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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       0

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

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

 يء النظام التجاريمباد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 5

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %011 45 المحاضرات التقليدية 1
 --------- --------- التعليم المدمج  2
 --------- --------- التعليم اإللكتروني  3
 --------- --------- التعليم عن بعد  4
 --------- ---------  أخرى 5
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 45 محاضرات 0
 -------- معمل أو إستوديو 2
 -------- دروس إضافية 3
 -------- تذكر(ى )أخر  4

 45 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 05 ساعات االستذكار 0
 5 الواجبات 2
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 8 المكتبة 3
 5 المشاريع /إعداد البحوث 4
 --------- أخرى )تذكر( 5

 35 اإلجمالي 
طة ، ويشــــمل  لم: جميع أنشــــللمقررهي مقدار الوقت المســــتفمر في النشــــاطات التي تســــهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 التعلم، مفل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 0

العقود التجارية حيث يتم دراسة بعض األحكام العامة للعقود التجارية، ودراسة يهدف المقرر إلى تدريس موضوعين رئيسيين: 
رهن التجاري. األشخاص وعقد التفصيلية لعقود السمسرة والوكالة التجارية بالعمولة والوكالة بالعقود، وعقد النقل لألشياء و 

ة لمجموعة من عمليات المصرفية، ثم الدراسة التفصيليالنظرية العامة للحيث يتم تدريس عمليات المصرفية اللموضوع الفاني : ا
 العمليات المصرفية، وهي: الوديعة النقدية وإيجار الخزائن والحساب الجاري وخطاب الضمان واالعتمادات المستندية.  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
  .ويقدر على تطبيقها  عملياأهم العقود التجارية وأهم العمليات المصرفية ألحكام المتعلقة بمن فهم ا يتمكن 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج 

  : سيكون الطالب قادراً على أن :  المعارف 1
 2ع للعقود التجارية التي تدخل ضمن موضوعات المقرر.  نظاميةاألحكام ال يستعرض - 1.1
 3ع الشروط النظامية لها.  واألعمال المصرفية للبنوك  أنواع يشرح - 1.2
 3ع .عقود النقل التجاري ب يوضح األحكام المتعلقة - 1.3
 5ع األحكام النظامية.يبين طريقة بناء العقود التجارية والعمليات المصرفية وفق  - 1.4
  سيكون الطالب قادراً على أن ::  المهارات 2

 4م في مجالي العقود التجارية والعمليات المصرفية .  نظامية لحلول للمشاكل الا يقترح - 2.1
 0م . للعقود التجاريةاألحكام العامة  حللي - 2.2
 4م أوجه الشبه والخالف بينها. مبينا يفرق بين أعمال الوساطة التجارية  - 2.3
 5م يحرر العقود التجارية وفقا لألنظمة المعمول بها. - 2.4
  سيكون الطالب قادراً على أن ::  الكفاءات 3

 3ك سالميةاألخالق اإل القواعد المهنية وفق يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد  - 3.1
 لمواكبة التحديفات النظامية في العقود التجارية و العملياتيتحمل مسؤولية التعلم الذاتي  - 3.2

    المصرفية .
 2ك
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 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج 

  يوظف - 
 

 المقرر  موضوعاتج. 

ساعات  قائمة الموضوعات م
 االتصال

 التعريف بالمقرر ، ومفرداته ، ومخرجاته  0
 التعريف بالعقود التجارية وخصائصها

3 

 3 عقد السمسرة. 2

3 
 للوكاالت التجارية.األحكام العامة  -
 المسؤوليات وااللتزامات في الوكالة بالعمولة.. -

3 

 3 .النظام القانوني لوكاالت العقود - 4

5 
 عقود النقل التجاري: -
 3 عقد نقل األشياء. -

 3 عقد نقل األشخاص. - 5
 3 الرهون التجارية.  - 7
 3 ودائع النقود والحسابات المرتبطة بها.  - 8
 3 عقد إيجار الخزانة. - 9
 3 الحساب الجاري. - 01
 3 خطابات الضمان البنكي. - 00
 3 النقل المصرفي . - 02
 3 االعتماد العادي. - 03
 3 االعتماد المستندي. - 04
 3 االعتماد المستندي اإللكتروني - 05

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 : سيكون الطالب قادراً على أن : المعارف 1.0

 للعقود التجارية التينظـامية يســـــــــــتعرض األحكـام ال 1.1
 تدخل ضمن موضوعات المقرر. 

 المحاضرات  -
 المناقشة والحوار -
 الخرائط المعرفية -

ـــريــــــة  ـــتـــحـــري ـــبــــــارات ال االخـــت
 والشفوية.

 

وط الشـــر  واألعمال المصـــرفية للبنوك  يشـــرح أنواع 1.2
 النظامية لها. 

  يوضح األحكام المتعلقة بعقود النقل التجاري . 1-3

يبين طريقــــــة بنــــــاء العقود التجــــــاريــــــة والعمليــــــات  1.4
 المصرفية وفق األحكام النظامية

 سيكون الطالب قادراً على أن ::  المهارات 2.0

2.1 
يقترح الحلول للمشـــــــــــــاكـــل النظـــاميـــة  في مجـــالي 

 المحاضرة-     العقود التجارية والعمليات المصرفية
 المناقشة والحوار

 حل المشكالت -
  إعداد التقارير -

االختبــــارات التحريريـــــة  -
 والشفوية.

 أوراق العمل -
 بطاقة المالحظة -

 األحكام العامة للوكاالت التجارية .حلل ي 2.2

2-3 
أعمال الوساطة التجارية ويقف على أوجه  يفرق بين

 الشبه والخالف بينها.
 يحرر العقود التجارية وفقا لألنظمة المعمول بها. 
 سيكون الطالب قادراً على أن ::  الكفاءات 3.0
 .يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد 3.1

 التعلم التعاوني -
 أنشطة بحفية  -

 .تقييم األنشطة  -
 3.2 مالحظة بطاقة -

يتحمل مســــــؤولية التعلم الذاتي لمواكبة التحديفات 
 النظامية في العقود التجارية و العمليات المصرفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  روض(.عالتكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، 
 والثاني عشر

01 % 

 % 01 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم.تحديد عدد الساعات  -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب المتعفرين -
 رعاية الطالب المتفوقينتحفيز و  -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 المرجع الرئيس للمقرر
التجـاريـة وعمليـات البنوك، د. محمـد حســـــــــــن الجبر، مطابع جامعة الملم العقود  -

 .السعودية. –سعود 

     صر.م-دار الفكر العربيالعقود التجارية وعمليات البنوك، د. علي البارودي،  - المراجع المساندة

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

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

إعداد وتجهيز قاعات المحاضرات قبل بدء الدراسة بوقت كاف  -
 واإلشراف على نظافتها .

   
 التقنية التجهيزات

 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
 البرمجيات(

تزويد قاعات المحاضــــــــرات بأجهزة الكمبيوتر المزود بشــــــــاشــــــــة عرض  -
 )بروجكتر(  .

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) تجهيزات
 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران امجالبرن عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة

 تقرير المقرر
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