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 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك                                                                             متطلب جامعة أ.

  إجباري ب.
                     

* 
    اختياري
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

  لمقرر:العام لوصف ال

ء ااجز السةةعود ف فيتناول العمل بنظام  العمل الواردةيتناول هذا املقرر دراسةةة القواعد ااصاصةةة القو يقوم علقاا نا و  

ريب   ويتناول ااجزء الثاني تسةةةةةةةةةةةوية ال زاعات دكذلك عقد الت ب  يتناول يشةةةةةةةةةةةت    وتمييزه عماالعمل مفهوم عقد  –االول 

 العمالية   ويتناول ااجزء الثالث اللجوء الى القضاء للمطال ة بااحقوق العمالية 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

املستمدة  واأل ظمة اإلسالمية م ادئ الشريعة ب  تقض و ما وفق العمل  ظام القو تحكم العامة بامل ادئ الطالب يعرف -

  .السعودية العربية اململكة في مناا

  .ااصاصة بنظام العمل األحكام القا و ية استخالص كيفية الطالب يحدد -

 املطروحة. العملية القضايا املكتس ة على املعرفة الطالب تط يق-

 .حلها ومحاولة وأحكامها ومعرفة ط يعتاا معرفة خصوصية الدعوى العمالية-

  

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يحدد مصادر نا و  العمل - 1.1

 2ع بي  عقد العمل والعقود األخرى. يوضح الفرق  - 1.2

 3ع العامل وصاحب العمليستخلص حقوق والتزامات  1.3

 يشرح طرية  بالفصل في املنازعات العمالية. 1

  المهارات 2

1م العمليحلل النصوص القا و ية ااصاصة بنظام  2.1  

2م يط ق القواعد القا و ية بشكل سليم 2.2  

انع العملي 2.3 3م يميز بي  القواعد القا و ية وبي  الو  

  القيم 3

 1ق العمل في ااحواريشارك مجموعات  3.1

 2ق يتق ل املشاركة املجتمعية  3.2

 3ق يستخدم الوسائل ااحديثة في التكنولوجيا املعلوماتية 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6  ظام العمل وخصائص  وأهميت  ونشأةتعريف  ظام العمل  1
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2 
ااصاضةةةةعو  لتط يق احكام النظام واملسةةةةتسنو  من سةةةةريا  احكام سةةةةريا   ظام العمل من حيث 

 النظام
6 

 6 .تعريف عقد العمل وخصائص  والتمييز بين  وبي  العقود األخرى  3

 9 .تكوين عقد العمل من حيث حرية التعاند على العمل ونيودها ومقدمات عقد العمل 4

 9 التزامات صاحب العمل( -العامل. آثار عقد العمل )التزامات و انعقاد عقد العمل  5

6 
تسةةةةوية خالفات العملاامل ادئ العامة القو تحكم تسةةةةوية خالفات العمل وتشةةةةكيل اجا  تسةةةةوية 

 ااصالفات واختصاصاتاا
9 

 45 المجموع

 
 

 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

1.1 
 يعرف تاريخ ونشأة نا و  العمل

 

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العصف الذهنو

 االمتحا ات التحريرية

 شفوية.  االخت ارات

 املنانشات الشفوية
1.2 

 يذكر مضمو  نا و  العمل وأهميت  ومصادره

 

1.3 
 وأركا  وشروط  عقد العمل الفرد   يشرح

 

1.4 
 من العقود وتمييزه عن غيرهيصف عقد العمل الفرد  

 

1.5 
 يعدد آثار عقد العمل وكيفية اث ات 

 

1.5 
 يلصص مضمو  عقد العمل الفرد 

 

1.7 
  العمالي يوضح  ظام القضاء

 

   املهارات 2.0

2.1 
 وأهميت يحلل ط يعة عقد العمل الفرد  

 

 املنانشات ااجماعية

 ااحوار

اسةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةةةةات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 االمتحا ات التحريرية

 شفوية. االخت ارات

 املنانشات الشفوية
2.2 

 وط وأركا  عقد العمل الفرد ر يعرض ش

 

2.3 
 في عقد العمل الفرد  يستخدم نواعد اإلث ات

 

2.4 
 آثار عقد العمل الفرد  يبرهن
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.5 
 الفرد  وعقد العمل ااجماعي عقد العمليميز بي  

 

 القيم 3.0

3.1 

 املنانشات ااجماعية .يتق ل املشاركة املجتمعية

 ااحوار

اسةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةةةةات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 فةةةةةةي الةةةةةةطةةةةةةال  إشةةةةةةةةةةةةةةةةةراك

 .ااجماعية املنانشات

 

تةةةةةةةقةةةةةةةويةةةةةةةم الةةةةةةةواجةةةةةةة ةةةةةةةات 

الفرديةةة وأوراق العمةةةل 

واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةركةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةيةةةةةةةةة  

مةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةات الةةةةعةةةةمةةةةةل 

 الطالبية

 املكت ة

عرض شةةةةةةةةةةةفو  وكتةةا ي 

لةةمعةةمةةةةةةال املةةكةةلةةف  ةةاةةةةةةا 

 ال حوث واملشاريع يشارك مجموعات العمل في ااحوار 3.2 الطال 

3.3 

اسةةةةةةةةةةةتخةةةةدام التط يقةةةةات  يستخدم الوسائل ااحديثة في تكنولوجيا املعلومات

 والقضايا العملية

 تكليف الطال  باألعمال

الةةةةفةةةةرديةةةةةةة وااةةةةجةةةةمةةةةةةاعةةةةيةةةةةةة 

بشةةةةةةةةةةةكةل دائم وعن طريق 

 االيميل االلكتروني

 

ابةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةاث الةةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةةال  

 الفردية و ااجماعية

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ااحاد  عشر الفصلي االخت ار 1

 %15 الدراس وطوال الفصل  واج ات -ابحاث  2

 %5 طوال الفصل الدراس و املشاركة 3

 %50 السادس عشر االخت ار ناائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

  تقييم الطال يتم الدعم عن طريق الساعات املكتبية املحددةف وساعات االرشاد األكاديموف وفقا للجدول املعلن للطال ف 

ودراسة املشكالت ااصاصة  امف ومساعدة الطال  في كل ما يخص ااحياة ااجامعيةف من خالل التواصل معهمف وعقد 

  بالطال . لقاءات وتعريف الطال  بااحقوق والواج ات ااصاصة
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 د.   .العربية السةةةةعودية العمل والتأمينات االجتماعية في اململكة شةةةةرح  ظامي الوسةةةةيط في

 م.2020الرياضف  السيد عيد  ايلف مكت ة الرشدف

 .طل ة وه ة خطا ف دار الناضةةةةةةةةةةةةة العربيةف  د. عقد العمل في اململكة العربية السةةةةةةةةةةةعودية

 م.200القاهرةف 

 المساندةالمراجع 
 .ال حث عن طريق املكت ات ااصاصة بجامعة املجمعة 

 اإللكترونيةالمصادر 
                                   مونع وزارة العمل السعود  على ش كة اإل تر ت

                                   مونع وزارة العدل على ش كة اال تر ت.                             

   ىأخر

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 .طالً ا 30 لعدد تتسع محاضرات ناعة

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض ال يا ات بس ورة ذكية

 ئل االتصال باال تر تاالقاعات مجهزة بوس تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيالت طرق ونالمقيم مجاالت التقويم

 است ا ة التقويم املقرر )غير م اشر( الطال  فاعلية طرق التدريس ا مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس و )م اشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطال 

 نياس مخرجات التعلم )م اشر( استاذ املقرر  مدى اكتسا  الطال  ملصرجات التعلم

 
 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 القسممجلس  جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 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

LAW: 210                    .)مبادئ علم اإلجرام والعقاب( 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد                                               

 

 

 )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 

 

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

يتناول هذا املقرر التعريف بالقانون الجزائي من خالل بيان نطاق انطباقه في الزمان واملكان واالشخخخخخخخخخخخ ا  ف خخخخخخخخخخخال عن 

املسخخخخخ ولية واسخخخخخبا   وصخخخخخورهاا وموان التعريف بالجريمة وتقسخخخخخيماارا وار اارا والفخخخخخروم في الجريمة واملسخخخخخاهمة الجنا ية 

 فها وانواعها واسبا  تعليق العقوبة وتقادمها التعريف بالعقوبة وخصا صها واهدا االباحةا كذلك
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب مفهوم الجرا م والعقوبات  -

 يحلل   الطالب النظرية العامة للجريمة والعقوبة من حيث )تقسيماارا وقواعدها الحاكمة( -

 الفروم في الجريمة واحكام املساهمة الجنا ية  معنوي( واحكام – )مادييطبق الطالب ار ان الجريمة  -
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 يستخدم الطالب عناصر املس ولية الجنا ية وموان  العقا  واسبا  االباحة  -

 تقادم( –اسبا   -)خصا صيذكر الطالب تفصيال نظرية العقوبة  -

 يستعرض الطالب منهج املفرم السعودي في التجريم والعقا   -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يعرف مفهوم الجرا م والعقوبات  1.1

 2ع يصف النظرية العامة للجريمة وار اارا وشروطها 1.2

 3ع يذكر نطاق تطبيق القوانين الجزا ية من حيث تنفيذها   1.3

 في التجريم والعقا  يل ص املنهج السعودي الفرعي ...1

  المهارات 2

 1م االخرى  باألنظمةيحلل طبيعة القواعد الجزا ية في النظام السعودي مقارنة  2.1

افر شروط العقا   2.2  2م .يميز بين ار ان الجرا م وتو

 3م .يستخدم القواعد الجزا ية وفقا لل وابط الفرعية والقانونية  2.3

2...   

  القيم 3

 1ق يقود مجموعات العمل م  زمال ه في النفاطات الجماعية  3.1

 2ق يستخدم الوسا ل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات  3.2

3.3   

3.4   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 النظرية العامة للجريمة  1

 6 .النطاق الجغرافي لتطبيق القاعدة الجزا ية  2

 9 النطاق الزمني لتطبيق القاعدة الجزا ية  3

 6 .الركن املادي في الجريمة  4

 6 الركن املعنوي في الجريمة  5

 6 اسبا  االباحة وموان  العقوبة   6

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 االختبارات التحريرية املحاضرات .يعرف مفهوم الجرا م والعقوبات  1.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 تكليف الطال  باألبحاث املناقفة يصف النظرية العامة للجريمة وار اارا وشروطها  1.2

1.3 
يوضخخخخخخخخخخخل النظريخخخخخة العخخخخخامخخخخخة للعقوبخخخخخة وشخخخخخخخخخخخروطهخخخخخا 

 وتنفيذها 

التخخخخخخدريخخخخخخب العم ي من خالل 

 املحكمة الصورية.

 

 االختبارات النرا ية

1.4 
يل ص املنهج السخخخخخخخخخخخعودي الفخخخخخخخخخخخرعي في التجريم 

 والعقا  

 تقويم البحوث والتقارير البحوث والتقارير

 المهارات 2.0

2.1 
يحلخخخخخخل طبيعخخخخخخة القواعخخخخخخد الجزا يخخخخخخة في النظخخخخخام 

 االخرى  باألنظمةالسعودي مقارنة 

 املناقفات واالختبارات املحاضرات

افر شروط العقا   يميز  2.2  الواجبات والتكليفات  التدريب باملحكمة الصورية .بين ار ان الجرا م وتو

2.3 
يسخخخخخخخخخخختخخخدم القواعخخد الجزا يخخة وفقخخا لل خخخخخخخخخخخوابط 

 الفرعية والقانونية 

طرح نمخخخخخا ا من الق خخخخخخخخخخخخخخخخايخخخخخا 

 االفتراضية للمناقفة.

طرح األسخخخخخخخفلة الفخخخخخخخفهية في 

 املحاضرة.

    

 القيم 3.0

3.1 

املخخخخنخخخخخخاقفخخخخخخخخخخخخخخخخات الخخخخجخخخخمخخخخخخاعخخخخيخخخخخخة  .يتقبل املفاركة املجتمعية 

والخخخخحخخخخوار اسخخخخخخخخخخخخخختخخخخراتخخخخيخخخخجخخخخيخخخخخات 

الخختخخعخخلخخم الخخنفخخخخخخخخخخخخخط والخختخخعخخلخخيخخم 

 التعاوني

 االختبارات الففوية 

دام الخخخختخخخخطخخخخبخخخخيخخخخقخخخخخخات خخخخخخخاسخخخخخخخخخخخخخختخخخخ يفارك مجموعات العمل في الحوار  3.2

والق خخخخخخخخخخخخايخخا العلميخخة وتكليف 

الطال  بخخخخخخاألعمخخخخخخال الفرديخخخخخخة 

والجماعية بفخخخخكل دا م وعن 

 طريق  االيميل االلكتروني 

الواجبخخات امللزليخخة الفرديخخة 

والخخخخخخجخخخخخخمخخخخخخاعخخخخخخيخخخخخخة وابخخخخخخحخخخخخخاث 

 الطال  
3.3 

تكنولوجيخخخخا يسخخخخخخخخخخختخخخخخدم الوسخخخخخخخخخخخخخخخا خخخخل الحخخخخديثخخخخة في 

 املعلومات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادي عفر اختبار فص ي  1

 %15 طوال الفصل الدراس ي اعمال بحثية وانفطة تعليمية وعروض تقديمية  2

 %5 طوال الفصل الدراس ي املفاركة         3

 %50 اراية الفصل الدراس ي االختبار النرائي      4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

هيفة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما وساعات  ينتهج القسم السياسات الكفيلة ب مان تواجد أع اء

لكل ع خخخخو هيفة تدريس وفقا للمحدد واملعلن ع ق موق  الكلية وجداول اع خخخخاء هيفة التدريس املعلنة  األ اديمياالرشخخخخاد 

 للطال  بالفكل الذي يكفل اطالم الجمي  ع ق تلك املواعيد 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر ة قائم. 1

 م.2010ا الرياضا طبعة الصيفيا عبد الفتاحا األحكام العامة للنظام الجنائيا للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

ا محمد سخخخخخليما في أصخخخخخول النظام الجنائي اإلسخخخخخالميا دراسخخخخخة مقارنةا ط العوا .1

 م.200٦ار ة مصرا القاهرةا ا ٣

ا دار 1ا الجريمةا ط 1اإلسخخخخخخخخخخخالميا ا ا محمود نجيبا الفقه الجنائي حسخخخخخخخخخخخني .2

 م.200٧العربيةا  النر ة

ا بالقانون الوضخخ يا  .٣
ا
دار عودةا عبد القادرا التفخخري  الجنائي اإلسخخالميا مقارن

 .ا القاهرةثالترا

 اإللكترونيةالمصادر 

 املوق  اإللكتروني لهيفة ال براء بمجلس الوزراء في اململكة العربية السعودية. 

   اإللكتروني ملجلس الفورى في اململكة العربية السعوديةاملوق. 

  العام في اململكة العربية السعودية واالدعاءاملوق  االلكتروني لهيفة التحقيق. 

 .املوق  االلكتروني لوزارة العدل 

  ىأخر

 املحاكمات الصورية. •

 زيارة املحاكم والنيابات. •

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

.٣0قاعة محاضرات تتس  لعدد)
ا
 ( طالبا

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة  كية

 تم بالفعل تجهيز القاعات بوسا ل التعليم الحديثة. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة تقويم املقرر )غير مباشر ( الطال                  فاعلية طرق التدريس / مصادر التعلم 

 تقرير املقرر الدراس ي  استا  املقرر                    الطال .فاعلية طرق تقييم 

 قياس مخرجات التعلم  استا  املقرر                   مدى اكتسا  الطال  مل رجات التعلم 
 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

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق االثبات والتنفيذ اسم المقرر:

 LAW416 رمز المقرر:

 البكالوريوس البرنامج:

 القانون القسم العلمي:

 ( محافظة الغاط )العلوم والدراسات اإلنسانية  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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 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

 4 ................................................................................................................. 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. 

 ث ساعات أسبوعيا  ثال -ساعة 45  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

هـ/ 1442 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 مبادئ القانون

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 

 )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

  إضافية دروس 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر:1

الثبات ايتناول هذا املقرر التعريف باملبادىء العامة التي يقوم عليها نظام االثبات في الشررررراعة االسررررقمية والقانو  و ر  

 املختصة بالتنفيذ واجراءات التنفيذ ومنازعاتهواجراءات االثبات فضق عن بيا  الجهات 

 . الهدف الرئيس للمقرر. 2

 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  -
 

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم -3 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  والفهمالمعرفة  1

 1ع يشرح حدود والية السلطة القضائية واختصاصاتها  1.1

 يستعرض تشكيل السلطة القضائية  1.2

 2ع يوضح اجراءات التنفيذ ومحله ومنازعاته  1.3

 يذكر األسس واملبادئ العامة التي تحكم اثبات التصرفات القانونية  1.4

 3ع يشرح محل االثبات وعبئه  1.5

 يعدد  ر  االثبات في املواد املدنية  1.6

  المهارات 2

 1م يعرض إلجراءات التنفيذ ومنازعاته  2.1

 يطبق املبادئ العامة التي تحكم التنفيذ  2.2

 2م يناقش عناصر االثبات و ر  االثبات في املواد املدنية . 2.3

 3م يستخدم القواعد القانونية التي تحكم االثبات ويطبقها علي مختلف التصرفات .  2.4

 يميز بي  القواعد العامة في االثبات ونظام القضاء واالثبات باململكة العربية السعودية .  2.5

  )الكفاءات( القيم 3

 1ق يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتطوير انفسهم ومهاراتهم ذاتيا  3.1

 2ق . يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا المعلومات 3.2

 3ق يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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 6 الشراعة والقانو  مبادئ االثبات في  1

 6  ر  االثبات 2

 9 اجراءات االثبات 3

 6 جهات االختصاص بالتنفيذ 4

 6 اجراءات التنفيذ 5

 6 محل التنفيذ 6

 6 منازعات التنفيذ 7

 45 المجموع
 

 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 املحاضرات يشرح حدود والية السلطة القضائية واختصاصاتها  1.1

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 االمتحانات التحريرية

 شفوية.  االختبارات

 املناقشات الشفوية

 يستعرض تشكيل السلطة القضائية  1.2

 يوضح اجراءات التنفيذ ومحله ومنازعاته  1.3

1.4 
يرررررذكر األسرررررررررررس واملبرررررادئ العرررررامرررررة التي تحكم اثبرررررات 

 التصرفات القانونية 

 يشرح محل االثبات وعبئه  1.5

 يعدد  ر  االثبات في املواد املدنية  1.6

 المهارات 2.0

 املناقشات الجماعية يعرض إلجراءات التنفيذ ومنازعاته  2.1

 الحوار

اسرررررررررررتراتي يررررررات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

 االمتحانات التحريرية

 شفوية. االختبارات

 املناقشات الشفوية

 يطبق املبادئ العامة التي تحكم التنفيذ  2.2

2.3 
يناقش عناصر االثبات و ر  االثبات في املواد املدنية 

. 

2.4 
يسرررررررررررتخرررردم القواعررررد القررررانونيررررة التي تحكم االثبررررات  

 ويطبقها علي مختلف التصرفات .

2.5 
يميز بي  القواعد العامة في االثبات ونظام القضرررررررررررراء  

 واالثبات باململكة العربية السعودية .

  

 )الكفاءات( القيم 3.0

 املناقشات الجماعية يتقبل املشاركة املجتمعية . 3.1

 الحوار

اسرررررررررررتراتي يررررررات التعلم 

 النشط

 التعليم التعاوني

ترررقرررويرررم الرررواجررربررررررات وأورا  

العمل الفردية واملشرررررررررررتركة 

بررريررر  مررر رررمررروعررررررات الرررعرررمرررررل 

 الطقبية

 املكتبة

 يشارك م موعات العمل في الحوار . 3.2

3.3 

العمرررررل سرررررررررررواء الفرد  أو الجمرررررا ي من يتكيف علي 

خقل م موعرررررات العمرررررل املشرررررررررررتركرررررة لتنميرررررة تحمررررل 

 املسئولية .
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 فرررررري الررررررطررررررق  إشرررررررررررررررررراك

 .الجماعية املناقشات
 

عرررررض شرررررررررررررررفررررو  وكررررتررررررا رررري 

لرررررراعررررررمررررررال املرررررركررررررلررررررف  ررررررهررررررا 

 الطق 

3.4 
يقود م موعررررات العمررررل مف زمقئرررره في النشرررررررررررررررا ررررات 

 الجماعية

اسرررررررررررتخرررردام التطبيقررررات 

 والقضايا العملية

تكليف الطق  باألعمال 

الرررفررررديررررررة والرررجرررمرررررراعررريررررررة 

بشررررررررررركل دائم وعن  ريق 

 االيميل االلكتروني
 

ابحررررراال الطق  الفرديرررررة و 

 الجماعية

3.5 

يتواصررررررل مف أعضرررررراء هيئة التدراس والطق  لتطوير 

. 
ً
 أنفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 البحوال واملشاراف يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.6

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحاد  عشر  فصلي اختبار  1

 %15 الثالث عشر اعمال بحثية وانشطة تعليمية وعروض تقديمية  2

 %5 الفصل الدراس ي  وال  املشاركة  3

 %50 نهاية الفصل  اختبار نهاية  4

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

 
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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 

 ملواعيد التدراس املعلنة للطق  بالشكل الذ  يكفل ا قع الجميف على تلك ا
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

    نظام القضررررررررررراء واالثبات في اململكة العربية السرررررررررررعودية   د. محمود هاشرررررررررررم

 هر . 1408   1جامعة امللك سعود   ط 

  افعات املدنية والت ارية   النظرية العامة في التنفيذ القضرررررررررررا ي في قانو  املر

 2008 لعت دويدار   منشورات الحلبي الحقوقية   

 المساندةالمراجع 
   معهد االدارة  –نظام القضرررررراء في اململكة العربية السررررررعودية   عبداملنعم جير

 .  1408   1العامة   ط
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  افعات الشرعية   نبيل اسماعيل عمر   دار النهضة نظام القضاء واصول املر

 . 2002   1العربية   ط

  القضررررررررررراء   الصررررررررررري  القانونية (    –األحكام العامة في التنفيذ الجبر  ) الفقه

 . 2002عبدالحميد الشوار ي   منشأة املعارف   

 الكتب الموصي بها 
 هر . 1439   1مدونة األحكام الصادرة من وزارة العدل السعودية   ط

 هر . 1403   1مدونة االحكام القضائية الصادرة من ديوا  املظالم   ط 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موقف وزارة العدل 

 السعود . الشورىموقف م لس 

  السعودية.موقف املكتبة الرقمية 

   ىأخر

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

  الب  30قاعة محاضرات تتسف لعدد 

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

  القاعات الدراسية م هزة بأجهزة عرض البيانات و سبورة ذكية 

 القاعات م هزة بوسائل االتصال باالنترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة تقويم املقرر )غير مباشر ( الطق                   فاعلية  ر  التدراس / مصادر التعلم 

 تقرير املقرر الدراس ي  استاذ املقرر                   .  فاعلية  ر  تقييم الطق  

 قياس مخرجات التعلم  استاذ املقرر                   مدى اكتسا  الطق  ملخرجات التعلم 

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

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 الخامس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 القانون التجاري

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )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 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتنااااوذ  اااذا املقرر اياااال ماااا ياااة العقود التماااار اااة واتواعةاااا من خوذ اياااال التلرقاااة ا ل العقود التماااار اااة والعقود   ر 

حكم  تالتمار ة في تلك العقود وبيال العوقة القاتوتية التي التمار ة فضاااااااااااوعن ايال النياا القاتوني ااحاكم لولت امات 

 العمليات املصااااااااارفية املرتع ة استوات ااحخاااااااااااات  اململتللة واوعتمادات املخاااااااااتندية و  ر ا من املنتمات املصااااااااارفية التي

 تحكم من خوذ عقود خاصة بها

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف ال الب العقود التمار ة وتمي   ا عن   ر ا من العقود . _ 

 يذكر ال الب اس مية العقود التمار ة ومبررات ااحاجة اليها ._ 

 _ يحدد ال الب أ م أتوات العقود التمار ة واألكثر شيوعا في العصر ااحالي .
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 عقد الر ن ( ._ يعدد ال الب أتوات العقود التمار ة ) عقد العيع ، عقد الوساطة ، 

 _ يعرض ال الب للعنوك وأ ميتها وتياا العمل بها .

 ئن ( ماد ، القروض ، تسج ر ااملزا_ يختخدا ال الب األتيمة العنكية ) ااحخااات العادية وااجار ة ، الودائع ، فتح اوعت

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم  1

 1ع يختعرض ما ية العقود التمار ة وخصائصةا   1.2

 2ع يشرح العقود التمار ة ) العيع _ النقل _ الوساطة _ الر ن ( .  1.3

 3ع يوضح التعر ف االعنوك وأ ميتها . 1.4

 يعدد األتيمة املعموذ بها داخل العنوك .  1.5

  المهارات 2

 1م العقود التمار ة من حيث معيار ا وتمي   ا ومبررات وجود ا .يناقش مضمول  2.1

 2م يبر ن علي  أ مية العقود التمار ة وبخاصة املختحدث منها . 2.2

 3م يحلل أ م العقود التمار ة . 2.3

 يقارل ا ل أتيمة العمل داخل العنوك التمار ة . 2.4

  القيم 3

 1ق يتقعل املشاركة املجتمعية . 3.1

 2ق يشارك ممموعات العمل في ااحوار . 3.2

 3ق يختخدا الوسائل ااحديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 لتعر ف االعقود التمار ة وأ ميتها وخصائصةاا  1

 6 عقود العيع التمار ة 2

 3 عقد الخمخرة  3

 3 الوكالة االعمولة 4

 6 العقود ةوكال 5

 6 عقد النقل 6

 6 عقد اومتياز + الر ن التماري  7

 6 العوقات القاتوتية في اوعتمادات املصرفيةو ودائع النقود وااحخااات املرتع ة بها  8

 6 خ ااات الضمال العنكي والنقل املصرفي وتسج ر ااملزائن والت اماتها 9

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.1 
يخاااااااااااااتااعاارض  الااعااقااود الااتاامااااااار ااااااة ) الااتااعاار ااف _ 

 ااملصائص _ التمي   ( .

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العصف الذ ني

 التحر ر ةاومتحاتات 

 شلو ة.  اوختعارات

 املناقشات الشلو ة
1.2 

يحدد أ م أتوات العقود التمار ة واملختحدثه في  

 العصر ااحديث .

1.3 
يشاااااااااااارح الااعااقااود الااتاامااااااار ااااااة ) الااعاايااع _ الاانااقااااال _  

 الوساطة _ الر ن ( .

 يوضح التعر ف االعنوك وأ ميتها . 1.4

 يعدد األتيمة املعموذ بها داخل العنوك .  1.5

 المهارات 2.0

2.1 
ينااااااقش مضااااااااااامول العقود التماااااار اااااة من حياااااث 

 معيار ا وتمي   ا ومبررات وجود ا .

 املناقشات ااجماعية

 ااحوار

اسااااااااااااااتااااراتاااايااااماااايااااااات الااااتااااعاااالاااام 

 النشط

 التعليم التعاوني

 اومتحاتات التحر ر ة

 شلو ة. اوختعارات

 املناقشات الشلو ة
2.2 

يبر ن علي  أ مياااة العقود التماااار اااة وبخااااصااااااااااااااة 

 املختحدث منها .

 يحلل أ م العقود التمار ة . 2.3

 يقارل ا ل أتيمة العمل داخل العنوك التمار ة . 2.4

 القيم 3.0

 املناقشات ااجماعية يتقعل املشاركة املجتمعية . 3.1

 ااحوار

اسااااااااااااااتااااراتاااايااااماااايااااااات الااااتااااعاااالاااام 

 النشط

 التعاونيالتعليم 

 فاااااااااااي الااااااااااا اااااااااااو  إشاااااااااااااااااااااراك

 .ااجماعية املناقشات
 

تاااقاااو ااام الاااواجاااعااااااات وأوراق 

العمل اللردية واملشاااااااااااتركة 

اااا ااال ماااماااماااوعااااااات الاااعااامااااال 

 ال واية

 املكتعة

عاااارض شااااااااااااااالااااوي وكااااتااااااا ااااي 

لاااااااعااااااماااااااذ املااااااكاااااالااااااف بااااااهااااااا 

 ال و 

 يشارك ممموعات العمل في ااحوار . 3.2

3.3 

يتكيف علي العمل ساااااوار اللردي أو ااجما ي من 

خوذ ممموعات العمل املشاااااااااااتركة لتنمية تحمل 

 املخئولية .

 املناقشات ااجماعية

الااااااااتااااااااقااااااااو اااااااام املخاااااااااااااااااااتااااااااماااااااار 

للمناقشات ا ل ممموعات 

 العمل

3.4 
يقود ممموعات العمل مع زموئه في النشاااااااااااطات 

 ااجماعية
 التعليم التعاوني

الااااااااتااااااااقااااااااو اااااااام املخاااااااااااااااااااتااااااااماااااااار 

للمناقشات ا ل ممموعات 

 العمل

3.5 
التااادروا وال و   يتواصااااااااااااال مع أعضاااااااااااااار  يئاااة

. 
ً
 لت و ر أتلخةم ومةاراتهم ذاتيا

اسااااااااااااااتااااخااااااداا الااااتاااا ااااعاااايااااقااااااات 

 والقضايا العملية في الشرح

تااااقااااو اااام أدار الاااا ااااااالااااااب فااااي 

 التمار ن املكلف اسدائها

3.6 
يخاااااااااااتخاااادا الوساااااااااااااااائاااال ااحااااديثااااة في تكنولوجيااااا 

 املعلومت

تااكاالاايااف الاا ااو  ااااااااوعااماااااااذ 

اللرديااة وااجماااعيااة بشاااااااااااكاال 

تااااقااااو اااام أدار الاااا ااااااالااااااب فااااي 

 اوختعارات
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

دائاااام وعاااان طاااار اااا  اويااااماااايااااال 

 اولكترونى

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ااحادي عشر فصلي اختعار  1

 %15 طواذ اللصلي اعماذ احثية وانش ة تعليمية وعروض تقديمية  2

 %  5 طواذ اللصل املشاركة  3

 %50 نهاية اللصل اختعار نهاية  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 
ً
وساعات  ينتهج القخم الخياسات الكليلة اضمال تواجد أعضار  يئة التدروا خوذ الخاعات املكتبية املحددة تياما

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.

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

 للمقرر المرجع الرئيس

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

  ا  1437_  5جامعة امللك سعود _ ط 

  _  العقود التمار ة وعمليات العنوك _ ععدالرحمن قرمال _ مكتعة الشةري

 . 2008الر اض 

 المساندةالمراجع 

  _ 2001العقود التمار ة وعمليات العنوك _ علي العارودي . 

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

 . 2000_  3_ ط 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العدذ الخعودية .

 موقع مملا الشوري الخعودي .

 موقع املكتعة الرقمية الخعودية .      

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 طالب  30قاعة محاضرات تتخع لعدد 
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 متطلبات المقرر العناصر

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

 القاعات الدراسية ممةزة اسجةزة عرض العياتات و خعورة ذكية  

 القاعات ممةزة اوسائل اوتصاذ ااوتترتت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استعاتة تقو م املقرر )  ر معاشر ( ال و  فاعلية طرق التدروا / مصادر التعلم 

 تقر ر املقرر الدراس ي  استاذ املقرر  .  فاعلية طرق تقييم ال و  

 قياس مخرجات التعلم  استاذ املقرر                   مدى اكتخا  ال و  ململرجات التعلم 
 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

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر:
 نظام الزكاة والضرائب

 رمز المقرر:
Law 318 

 البرنامج:
 البكالوريوس

 القسم العلمي:
 القانون

 الكلية:
 كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط

 المؤسسة:
 المجمعة جامعة

 

 

  



 
2 

 

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

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

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

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

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

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

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

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

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

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

 



 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

law 100     -          LAW103                                                               

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال توجد                                                                            

 

 

 )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 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رلمقرالعام لوصف ال. 1

ضال يتناول هذا املقررالقواعد التي تحكم ميزانية الدولة وذلك من خالل بيان احكام الزكاة والنظام القانوني للضرائب ف

عن بيان االوعية الضررريةية امللتل ة وعنا ررر تقدير الضررريقة وار  حزررا  الزكاة كاحد اهم ميررادر تمويل خزانةالدولة 

يتناول دور اللجان الجمركية والضررررريةية ل  حل الازاعات التي تمور من حالل بيان لهرررركيلاا واختيررررا ررررا  ا وار  ، كذلك 

 الطعن ل  قرارا  ا 
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب م اوم الزكاة والضرائب وال ار  بين ما  -

 يحدد الطالب اسس تقدير الزكاة والضريقة على اختالف ال ار  بين ما  -
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  يللص الطالب اقيعة الازاعات الضريةية وار  حلاا -

-  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يزرد م اوم وخيائص الزكاة  1.1

 2ع يهرح ال ر  بين الزكاة والضرائب  1.2

 3ع يحدد اسس التقدير والوعاء والهروط وكي ية التقدير  1.3

  المهارات 2

 1م ي زر معنى الزكاة وخيائياا  2.1

 2م .يقارن بين الزكاة والضرائب  2.2

افرها ةل  املال الزكوي واساس وكي ية تقدير النيا   2.3  3م .يناقش الهروط الواجب تو

  القيم 3

 1ق يتققل املهاركة املجتمعقة  3.1

 2ق .يزتخدم الوسائل الحديمة ل  تكنولوجيا املعلومات  3.2

 3ق يزتخدم الوسائل الحديمة ل  تكنولوجيا املعلومات 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 بالعلوم االخرى ماهية علم املالية العامة ونطاقاا وعالقته  1

 6 م اوم علم املالية العامة ل  اإلسالم 2

 6 م اوم الن قات العامة وأشكالاا 3

 6 املوازنة العامة وقواعدها وكي ية إعدادها ل  اململكة العربية الزعودية 4

 9 القرض العام /ار  تقديرها الوعاء الضريبي اإليرادات العامة / الرسم / الضريقة  5

 9 الضريةية. املنازعات 6

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

 املرررررحرررررراضررررررررررررررررات الرررررترررررعرررررلرررررم       يزرد م اوم وخيائص الزكاة

                   الذهني النهط العيف

 تررحررريررري و عررررررداد اخررتررقررررررار

 القحوث القيرريرة ودراسررة

 التطقيقية. القضايا
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

 املررررررحرررررراضرررررررررررررررررات الررررررتررررررعررررررلررررررم     يهرح ال ر  بين الزكاة والضرائب

                   العيف الذهني النهط،

 تررحررريررري و عررررررداد اخررتررقررررررار

 القحوث القيرريرة ودراسررة

 التطقيقية. القضايا

1.3 

يحدد اسرررررررس التقدير والوعاء والهرررررررروط وكي ية 

 التقدير 

 املررررررحرررررراضرررررررررررررررررات الررررررتررررررعررررررلررررررم    

                   العيف الذهني النهط،

 تررحررريررري و عررررررداد اخررتررقررررررار

 القحوث القيرريرة ودراسررة

 التطقيقية. القضايا

 المهارات 2.0

2.1 

املررررنرررررراقهررررررررررررررررات الررررجررررمرررررراعرررريررررررة  ي زر معنى الزكاة وخيائياا 

 .والحوار 

اخررررررتررررررقررررررارات تررررررحررررررريررررررريررررررة ، 

 أسرررررررر لة العملية تطقيقات

مررررررررررقرررررررررراشرررررررررررررررررررررة، واجررررررررررقررررررررررات 

 أسقوعية

2.2 

املررررنرررررراقهررررررررررررررررات الررررجررررمرررررراعرررريررررررة  .يقارن بين الزكاة والضرائب 

 والحوار

اخررررررتررررررقررررررارات تررررررحررررررريررررررريررررررة ، 

 أسرررررررر لة العملية تطقيقات

مررررررررررقرررررررررراشرررررررررررررررررررررة، واجررررررررررقررررررررررات 

 أسقوعية

2.3 

يطقق النظررررررام القررررررانوني للازاعررررررات الضرررررررررررريةيرررررة 

  والجمركية 

الررررجررررمرررررراعرررريررررررة املررررنرررررراقهررررررررررررررررات 

 والحوار

اخررررررتررررررقررررررارات تررررررحررررررريررررررريررررررة ، 

 أسرررررررر لة العملية تطقيقات

مررررررررررقرررررررررراشرررررررررررررررررررررة، واجررررررررررقررررررررررات 

 أسقوعية

 القيم 3.0

3.1 
املررررنرررررراقهررررررررررررررررات الررررجررررمرررررراعرررريررررررة  يتققل املهاركة املجتمعية 

 والحوار

تررقررويررم االعررمررررررال الرر رررديررررررة 

 
 
 دوربا

3.2 
يزرررررررررررتخرررردم الوسرررررررررررررررائررررل الحررررديمررررة ل  تكنولوجيررررا 

 املعلومات

الجمررراعيرررة تقويم االعمرررال  تكليف جماع 

 
 
 دوريا

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادي عهر  فيل  اختقار  1

 %15 المالث عهر اعمال بحمية وانهطة لعليمية وعروض تقديمية  2

 %5 اوال ال يل الدراس ي  املهاركة  3

 %50 ن اية ال يل  اختقار ن اية  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ينتهج القزم الزياسات الك يلة بضمان تواجد أعضاءهي ة التدريس خالل الزاعات املكتةية املحددة نظاما وساعات 

االكاديمي لكل عضو هي ة تدريس وفقا للمحدد واملعلن على موقع الكلية وجداول اعضاء هي ة التدريس املعلنة االرشاد 

 للطال  بالهكل الذي يك ل ااالع الجميع على تلك املواعيد

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  ١٩٩٠ ،اللقناني ال كر دار حزين، سلوم ،الضريبيو  املال  القانون 

 ١٩٨٣ العلوم دار عااف، محمود القنا اململكة، ل  والضرررررررائب الزكاة نظام ،

 .املعا رة والضرائب اإلسالمية املالية املوارد ل  مقارنة دراسة

 حزررررين  العرباوي، الزررررعودية، العربية اململكة ل  والضرررررائب الزكاة تطقيقات

 ١٩٧٦ املليج  مطقعة محمد،

  المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .املوقع االلكتروني ملجلس الوزراء الزعودي 

 .املوقع االلكتروني ملجلس الهورى الزعودي 
 

  ىأخر

 

 

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 االب  30قاعة محاضرات تتزع لعدد 

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

 القاعات الدراسية مجازة بأجازة عرض القيانات وبزقورة ذكية  

 تم بال عل تجايز القاعات بوسائل التعليم الحديمة. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استقانة تقويم املقرر )غير مقاشر ( الطال                   فاعلية ار  التدريس / ميادر التعلم 

 تقرير املقرر الدراس ي  استاذ املقرر                   .  فاعلية ار  تقييم الطال  

 قياس مخرجات التعلم  استاذ املقرر                   مدى اكتزا  الطال  مللرجات التعلم 

 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
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 . اعتماد التوصيف ح
 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 
 

 


