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 / التعريف بالمقررأ
 ساعات 3. الساعات المعتمدة:       0

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

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

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    5
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 111 56 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

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

 ---- اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 01 ساعات االستذكار 1
 11 الواجبات 2
 11 المكتبة 3
 5 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---- أخرى )تذكر( 5

 35 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 تدريس نظام العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية وتتبع نشأته ومصادره. لمقرر:العام لوصف ال. 0
 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

  نظامي العمل والتأمينات االجتماعية األحكام المتعلقة بموضوعات  فهم الطالب
  .نظام العمل والعمال تنمية قدرة الطالب علي فهم الوسائل الحديثة في

 . حل منازعات العمل  ىتدريب الطالب عمليا عل
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  ن:أبنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على : المعارف 1
 3ع  . ومصادرهما هما وخصائصهماأتونشالعمل والتأمينات االجتماعية بنظام  يوضح المقصود 1.1
 2ع  .العالقة التأمينيةو  العمل حقوق والتزامات أطراف عقديُبين   1.2
 3ع   نظام العمل والتأمينات االجتماعية.نطاق تطبيق  حددي  1.3
 3ع يستعرض التنظيم اإلداري للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 1.4
  قادراُ على أن:بنهاية المقرر سيكون الطالب : المهارات 2
 1م  .تحليل النصوص النظامية لنظام العمل والتأمينات االجتماعية. 2.1
 2م   .قضايا افتراضيةمن خالل التعامل مع العمل والعمال  يطبق المبادئ والنظريات العامة لمواضيع 2.2
 4م .المملكة العربية السعودية في ومختلف األنظمةوالتأمينات االجتماعية العمل  يربط بين نظام  2.3
  بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:: الكفاءات 3
 1ك يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1

 3ك  .ر يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد في فريق المقر   3.2
  4ك بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر.يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق  3.3

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
 3 التعريف بنظام العمل ونشأته وخصائصه ومصادره  1
 3 التكييف الشرعي لعقد العمل و  نطاق تطبيق نظام العمل 2
 3 تنظيم عمليات التوظيف وتوظيف غير السعوديين  3
 3 التدريب والتأهيل شروط العمل وظروفه  4
 3 حقوق والتزامات أطراف عقد العمل   5
 3 حقوق والتزامات العامل 6
 3 انتهاء عقد العمل وتسوية المنازعات العمالية  7
 3 وخصائصه ومصادره التعريف بنظام التأمينات ونشأته 8
 3 نطاق تطبيق نظام التأمينات  9
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 3 التنظيم اإلداري للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  11
 3 األخطار المهنية 11
 3 أحكام فرع األخطار المهنية وتعويضاته  11
 3 أحكام فرع المعاشات وتعويضاته  12
 6 األحكام المشتركة بين فرع األخطار المهنية وفرع المعاشات  13

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

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

1.1 
يوضح المقصود بنظام العمل والتأميناات االجتماعياة ونشاأتهما 

 محاضرة ال ومصادرهما.وخصائصهما 
 قراءة النصوص النظامية.

 المناقشة والحوار.
 .الخرائط المعرفية

 

 االختبارات التحريرية والشفوية.
 الواجبات

 

 يُبين حقوق والتزامات أطراف عقد العمل والعالقة التأمينية. 1.2
  .يحدد نطاق تطبيق نظام العمل والتأمينات االجتماعية. 1.3

1.4 
التنظااااااااااايم اإلداري للمؤسساااااااااااة العاماااااااااااة للتأميناااااااااااات  يساااااااااااتعرض
  االجتماعية.

 بنهاية المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:: المهارات 2.0
 محاضرة ال .النصوص النظامية لنظام العمل والتأمينات االجتماعية يحلل 2.1

 قراءة النصوص النظامية.
 .العروض التقديمية

 .إعداد التقارير
 

 الشفوية والتحريريةاالختبارات 
 أوراق العمل
 تقييم التقارير

 بطاقة المالحظة.

يطبااق المبااادئ والنظريااات العامااة لمواضاايع العماال والعمااال ماان  2.2
 خالل التعامل مع قضايا افتراضية.

2.4 
يقاااااادم تقريااااااراً ألحااااااد موضااااااوعات الااااااتعلم مسااااااتخدماً المصااااااادر 

 واالليات المناسبة.
 المقرر سيكون الطالب قادراً على أن:بنهاية : الكفاءات 3.0
 يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1

 التعلم التعاوني
 أنشطة بحثية

 بطاقة المالحظة
 تقييم األنشطة

 .يعمل بشكل فعال كعضو أو كقائد في فريق المقرر 3.2

يوظااااف معارفااااه ومهارتااااه القتااااراح الحلااااول المناساااابة فيمااااا يتعلااااق  3.3
 بالمشكالت والقضايا المتعلقة بهذا المقرر.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 الرابع  )تقارير، واجبات، عروض(. التكليف بأعمال تتعلق بالمادة 0
 والثاني عشر

11 % 

 % 11 مستمر واالختبارات الشفوية.المناقشات  2
 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري. 3
 %61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري. 5

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم -
 .تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم -
 .إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 الوسيط في شرح نظام العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د / السيد عيد نايل   المرجع الرئيس للمقرر

 دراسة لنظام العمل د / طلبه وهبه خطاب ، التعليق علي نظام العمل الجديد  د / محمد الفوزان   المساندةالمراجع 

 موقع وزارة العدل السعودية المصادر اإللكترونية
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 أخرى 
 موقع الموسوعة القانونية

https://elawpedia.com/ 
 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 ( طالب/ة51قاعة دراسية سعة ) -
 

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

 شاشة عرض )بروجكتر( .-

  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 تقويم الطلبة للمقررات الدراسيةاستمارات  الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

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

 تقرير المقرر

 

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://elawpedia.com/
https://elawpedia.com/
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 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ها3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


