرادات).
 معرفة أحكام كل من الزكاة والضرائب.

4
4
4

المهارات

 مهارات تتعلق بالقدرة على فهم النصوص القانونية المتعلقة بمفردات المقرر.
 مهارات تتعلق بالقدرة على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بمفردات
المقرر.
 مهارات تتعلق بالقدرة على تقديم االستشارات القانونية في مجال الضرائب
والزكاة والمنازعات الجمركية.


3
3
3
3

الكفاءات




3
تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
تنمية مهارات الطالب للتعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية واحترام رأي 3

اآلخرين.
 القدرة على إنجاز أعمال في مجموعات لتنفيذ تطبيقات معينة.
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ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
^

ساعات االتصال

قائمة الموضوعات

ماهية علم المالية العامة ونطاقها وعالقته بالعلوم االخرى
مفهوم علم المالية العامة في اإلسالم
مفهوم النفقات العامة وأشكالها
الموازنة العامة وقواعدها وكيفية إعدادها في المملكة العربية السعودية
اإليرادات العامة  /الرسم  /الضريبة طرق تقديرها الوعاء الضريبي  /القرض العام
المنازعات الضريبية.

3
6
6
6
3
3

المجموع

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

1.1

1.2

طرق التقييم

المعارف

 التعرف على المفاهيم والمبادئ
األساسية التي يتضمنها المقرر و
انعكاس هذه المفاهيم في الحياة
العملية.
 معرفة القواعد األساسية التي تحكم
مالية الدولة (النفقات واإليرادات).

المحاضرات والتطبيقات
العملية والتقارير وإثارة
بعض اإلشكاالت القانونية.
المحاضرات والتطبيقات
العملية والتقارير وإثارة
بعض اإلشكاالت القانونية.

اختبار تحريري وإعداد
البحوث القصيرة
ودراسة القضايا
التطبيقية.
اختبار تحريري وإعداد
البحوث القصيرة
ودراسة القضايا
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الرمز

…
2.0

2.1

2.2

…

3.0

3.1

3.2

…

مخرجات التعلم

 معرفة أحكام كل من الزكاة
والضرائب.

استراتيجيات التدريس

المحاضرات والتطبيقات
العملية والتقارير وإثارة
بعض اإلشكاالت القانونية.

طرق التقييم

التطبيقية.
اختبار تحريري وإعداد
البحوث القصيرة
ودراسة القضايا
التطبيقية.

المهارات

تطبيقات العملية ,واجبات
 مهارات تتعلق بالقدرة على فهم
النصوص القانونية المتعلقة بمفردات أسبوعية ,أسئلة مباشرة
داخل قاعة المحاضرة,
المقرر.
مجموعات تطبيقية في
قضايا محددة.
تطبيقات العملية ,واجبات
 مهارات تتعلق بالقدرة على تحليل
النصوص القانونية المتعلقة بمفردات أسبوعية ,أسئلة مباشرة
داخل قاعة المحاضرة,
المقرر.
مجموعات تطبيقية في
قضايا محددة.
تطبيقات العملية ,واجبات
 مهارات تتعلق بالقدرة على تقديم
أسبوعية ,أسئلة مباشرة
االستشارات القانونية في مجال
داخل قاعة المحاضرة,
الضرائب والزكاة والمنازعات
مجموعات تطبيقية في
الجمركية.
قضايا محددة.

اختبارات تحريرية ,
تطبيقات العملية أسئلة
مباشرة ,واجبات أسبوعية

اختبارات تحريرية ,
تطبيقات العملية أسئلة
مباشرة ,واجبات أسبوعية

اختبارات تحريرية ,
تطبيقات العملية أسئلة
مباشرة ,واجبات أسبوعية

الكفاءات

تقويم االعمال الفردية

القدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز تكليف فردي

دوربا

عمل قانوني محدد.
العمل في مجموعة إلنجاز تكليف معين.

تكليف جماعي

القدرة على المنافسة وسماع اآلخر.

تكليف جماعي

تقويم االعمال الجماعية
دوريا
تقويم االعمال الجماعية
دوريا

 .2أنشطةتقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

الحضور
المشاركة
االختبار األول

4

االختبار الثاني

2
3

توقيت التقييم

النسبة
من إجماليدرجة التقييم

1-15
1-15
السابع
الثالث
عشر

5%
5%
20%

(باألسبوع)

20%

5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري،شفهي ،عرض تقديمي،مشروع جماعي ،ورقة عمالل))
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هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

 لقانون المالي و الضريبي ،سلوم حسين ،دار الفكر اللبناني ٠٩٩١ ،
 نظام الزكاة والضرائب في المملكة ،البنا محمود عاطف ،دار العلوم
 ،٠٩٩١دراسة مقارنة في الموارد المالية اإلسالمية و الضرائب
المعاصرة .
تطبيقات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية ،العرباوي ،حسين محمد،
مطبعة المليجي ٠٩٩١
 لقانون المالي و الضريبي ،سلوم حسين ،دار الفكر اللبناني ٠٩٩١ ،
 نظام الزكاة والضرائب في المملكة ،البنا محمود عاطف ،دار العلوم
 ،٠٩٩١دراسة مقارنة في الموارد المالية اإلسالمية و الضرائب
المعاصرة .
تطبيقات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية ،العرباوي ،حسين محمد،
مطبعة المليجي ٠٩٩١




الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء السعودي.
الموقع االلكتروني لمجلس الشورى السعودي.
Mouhamoun-ksa.com

المصادر اإللكترونية

•
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/Political
Sciences/default.aspx
•http://faculty.ksu.edu.sa/71209/default.aspx
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/Political
Sciences/default.aspx
•http://faculty.ksu.edu.sa/71209/default.aspx

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر

متطلبات المقرر

المرافق
(القاعاتالدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إل))

التجهيزاتالتقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية،البرمجيات)
تجهيزاتأخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

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

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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