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����������	�
O��
�/�P	�Q�@%)�RG#���#
$�%��&
'��(��)�*$ ���	�
O������*$?8)����������	�
O��
�/�P	�Q�@%)�RG#���#
$�%��&
'��(��)�*$ ���	�
O������*$?8)����������	�
O��
�/�P	�Q�@%)�RG#���#
$�%��&
'��(��)�*$ ���	�
O������*$?8)����������	�
O��
�/�P	�Q�@%)�RG#���#
$�%��&
'��(��)�*$ ���	�
O������*$?8)���I<"S�."��@CT�9�*$ �����I<"S�."��@CT�9�*$ �����I<"S�."��@CT�9�*$ �����I<"S�."��@CT�9�*$ ��
����@�
8�=)�@�U
�S)�@C(?�)�@��$4V)�@W8� C����@�
8�=)�@�U
�S)�@C(?�)�@��$4V)�@W8� C����@�
8�=)�@�U
�S)�@C(?�)�@��$4V)�@W8� C����@�
8�=)�@�U
�S)�@C(?�)�@��$4V)�@W8� C�X�X�X�X������Y"�Z�."��*$ ����#��
+ZV��=��������I)
'�8�[�T�� /)������Y"�Z�."��*$ ����#��
+ZV��=��������I)
'�8�[�T�� /)������Y"�Z�."��*$ ����#��
+ZV��=��������I)
'�8�[�T�� /)������Y"�Z�."��*$ ����#��
+ZV��=��������I)
'�8�[�T�� /)

�������\]
B��)�@WO)��
+ZV)�\�
^V)��� ��.8	+C���W�_)�F�@�U
�S��
�/)�@/�`8� ���������\]
B��)�@WO)��
+ZV)�\�
^V)��� ��.8	+C���W�_)�F�@�U
�S��
�/)�@/�`8� ���������\]
B��)�@WO)��
+ZV)�\�
^V)��� ��.8	+C���W�_)�F�@�U
�S��
�/)�@/�`8� ���������\]
B��)�@WO)��
+ZV)�\�
^V)��� ��.8	+C���W�_)�F�@�U
�S��
�/)�@/�`8� ���X�X�X�X���
"�/�[�3/�a�C�8)���
"�/�[�3/�a�C�8)���
"�/�[�3/�a�C�8)���
"�/�[�3/�a�C�8)
���
$ ��&
#b
'���8	7C�
6/���C�-����W�+����
$ ��&
#b
'���8	7C�
6/���C�-����W�+����
$ ��&
#b
'���8	7C�
6/���C�-����W�+����
$ ��&
#b
'���8	7C�
6/���C�-����W�+��X�X�X�X$�E)$�E)$�E)$�E)��
�/�c �8���#
$�%��&
'��(����
����=��/�DG �8�
��
�/�c �8���#
$�%��&
'��(����
����=��/�DG �8�
��
�/�c �8���#
$�%��&
'��(����
����=��/�DG �8�
��
�/�c �8���#
$�%��&
'��(����
����=��/�DG �8�


�������6/
?"���"$��;�c/)�
6'�/���$��)�F�
6C
d)�
6�	6W��Y�Z�.��:eS;�\34���4
��������6/
?"���"$��;�c/)�
6'�/���$��)�F�
6C
d)�
6�	6W��Y�Z�.��:eS;�\34���4
��������6/
?"���"$��;�c/)�
6'�/���$��)�F�
6C
d)�
6�	6W��Y�Z�.��:eS;�\34���4
��������6/
?"���"$��;�c/)�
6'�/���$��)�F�
6C
d)�
6�	6W��Y�Z�.��:eS;�\34���4
��X�X�X�X������"=���["�T�A"G8��"^������"=���["�T�A"G8��"^������"=���["�T�A"G8��"^������"=���["�T�A"G8��"^
&
'��(���
6G$?C�-��f)�W��geSV)�F���'��(����O< ��5�NV&
'��(���
6G$?C�-��f)�W��geSV)�F���'��(����O< ��5�NV&
'��(���
6G$?C�-��f)�W��geSV)�F���'��(����O< ��5�NV&
'��(���
6G$?C�-��f)�W��geSV)�F���'��(����O< ��5�NV�X�X�X�X� �� �� �� �

  
  

 ..................................................................... : للمقرر الدراسيتفصيليتوصيف  .١١

        
        """"نظام العمل نظام العمل نظام العمل نظام العمل : : : : اجلزء األولاجلزء األولاجلزء األولاجلزء األول" " " " 

  

        نظام العمل يف ذاتهنظام العمل يف ذاتهنظام العمل يف ذاتهنظام العمل يف ذاته: : : : الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
        

   تعريف نظام العمل وأهميته:الفصل األول

   تعريف نظام العمل:املطلب األول

   أهمية نظام العمل:املطلب الثاني

  

  صائصه نشأة نظام العمل وخ:الفصل الثاني

   نشأة نظام العمل وتطوره:املطلب األول

   خصائص نظام العمل:املطلب الثاني

  

   سريان نظام العمل:الفصل الثالث

   الخاضعون لتطبيق أحكام النظام:املطلب األول

   المستثنون من سريان النظام:املطلب الثاني

  

  عقد العمل: الباب الثاني
  

  مييزه عن غيره من العقود تعريف عقد العمل وخصائصه وت:الفصل االول



  
 

٣

   تعريف عقد العمل وخصائصه:املطلب األول

   تمييز عقد العمل عن غيره من العقود:املطلب الثاني

  

  

  

   تكوين عقد العمل:الثانيالفصل 

   حرية التعاقد على العمل وقيودها:املطلب األول

   مقدمات عقد العمل:املطلب الثاني

   انعقاد عقد العمل:املطلب الثالث

  

   آثار عقد العمل:فصل الثالثال

   التزامات العامل:املطلب األول

   التزامات صاحب العمل:املطلب الثاني

  

   وقف عقد العمل:الفصل الرابع

   ماهية وقف العقد:املطلب األول

   آثار وقف عقد العمل:املطلب الثاني

  

   انقضاء عقد العمل:الفصل اخلامس

   أسباب انقضاء عقد العمل:املطلب األول

   آثار انقضاء عقد العمل:طلب الثانيامل

  

  تسوية خالفات العمل: الباب الثالث
  

   المبادئ العامة التي تحكم تسوية خالفات العمل:الفصل األول

  

   تسوية خالفات العمل واختصاصاتهاهيئات تشكيل :الفصل الثاني

   تسوية خالفات العملهيئاتتشكيل : املطلب األول



  
 

٤

   تسوية خالفات العملئاتهي اختصاصات :املطلب الثاني

  

   تسوية خالفات العملهيئات التقاضي أمام :الثالثالفصل 

  

  

   تسوية خالفات العمل بالصلح والتحكيم:الرابعالفصل 

  الصلح: املطلب األول

  التحكيم: املطلب الثاني

  

        """"نظام التأمينات االجتماعية نظام التأمينات االجتماعية نظام التأمينات االجتماعية نظام التأمينات االجتماعية : : : : اجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثانياجلزء الثاني" " " " 
  

  ماهية التأمينات االجتماعية: األولالباب 
  

  مفهوم التأمينات االجتماعية: األولالفصل 

   تعريف الخطر االجتماعي:املطلب األول

  تعريف التأمينات االجتماعية: املطلب الثاني

  

   سمات نظام التأمينات االجتماعية:الثانيالفصل 

  

   تمييز التأمينات االجتماعية عن األنظمة المشابهة لها:الثالثالفصل 

   االدخار:املطلب األول

   المساعدات االجتماعية:طلب الثانيامل

   التأمين التجاري:املطلب الثالث

  

  أطراف العالقة التأمينية: الثانيالباب 
  

   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية:األولالفصل 

   المزايا التي تتمتع بها المؤسسة:املطلب األول



  
 

٥

   التنظيم اإلداري والمالي للمؤسسة:املطلب الثاني

   االعتراض على قرارات المؤسسة:لثاملطلب الثا

  

  

  

  

   صاحب العمل:الثانيالفصل 

   مراحل التطبيق الفعلي للنظام على أصحاب األعمال:املطلب األول

   التزامات صاحب العمل:املطلب الثاني

   جزاءات إخالل صاحب العمل بالتزاماته:املطلب الثالث

  

   العامل:الثالثالفصل 

   شروط استفادة العامل من أحكام النظام:املطلب األول

   العمال المستثنون من تطبيق نظام التأمينات االجتماعية:املطلب الثاني

  

  فروع التأمينات االجتماعية: الثالثالباب 
  

   التأمين ضد األخطار المهنية:األولالفصل 

   مدلول األخطار المهنية:املطلب األول

   المهنية تعويضات فرع األخطار:املطلب الثاني

  

  )فرع المعاشات( التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة :الثانيالفصل 

   المعاش:املطلب األول

  )تعويض الدفعة الواحدة( التعويض المقطوع :املطلب الثاني

  

   األحكام المشتركة بين فرعي التأمين:الثالثالفصل 

   حاالت وقف المعاش أو العائدة وقطعه:املطلب األول

   حاالت عدم استحقاق تعويضات التأمينات االجتماعية:انياملطلب الث



  
 

٦

  

  

  

  

  

  :ويتم تدريس هذه الموضوعات وفقا للخطة التالية

  
تدريب /تمارين  محاضرة  مجموع الساعات  عدد األسابيع  الموضوعات التي يغطيها المقرر  م

  عملي
   العمل في ذاتهقانون: الباب األول  ١

  

٦  ٢  *  *  

  لعقد العم: الباب الثاني  ٢
  

١٢  ٤  *  *  

تـسوية خالفـات    : الباب الثالـث    ٣

  العمل
  

٦  ٢  *  *  

ماهيـة التأمينـات    : الباب الرابع   ٤

  االجتماعية
  

٦  ٢  *  *  

أطراف العالقـة   : الباب الخامس   ٥

  التأمينية
  

٦  ٢  *  *  

فروع التأمينـات   : الباب السادس   ٦

  االجتماعية
  

٣  ١  *  *  

  
  

  

 ...........................:ي وطرق تقويم الدارسني ي وطرق تقويم الدارسني ي وطرق تقويم الدارسني ي وطرق تقويم الدارسني اسرتاجتيات التدريس وخمرجات املقرر الدراساسرتاجتيات التدريس وخمرجات املقرر الدراساسرتاجتيات التدريس وخمرجات املقرر الدراساسرتاجتيات التدريس وخمرجات املقرر الدراس .١٢

        
  املعرفة  

Knowledge 

  املهارات الذهنية
Cognitive Skills 

العمل املشرتك 
 وحتمل املسئولية

Interpersonal 

skills and 

responsibility 

  التحليل ومهارات االتصال
Analytic and 

Communication skills 

استراتيجيات 
مقرر تدريس ال

  الدراسي

فـي األصـل    تجري  
بأسلوب التلقين مـن    
ــرة  ــالل المحاض  خ

  واالستعانة بالسبورة

التدريب على عدد   
عملية القضايا  من ال 

من واقـع عمـل     
 المحاكم في المملكة  

ــشات -١  مناقــ
متبادلة بين الطالب   
ــرر  ــتاذ المق وأس
لتنمية روح الحوار   

بعـض  علـى   االطالع   -١
القضائية الـصادرة   األحكام  

في المملكة العربية السعودية    
والمتعلقة بموضوع الدراسة   



  
 

٧

+  
ــائل  ــتعانة بوس االس
التقنية الحديثة كأجهزة   

Data Show  والشرائح
  الشفافة 

+  
أسلوب التعلم الـذاتي    
مـن خــالل اطــالع  
ــى   ــب علـ الطالـ
الموضوعات الدراسية  

 المكتبة القانونية داخل  
 عبر  المتاحة بالكلية أو  

 التـي   مواقع االنترنت 
  تقدم المعارف القانونية

  بين الطالب  والدول األخرى
 تقسيم الطالب   -٢

لمجموعات عمـل   
تتولى كـل منهـا     

ات إعــداد المــذكر
والبحـوث  القانونية  

ــصلة  ذات الـــ
بموضوعات المقرر  

  الدراسي

  .مع التعليق عليها

المخرجات 
التعليمية للمقرر 

  الدراسي

ــة -١ ــام  معرف النظ
ــات   ــانوني لعالق الق
ــث  ــن حي ــل م العم

 يقـانون أحكام   معرفة
ــات  ــل والتأمين العم

  االجتماعية
  

فهــم وإدراك  -١
االلتزامات التي تقع   
على عاتق كل من    
العامل وصـاحب   
العمل والتي يقررها   
قانون العمل وعقد   
العمل واألعـراف   
السائدة فـي كـل     

  حرفة

تنمية القدرة علـى    
ــام   ــيم األحك تقي
 القــضائية فــي 

العمــل  منازعــات
التي تقع بين طرفي    

  العملعالقة 

فهم تدعيم قدرة الطالب على     
ـ  القواعد العامة    م التي تحك

 والتعليق علـى    عقود العمل 
النصوص القانونية ومقارنة   
نصوص نظام العمل القديم     
مع نصوص نظـام العمـل      

  الجديد

طرق تقويم 
  المقرر الدراسي

  

مــن الدرجــة % ٣٠
النهائية للمقرر تقـاس    

ختبـارات  بطريق اال 
  فصليةالتحريرية ال

+  
مــن الدرجــة % ٥٠

النهائية للمقرر تقـاس    
ختبـارات  بطريق اال 

  نهائيةالتحريرية ال

من الدرجـة   % ٥
ــرر  ــة للمق النهائي
ــار  ــد الختب ترص

  شفهي فصلي 
+  

من الدرجـة   % ٥
ــرر  ــة للمق النهائي
ترصد مـن أجـل     
قضية عملية كجزء   
  من االختبار النهائي

من الدرجـة   % ٥
ــرر  ــة للمق النهائي
ترصد مـن أجـل     

ن بحوث مشتركة بي  
  الطالب

من الدرجـة النهائيـة     % ٥
للمقرر ترصد مـن أجـل      
ــي  ــشفهية ف ــشاركة ال الم

 ومدى تواصل   المحاضرات
  الطالب مع أستاذه وزمالئه

  
  

   :.........................................................................................مصادر التعليم .١٣
  :  مصادر التعليم -١٤
 فال يوجد كتاب حديث يتناول شرح أحكام هذا النظام،        ١٤٢٦نظرا لصدور نظام العمل الجديد عام       (الدراسي  الكتاب  : أ  

يتم االعتماد على شرح األحكام العامة من بعض المراجع التي تناولت أحكام النظام القديم مع شرح تفـصيلي لألحكـام                 
  ).اسة مقارنةالجديدة التي وردت ضمن قواعد نظام العمل الجديد في إطار در

  
   في البلدان العربية المختلفةشرح أحكام نظامي العمل والتأمينات االجتماعية كتب : المراجع اإلضافية : ب 
  

العربيـة  مملكـة   تدريب الطالب على االستعانة بمواقع االنترنت القانونية المتاحـة فـي ال           : المصادر االلكترونية   : ج  
  ...................................................................................... العالموغيرها من دولالسعودية 

  
  :............................................................................................ المساندة تالتجهيزا: د 
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 مجـال   من اإلطالع على مصادر المعرفة القانونية في      لتمكين الطالب   مزودة بأجهزة الحاسب اآللي     مكتبة قانونية    -١
ــة    ــصفة عامـ ــدني بـ ــانون المـ ــصفة    القـ ــة بـ ــات االجتماعيـ ــل والتأمينـ ــانون العمـ  وقـ

  ........................................................................................................خاصة
  ..................قررب المإللقاء محاضرات على طالندوات حرة  -٢
� �

� �

  ........................ :تاريخ مراجعة توصيف املقرر  :...........................تاريخ اعتماد توصيف املقرر


