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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 3 :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  :الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

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

1
2
3
4
5

.7

المقرر (إن وجدت)

عدد الساعات التدريسية
45

النسبة
100

ساعاتاالتصال(على مستوى الفصل الدراسي)

م
1
2
3
4

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
تضمن مقرر القانون التجاري دراسة النظرية العامة لألعمال التجارية ونظرية التاجر ومصادر القانون التجاري التي تحكم
تلك األعمال واألشخاص المحترفين لها والتزاماتها ودراسة الشركات التجارية منذ نشأتها وحتى تصفيتها وانقضائها.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 اإللمام بالمبادئ األساسية التي تحكم القانون التجاري في المملكة العربية السعودية ,وذلك عن طريق تمكين الطالب/ـه منمعرفة األسس العامة التي تحكم متى ينطوي عمل ما تحت حكم القانون التجاري ومتى يكون خارج عنه وذلك عن طريق
اإللمام بنظريات نطاق تطبيق القانون التجاري باإلضافة لمعرفة المعايير التي تميز بين العمل التجاري والعمل المدني
وتحديد ماهية األعمال التجارية  .باإلضافة إلى إلمام الطالب/ـه بأساسيات تحديد المركز القانوني لألشخاص المحترفين
لألعمال التجارية من التجار األفراد أو الشركات التجارية وبيان االلتزامات المترتبة على احترافهم للتجارة .ويختتم هذا
المقرر أهدافه ,بأن يكون الطالب/ـه ملم بأحكام وأنواع الشركات التجارية المقررة في نظام الشركات التجارية السعودي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3

3

المعرفة والفهم
التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني ضمن إطار األحكام المتعلقة بالقانون التجاري.
معرفة أحكام الشركات التجارية وأنواعها وفق القانون التجاري السعودي.
التفرقة بين أنواع األعمال التجارية سوا ًء األعمال التجارية بطبيعتها أو األعمال التجارية بالتبعية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر
التعرف على بعض األوراق المالية المستخدمة من قبل الشركات التجارية مثل األسهم والسندات.
المهارات
القدرة على االستيعاب.
القدرة على التطبيق العملي لما يتم تدريسه.
القدرة على الحوار والمناقشة في القضايا الشائكة.
مواجهة المشاكل الناتجة عن التطبيق العملي من خالل اقتراح الحلول المناسبة.
القيم
ترسيخ روح التحاور لدى الطالب فيما يتعلق بالقضايا الشائكة التي تعرض عليه.
ترسيخ روح التعاون بينه وبين زمالئه في مواجهة التطبيق العملي للقضايا المعروضة عليه.
احترام وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بإبداء اآلراء حول الموضوعات المطروحة للحوار.
تقبل الرأي والرأي اآلخر واالقتناع بما انتهى إليه الرأي الصواب حول القضايا المطروحة.

1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات االتصال

المدخل للقانون التجاري :تعريف القانون وأقســامه األســاســية خعام وخاصا ومعيار التمييز بينهما.
تعريف القانون التجاري ونطاق تطبيقه ومصادرة.
التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني :معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري.
األعمال التجارية :األصلية والتبعية والمختلطة
التاجر :شروط اكتساب صفة التاجر وااللتزامات المترتبة علية
األحكام العامة بالشركات
شركات األشخاص
شركات األموال
مراجعة
المجموع
المجموع

3
3
6
6
6
6
9
6
45

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

مخرجات التعلم

1.0

المعرفة والفهم
التمييز بين العمـل التجـاري والعمـل المـدني ضـــــمن
إطار األحكام المتعلقة بالقانون التجاري.
معرفـة أحكـام الشـــــركـات التجـاريـة وأنواعهـا وفق
القانون التجاري السعودي.
التفرقة بين أنواع األعمال التجارية ستتتتوا ًء األعمال
التجارية بطبيعتها أو األعمال التجارية بالتبعية
التعرف على بعض األوراق المالية المستتتخدمة من
قبل الشركات التجارية مثل األسهم والسندات.
المهارات
القدرة على االستيعاب.

1.1
1.2
…

2.0

2.1
القدرة على التطبيق العملي لما يتم تدريسه.
2.2

4

استراتيجيات التدريس
 شرح ومناقشة. المشاركة الصفية. شرح ومناقشة. المشاركة الصفية. شرح ومناقشة. المشاركة الصفية. شرح ومناقشة. -المشاركة الصفية.

طرق التقييم
االختتتبتتارات التتتحتريتريتتة
والشفوية والمناقشات
االختتتبتتارات التتتحتريتريتتة
والشفوية والمناقشات
االختتتبتتارات التتتحتريتريتتة
والشفوية والمناقشات
االختتتبتتارات التتتحتريتريتتة
والشفوية والمناقشات

 مراجعة ما تم تدريسه عن طرح القضتتتتتايتا وضتتتترباألمثلة واختبار قدرة الطالب
طريق طرح أسئلة.
على اإللمتتام بمضتتتتمونهتتا
 جلسات مناقشة.واقتراح الحلول المناسبة.
 إعطاء أمثلة على قضاياطرح القضتتتتتايتا وضتتتترب
واقعية.
األمثلة واختبار قدرة الطالب
 -جلسات مناقشة.

طرق التقييم
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
الرمز
على اإللمتتام بمضتتتتمونهتتا
واقتراح الحلول المناسبة.
 مراجعة ما تم تدريسه عن طرح القضتتتتتايتا وضتتتتربالقدرة على الحوار والمناقشة في القضايا الشائكة.
األمثلة واختبار قدرة الطالب
طريق طرح أسئلة.
…
على اإللمتتام بمضتتتتمونهتتا
 جلسات مناقشة.واقتراح الحلول المناسبة.
مواجهتة المشتتتتاكتل النتاتجتة عن التطبيق العملي من  -إعطاء أمثلة على قضايا طرح القضتتتتتايتا وضتتتترب
األمثلة واختبار قدرة الطالب
واقعية.
خالل اقتراح الحلول المناسبة.
على اإللمتتام بمضتتتتمونهتتا
 جلسات مناقشة.واقتراح الحلول المناسبة.
3.0
القيم
ترستتتتيخ روح التحتتاور لتتدى الطتتالتتب فيمتتا يتعلق  -جلستتات المناقشتتة وترستتيخ عتتقتتد جتتلستتتتتتات التتحتتوار
والمناقشتتتتة للتحقق من مدى
المبادئ.
بالقضايا الشائكة التي تعرض عليه.
3.1
 عرض قضتتتتتايتا واقعيتة من استتتتتتيتعتتاب التطتالب لتلتقتيتمالمستهدفة من المقرر.
خالل المشاركة الجماعية.
ترستتيخ روح التعاون بينه وبين زمالئه في مواجهة  -جلستتات المناقشتتة وترستتيخ عتتقتتد جتتلستتتتتتات التتحتتوار
والمناقشتتتتة للتحقق من مدى
المبادئ.
التطبيق العملي للقضايا المعروضة عليه.
3.2
 عرض قضتتتتتايتا واقعيتة من استتتتتتيتعتتاب التطتالب لتلتقتيتمالمستهدفة من المقرر.
خالل المشاركة الجماعية.
احترام وجهتات النظر المختلفتة فيمتا يتعلق بتإبتداء  -جلستتات المناقشتتة وترستتيخ عتتقتتد جتتلستتتتتتات التتحتتوار
والمناقشتتتتة للتحقق من مدى
المبادئ.
اآلراء حول الموضوعات المطروحة للحوار.
…
 عرض قضتتتتتايتا واقعيتة من استتتتتتيتعتتاب التطتالب لتلتقتيتمالمستهدفة من المقرر.
خالل المشاركة الجماعية.
تقبتل الرأي والرأي اآلخر واالقتنتاع بمتا انتهى إليته  -جلستتات المناقشتتة وترستتيخ عتتقتتد جتتلستتتتتتات التتحتتوار
والمناقشتتتتة للتحقق من مدى
المبادئ.
الرأي الصواب حول القضايا المطروحة.
 عرض قضتتتتتايتا واقعيتة من استتتتتتيتعتتاب التطتالب لتلتقتيتمالمستهدفة من المقرر.
خالل المشاركة الجماعية.
 .2أنشطة تقييم الطلبة
النسبة
توقيت التقييم
أنشطة التقييم
م
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
%10
5
 1إجراء التكليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي
%10
عقتد االختبتارات الشتتتتفويتة من خالل طرح األستتتتعلتة وإجراء عمليتات 4
2
المحاكاة.
%20
7
 3عقد االختبار الدوري
60
10
 4عقد االختبار النهائي
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري،شفهي ،عرض تقديمي،مشروع جماعي ،ورقة عماللخ)

هـ  -أنشطةاإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالبخمع ذكر مقدا ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوعا.
 -الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس خ  4ساعات أسبوعياا.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

القانون التجاري السعودي ,د .عبد الهادي الغامدي
القانون التجاري السعودي  ,د .زياد القرشي
المضئ في القانون التجاري السعودي ,د .خالد عيد
القانون التجاري السعودي ,د .محمد الجبر
• موقع وزارة التجارة واالستثمار
https://mci.gov.sa/Pages/default.aspx
• البالكبورد

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

• نظام المحكمة التجارية السعودي
• نظام الشركات التجارية السعودي

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعاتالدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزاتالتقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية،البرمجيات)
تجهيزاتأخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعة محاضــرات )يعتمد على عدد الطلبة المســجلين /يفضــل أن ال يتجاوز
عـدد الطلبـة  40طـالـب من أجـل االســـــتفـادة القصـــــو من المـادةا مزودة
Show Data and Board Smart
أجهزة الحاسب اآللي.
ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

 اختبار معرفة الطالب قبل بداية أيمحاضرة.
 اختبار المعرفة التراكمية للطالببنهاية تدريس كل باب أو فصل.
 اختبــار معرفــة الطــالــب بعــد نهــايــةالمقرر وقبل االختبار النهائي.
 تشجيع استخدم التقنية الحديثة في تقديمالمقرر الدراسي.
 مراجعتة عينتة من اإلجتابتات من قبتللجنة متخصصة بالقسم.

طرق التقييم

أستاذ المقرر

مباشر

أستاذ المقرر

غير مباشر

أستاذ المقرر

غير مباشر

قيادات البرنامج

مباشر

المراجع النظير

مباشر

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