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

 3ساعات معتمدة

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

المستوى الرابع

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
MGT 112 LAW 110

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

المقرر (إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

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

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
√

النسبة
%100

√

%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:
يتعرض هذا المقرر لدراسة األنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية وتشمل الدراسة التعريف بالنظام التجاري ومصادرة
ونطاق تطبيقه ،األعمال التجارية والتاجر ،الشركات التجارية ( شركات الشخاص ،شركات األموال ،الشركات المختلطة)،
االوراق التجارية ( الكمبيالة  ،السند ألمر ،الشيك )نظام اإلفالس ( شروطه وحكم شهر اإلفالس و آثاره وانقضائه ) ،عمليات
البنوك.

 .2الهدف الرئيسي للمقرر
إحاطة الطالب بالجوانب النظرية لنظم القانون التجاري بالمملكة العربية السعودية واإللمام بما تتضمنه من
أحكام .اكتساب المهارات المعرفية الخاصة بالجوانب النظامية لمعامالت القانون التجاري بالمملكة العربية
السعودية..
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.4
3.1
3.2
3.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم
اكتساب المهارات المعرفية الخاصــة بالجوانــن النةاميــة لمعــامالت القــانوب التجــاري بالمملكــة
العربية السعودية.
االلمام بأهمية القانوب وضرورة احترامه
القدرة على استنباط والتحليل لبعض النصوص القانونية .
معرفة كيفية سن القانوب في المملكة
المهارات
مهارة تميز القواعد القانونية عن القواعد االجتماعية االخرى.
مهارة تحليل بعض القواعد القانونية وبياب الفرض والحكم فيها

القيم
القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي
القدرة على المناقشة والتحليل
القدرة على استنباط الفرض والحكم المضمنة في القاعدة القانونية

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
41
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قائمة الموضوعات
التعريف بالقانوب التجاري واسباب وجوده ومصادرة وتحديد نطاق القانوب التجاري
ظهور وتطور القانوب التجاري وتحديد مصادره
اهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
األعمال التجارية المنفردة
األعمال التجارية بطريق المقاولة
األعمال التجارية بالتبعية واالعمال التجارية المختلطة
شروط اكتساب صفة التاجر والتزامات التاجر
السجل التجاري القيد في الغرفة التجارية والصناعية
مفهوم المحل التجاري وطبيعته القانونية
العناصر المكونة للمحل التجاري
استثمار المحل التجاري (حقوق مستثمر المحل التجاري)
مفهوم العنواب التجاري والعناصر التي يتكوب منها
التصرف في العنواب التجاري وآثاره والحماية القانونية له
المجموع

ساعات االتصال
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
45

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
1.6
2.0

2.1
2.2

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم
اكتساب المهارات المعرفية الخاصة بالجوانن
النةامية لمعامالت القانوب التجاري بالمملكة
العربية السعودية.
االلمام بأهمية القانوب وضرورة احترامه
القدرة على استنباط والتحليل لبعض النصوص
القانونية .
معرفة كيفية سن القانوب في المملكة

المهارات
مهارة تميز القواعد القانونية عن القواعد
االجتماعية االخرى.
مهارة تحليل بعض القواعد القانونية وبياب
الفرض والحكم فيها

استراتيجيات التدريس

المحاضرات
الواجبات

الواجبات
المناقشات

طرق التقييم

االختبارات
متابعة الواجبات

تقييم الواجبات
تقييم المناقشات

2.3
2.4
2.5
2.6
3.0

3.1
3.2
3.3

القيم
القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي
القدرة على المناقشة والتحليل

عروض الطالب
حل المشكالت
مجموعات العمل

تقييم العروض
أسئلة تحتوي على مشكالت
تقويم العروض

القدرة على استنباط الفرض والحكم المضمنة في
القاعدة القانونية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم
تمارين – واجبات – تكاليف
الحضور والمشاركة بالمناقشات
االختبار الشهري األول
االختبار الشهري الثاني
االختبار النهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

مستمر
مستمر
7
13
نهاية الفصل

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اشراف أستاذ المقرر علي الطالب أثناء التكليفات والواجبات والبحوث.
الساعات المكتبية المخصصة (ساعتان أسبوعيا) من قبل أستاذ المقرر.
تواصل أستاذ المقرر مع الطالب عبر البالك بورد.
5

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%10
%10
%20
%20
%40

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

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

القــانوب التجــاري الســعودي د .محمــد حســن الجبــر مطــابع جامعــة المــل ســعود
1431هـ
المحل التجاري ،فرجة زراوي صالح دار المطبوعات الجامعية  -مصر 2006م.

المصادر اإللكترونية

ال يوجد

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 مجهزة :بروجكتور وجهاز كمبيوتر كافية لـ  30طالب
جهاز كمبيوتر متصل بشبكة االنترنت وجهاز عرض.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيموب

طرق التقييم

فاعلية التدريس
فعالية المقرر الدراسي

الطالب
لجنة المراجعة الداخلية

تطبيق استبانة تقويم المقرر
المراجعة الداخلية للمقرر

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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قسم المالية
الثامنة
 1443/04/05هـ

