
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام التجاري اسم المقرر:

 5502116-2 رمز المقرر:

 بكالوريوس األنظمة البرنامج:

 األنظمة القسم العلمي:

 الدراسات القضائية واألنظمة الكلية:

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 
 المحتويات

 3 :الدراسي بالمقرر التعريف. أ

 4 :التعليمية ومخرجاته المقرر هدف -ب

 4 :للمقرر العام الوصف. 1

 4 للمقرر الرئيس الهدف. 2
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 4 :للمقرر التعلم مخرجات. 3

 4 المقرر موضوعات. ج

 5 :والتقييم التدريس. د

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

 6 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 6 :الطالبي والدعم األكاديمي اإلرشاد أنشطة - هـ

 6 :والمرافق التعلم مصادر – و

 6 :التعلم مصادر قائمة. 1

 6 :المطلوبة والتجهيزات المرافق. 2

 7 :المقرر جودة تقويم. ز

 7 التوصيف اعتماد. ح
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 / التعريف بالمقررأ

 ساعتان. الساعات المعتمدة:       1

 . نوع المقرر:2
 قسم         أخرىأ. متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب 

 ب. إجباري               اختياري
                . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:  3

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:     .5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6
 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %100 45 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2
   التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
   أخرى  5

 
 )على مستوى الفصل الدراسي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 12 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 8 إعداد البحوث/ المشاريع 4
  أخرى )تذكر( 5

 40 اإلجمالي 
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 هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 للمقرر:الوصف العام  .1
يهدف المقرر إلى تدريس موضوعين رئيسيين: األعمال التجارية حيث يتم دراسة األعمال التجارية بطبيعتها والتبعية والمختلطة وشروط  

 :اكتساب صفة التاجر والتزاماته، الموضوع الثاني : الشركات التجارية حيث يتم تدريس النظرية العامة للشركات وشركات األشخاص بأنواعها 
 التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة، وشركات األموال بنوعيها :شركة مساهمة ومسئولية محدودة. 

 . الهدف الرئيس للمقرر :2
 يقاتها المختلفة. طبأن يتمكن الطالب من فهم األحكام المتعلقة بأنواع األعمال التجارية وشروط التجار والتزاماتهم وأنواع الشركات التجارية وأحكامها. وت

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  سيكون الطالب قادراً على أن:بنهاية المقرر المعارف:  1
 3ع يستعرض األحكام النظامية لألعمال التجارية.  1.1
 3/4ع يحدد االلتزامات الواجبة تجاه التاجر.  1.2
 3ع  يصف أنواع األعمال التجارية وشروطها.  1.3
  بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:المهارات:  2
 2، م 1م يميز بين أنواع الشركات المختلفة من حيث تأسيسها وصالحياتها وإدارتها.  2.1
 3، م  1م يقارن بين اآلثار المترتبة على أعمال الشركات المختلفة.  2.2
  4،م1م يحلل األحكام النظامية ألنواع الشركات التجارية وشروط كل نوع.  2.4
 5م يحرر عقود الشركات وفق األنظمة المعمول بها.  2.4
  بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات:  3
 2ك  يلتزم باآلداب اإلسالمية وقيم وأخالقيات المهنة . 3.1
 1/ 3ك يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد في فريق المقرر وفق قواعد المهنة . 3.2
 4ك يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر  3.3

 
  ج. موضوعات المقرر

 ساعات االتصال قائمة الموضوعات م

1 
التعريف بالمقرر الدراسي ومخرجات التعلم، والتعريف بالقانون التجاري وأهميته 

 ومصادره وخصائصه   

2 

2 

 القسم األول األعمال التجارية والتاجر
 الباب األول : األعمال التجارية .ويتضمن :

 األعمال التجارية المنفردة .          -

2 

 2 المقاوالت التجارية - 3

4 
 األعمال التجارية بالتبعية . -
 األعمال التجارية المختلطة -

2 

5 
 الباب الثاني : التاجر .ويتضمن 

 شروط اكتساب صفة التاجر  - 

2 
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 2 التزامات التاجر .    6

7 
 القسم الثاني: الشركات

 الباب األول : النظرية العامة للشركات

2 

8 
 الباب الثاني: الشركات التجارية: مقدمة وتقسيم

 أوال: شركة التضامن  

2 

 2 ثانيا: شركة التوصية البسيطة  9

 2 ثالثا: شركة المحاصة 10

 2 رابعا: شركة المساهمة : تعريفها وخصائصها  11

 2 إجراءات تأسيسها 12

 2 األوراق المالية لشركة المساهمة 13

 2 خامسا: الشركة ذات المسئولية المحدودة 14

 2 شركة الشخص الواحد 15

 30 المجموع

 
 د. التدريس والتقييم:

 استراتيجيات التدريس وطرق التقييم .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من 1
 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز
 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن :المعارف:  1.0
 المحاضرة - يستعرض األحكام النظامية لألعمال التجارية. 1.1

 قراءة النصوص النظامية.  -

 الخرائط المعرفية -

 والحوار.المناقشة  -

 

 االختبارات التحريرية والشفوية.
 

 يحدد االلتزامات الواجبة تجاه التاجر. 1.2

1-3 
 يصف أنواع االعمال التجارية وشروطها. 

 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:المهارات:  2.0

يميز بين أنواع الشركات المختلفة من حيث تأسيسها  2.1
 المحاضرة  - وإدارتهاوصالحياتها 

 التعلم النشط -

 العروض التقديمية. -

 الواجبات -

 االختبارات التحريرية والشفوية.
 أوراق العمل -

 بطاقة المالحظة -

 يقارن بين اآلثار المترتبة على أعمال الشركات المختلفة. 2.2

2.3 
يحلل األحكام النظامية ألنواع الشركات التجارية وشروط كل 

 نوع.
 الشركات وفق األنظمة المعمول بها. يحرر عقود 
 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:الكفاءات: 3.0
 يلتزم باآلداب اإلسالمية وقيم وأخالقيات المهنة . 3.1

 التعلم التعاوني -

 أنشطة بحثية -

 حل المشكالت -

 بطاقة المالحظة -

 تقييم األنشطة البحثية -

3.2 
واعد في فريق المقرر وفق قيعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد 

 المهنة.

يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق  3.3
 بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر
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 أنشطة تقييم الطلبة  2.

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 % 10 الرابع والثاني عشر تتعلق بالمادة )تقارير، واجبات، عروض(.التكليف بأعمال  1
 % 10 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية. 2
 % 20 الثامن. اختبار فصلي تحريري. 3
 %60 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري. 4
 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
 التدريس بالقسم. توزيع الطالب على أعضاء هيئة -

 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -

  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 

 . قائمة مصادر التعلم:1

 القانون التجاري السعودي: د. نايف الشريف، د. زياد القرشي.   - المرجع الرئيس للمقرر

 المراجع المساندة
 د. محمد بن حسن الجبر القانون التجاري السعودي -

 هـ .   1445طبعة  -د / سعيد يحيى   –الوجيز في القانون التجاري السعودي   -

 د / خالد بانصر     –القانون التجاري   -

 األنظمة   –موقع وزارة  التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية  -    المصادر اإللكترونية
 األنظمة القانونية .    –وزارة العدل السعودية  موقع -   

  أخرى 

 
 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات 
 المحاكاة ... إلخ(

 ( طالب/ة  54قاعة دراسية سعة ) -

 التجهيزات التقنية
 شاشة عرض )بروجكتر(  .- البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات()جهاز عرض 

  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات



 

 
7 

 
 ز. تقويم جودة المقرر:

  
 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 مدى تحصيل مخرجات التعلم

 مصادر التعلم
 الدراسيةاستمارات تقويم الطلبة للمقررات  الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم. االعتماد جهة
 1١ الجلسة رقم

 ه1441-6-14 الجلسة تاريخ
 
 


