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اهليئة الوطنية للتقويم واالعتمبد األكبدميي 
 

  حقق327توصيف املقرر 
 (األوراق التجبرية واإلفالس) 

 
  

 جامعة الملك سعود: المإسسة التعلٌمٌة 

 

 قسم القانون الخاص- كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة : القسم / الكلٌة

 
تحدٌد المقرر والمعلومات العامة   (أ 

  حقق327 –األوراق التجارٌة واإلفالس :    اسم المقرر و رقمه – 1

 

  ساعات أسبوعٌا3: الساعات المعتمدة –  2

 

  : البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها – 3
 البكالورٌوس

 

 منسق تدرٌس المقرر بالقسم: اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس  المقرر – 4

 

 الفصل الدراسً الثامن : المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه – 5

 

  حقق226 – حقق 101: (إن وجدت)المتطلبات المسبقة لهذه المقرر – 6

 



 ال ٌوجد:  (إن وجدت)المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر – 7

 

 المقر الرئٌس : مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمإسسة التعلٌمٌة –  8

 
األهداف    (ب 
  

: وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر – 1
 .معرفة المفاهٌم األساسٌة واألصول لقواعد األوراق التجارٌة - 
 .تطبٌقات أحكام تداول األوراق التجارٌة فً النشاط التجاري- 
معرفة األحكام الخاصة بتوقف المنشآت والتجار عن الوفاء وتطبٌقات أحكام اإلفالس - 

 .والمشروعات المتعثرة

 

 :صف باختصار أٌة خطط  ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر – 2
مراجعة األحكام القضائٌة التً تصدر لمتابعة مستجدات تطبٌقات األحكام القضائٌة للنصوص - 

  .الخاصة بنظام األوراق التجارٌة والقواعد التً تحكم اإلفالس والتسوٌة الواقٌة منه 
 مقارنة مفردات المادة العلمٌة المقدمة بما ٌتم عرضه فً األقسام األخرى التً تدرج الكلٌات -

 . على تضمٌنها فً خططها الدراسٌة 
 االستعانة بالمراجع العلمٌة الحدٌثة والدورٌة التً تصدر فً موضوعات األوراق التجارٌة -

 . واإلفالس 
         

 
:  وصف المقرر (ج 

 

المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها  – 1

ساعات االتصال عدد األسابٌع الموضوع  

التعرٌف بالقانون الصرفً المنظم ألحكام 
 .األوراق التجارٌة 

1 3 

الخصائص الممٌزة للقانون الصرفً ونطاق 
 .تطبٌق أحكامه 

2 6 

أنواع األوراق التجارٌة وأحكام تداولها 
 .وتظهٌرها

4 12 

 3 1 ضمانات الوفاء غٌر الصرفٌة بالورقة التجارٌة

ضمانات الوفاء الصرفٌة للوفاء بالورقة 
 .التجارٌة 

3 9 

 3 1 .األحكام الخاصة بالسند ألمر 

 3 1 .األحكام الخاصة بالشٌك ومخالفات إصداره 

 6 2 .أحكام اإلفالس والتسوٌة الواقٌة منه 

 

:  (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً)مكونات المقرر – 2

التدرٌب / المٌدانً / العملً الدروس الخاصة  المحاضرة 
التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

التخصصات الصحٌة 

أخرى 



  ساعة45
 

  ال ٌوجد ال ٌوجد

 

المطلوب هنا  )ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  فً األسبوع / دراسة إضافٌة خاصة – 3
: (المعدل المتوقع للفصل الدراسً  ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع

 
 تسع ساعات

 

تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم  – 4

 

المـــــــــــعــرفـــة  – أ 

 

(i) وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر :

تمكٌن الطالب من معرفة أحكام القانون الصرفً من خالل تعرٌف الطالب بالقواعد القانونٌة -  
التً تخضع لها الورقة التجارٌة منذ بداٌة سحبها وحتى انتهاء تداولها بالوفاء فً ضوء نظام 

األوراق التجارٌة فً المملكة ،إلكساب الطالب المعرفة الالزمة للتعامل مع جمٌع أنواع 
 .األوراق التجارٌة المتوقع مقابلتها فً الحٌاة العملٌة فً جمٌع مراحل تداولها وتعامالتها 

اإللمام بؤحكام اإلفالس و تحدٌد صور التوقف عن الدفع والوفاء وبٌان آثار وقوع هذه - 
الحالة على التاجر والمتعاملٌن معه وكذلك اإللمام بالتعامل مع صور المشارٌع المتعثرة عند 

 .االتفاق مع المتعاملٌن معها بالتسوٌة الواقٌة من اإلفالس

 

(ii)  المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة( التدرٌس)استراتٌجٌات التعلٌم 

  0 المحاضرة    -
  0 المناقشة          -
 0 التدرٌب على قضاٌا عملٌة واقعٌة           -
 0 التحضٌر المنزلً لبعض الموضوعات المطروحة للمناقشة           -
 0 انتقاء نماذج لبعض حاالت تداول األوراق التجارٌة و ناقشتها وتحلٌلها           -

 . عرض نماذج لحاالت اإلفالس والتسوٌات الواقٌة منه           - 

 
 
 
 
 
 

 

(iii) طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة 

 0 األسئلة المباشرة         -
 0 التطبٌق العملً لبعض القضاٌا  -
 0 االختبارات الفصلٌة  -

 0 مناقشة الطالب فٌما تم شرحه         -  
 0 المداوالت العلمٌة فً المقرر الدراسً بٌن الطالب فً وجود عضو هٌئة التدرٌس         -



 

 (اإلدراكٌة)المهارات المعرفٌة – ب 

 

: المهارات المعرفٌة المطلوب تطوٌرها - 1
 . معرفة كٌفٌة تحلٌل النص القانونً  الخاص بمسائل األوراق التجارٌة واإلفالس  -
 إنماء القدرة على فهم الحاالت وتحلٌلها فً ضوء النصوص الحاكمة لموضوعات  -

 . األوراق التجارٌة واإلفالس
 القدرة على تحلٌل األحكام الصادرة فً مسائل تداول األوراق التجارٌة ووقائع  -

 .اإلفالس ومقارنتها بؤحكام أخرى لمعرفة الفروقات بٌن كل حالة وأخرى 

 

: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات المعرفٌة- 2
 0 المحاضرات  -
  0 المناقشات العلمٌة فً مجال القانون الصرفً  -
 تعلٌم الطالب كٌفٌة البحث عن مراجع داخل المكتبة تعنى بالقانون الصرفً ومسائل  -

 0اإلفالس 
 اقتراح موضوعات ذات أهمٌة تصلح كبحوث فً مجال التعامل باألوراق التجارٌة  -

 0واإلفالس
 0 التدرٌب على معالجة الحاالت العملٌة   -

 

: طرق تقٌٌم المهارات المعرفٌة المكتسبة– 3
 . االختبارات -
  0 تكلٌف الطالب بحل بعض القضاٌا القانونٌة ذات العالقة بموضوع المقرر  -
 تكلٌف الطالب بالبحث عن مراجع ومقاالت ودورٌات وبحوث داخل المكتبة تعنى  -

 .بموضوعات المقرر
 تكلٌف الطالب بحل بعض الحاالت العملٌة المقدمة على شكل أسئلة ومناقشتها  -

 .جماعٌا

 

  والمسئولٌة( الشخصٌة)البٌنٌة مهارات العالقات –  ج 
 
وصف لمهارات العالقات الشخصٌة مع اآلخرٌن، والقدرة على تحمل المسئولٌة  –  1

:   المطلوب تطوٌرها
 .تنمٌة مهارات الطالب على كٌفٌة تحلٌل النص القانونً- 
استثمار تكوٌن الملكة القانونٌة لدى الطالب لتمكٌنه من تطبٌق النصوص القانونٌة على - 

. الوقائع
تطوٌر قدرة الطالب على اإللقاء إلٌضاح رأٌه الخاص بالحاالت العملٌة المطروحة وتنمٌة - 

 .قدرته على إقناع اآلخرٌن بوجهة النظر القانونٌة

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات والقدرات - 2
 . المحاضرات النظرٌة -
 إعداد الواجبات الفردٌة والمشتركة بٌن الطالب خارج المحاضرة لمناقشتها فٌما  -

 .بعد
 . المناقشات الجماعٌة بٌن الطالب -



 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصٌة وقدرتهم على تحمل المسئولٌة – 3
 . تقوٌم األعمال الفردٌة بشكل دوري -
 . تقوٌم األعمال الجماعٌة بشكل دوري -
 . تقوٌم استخدام طرق البحث العلمً -

 .تقوٌم كٌفٌة التحدث بشكل قانونً - 

 

: (العددٌة)مهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة – د 

  

:  وصف المهارات العددٌة ومهارات االتصال المطلوب تطوٌرها – 1
 .القدرة على استخدام الحاسب اآللً- 
 .القدرة على تحمٌل البرامج- 
 .القدرة على استخدام شبكة االنترنت واألدوات المساعدة لها- 
 .القدرة على البحث فً االنترنت واسترجاع المعلومات- 

 

: استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات - 2
 الشرح من خالل التطبٌقات العملٌة لبعض القضاٌا فً مجال القانون الصرفً  -

 .واإلفالس
 . إعطاء بعض القضاٌا لحلها وشرحها للطالب -
   . إعطاء تكالٌف بإعداد بحوث جماعٌة بٌن الطالب -

 

طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنٌة المعلومات، والمهارات الحسابٌة  – 3
:  (العددٌة)

 .تقوٌم القضاٌا التً كلف الطالب بحلها- 
 .تقوٌم البحوث الجماعٌة التً كلف بها الطالب- 
 .تقوٌم االختبارات والتمارٌن- 

 

(  إن كانت مطلوبة)المهارات الحركٌة   (هـ 

 

المطلوب تطوٌرها فً هذا  (مهارات عضلٌة ذات منشؤ نفسً)وصف للمهارات الحركٌة  – 1
: المجال

 
ال ٌنطبق - 

 
: استراتٌجٌات التعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات الحركٌة - 2

 
 

 . ال ٌنطبق-
   

 

: طرق تقٌٌم اكتساب الطلبة للمهارات الحركٌة – 3



   
 

  .ال ٌنطبق- 
   

 

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسً  -  5
  

رقم 
التقٌٌم  

مقالة، أو اختبار : مثال)طبٌعة مهمة التقٌٌم  
... قصٌر، أو مشروع جماعً، أو اختبار فصلً

الخ 

األسبوع 
المستحق 

نسبة الدرجة 
إلى درجة  

التقٌٌم النهائً 

 %30 7 االختبار الشهري األول 1

 %30 13 االختبار الشهري الثانً 2

 %40 15 االختبار النهائً 3

 
الدعم المقدم للطلبة  (د
 

اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تقدٌم 
الساعات – مع تحدٌد مقدار الوقت  )المشورة واإلرشاد األكادٌمً للطالب المحتاج لذلك 

: (الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع- المكتبٌة
لقد دأب القسم والكلٌة على التؤكٌد على أعضاء هٌئة التدرٌس فً بداٌة كل فصل لٌتٌحوا 

الفرصة لطالبهم لكً ٌتواصلوا معهم عبر تواجدهم فً مكاتبهم خالل الساعات المكتبٌة، وذلك 
من خالل إعالن تلك الساعات للطالب أثناء المحاضرات باإلضافة إلى تعلٌق تلك المواعٌد على 

 .  أبواب مكاتبهم

 

مصادر التعلم   (هـ 

 

:  الرئٌسة المطلوبة (الكتب )الكتاب  –  1

تارٌخ  المإلف أسم الكتاب
 النشر

 دار النشر

 جامعة الملك سعود  1419 زٌنب سالمة. د األوراق التجارٌة . 1

 
 

:  المراجع األساسٌة – 2
 - 

تارٌخ  الطبعة المإلف أسم الكتاب 
 النشر

 دار النشر

األوراق التجارٌة فً . 1
 النظام السعودي

عبد هللا . د
 العمران

 معهد اإلدارة العامة بدون بدون

 معهد اإلدارة العامة بدون بدون إلٌاس حداد. د األوراق التجارٌة. 2
 
 



دراسة عن أحكام . 3
 اإلفالس فً النظام السعودي

 بدون  م1984 األولى معتمد محمرم. د

 

: (ٌرفق قائمة بذلك) (الخ... الدورٌات العلمٌة، التقارٌر )الكتب والمراجع الموصى بها   – 3
 . نظام األوراق التجارٌة السعودي  -
 . أحكام اإلفالس الواردة فً نظام المحكمة التجارٌة السعودي -
 . نظام التسوٌة الواقٌة من اإلفالس  -
 . المبادئ القضائٌة الصادرة عن لجان األوراق التجارٌة فً المملكة -

 

: الخ... مواقع االنترنت   و المواد االلكترونٌة – 4
ٌتم إرشاد الطالب للمواقع القانونٌة المتخصصة فً مسائل القانون الصرفً واإلفالس  على 

 .الشبكة العنكبوتٌة لالستعانة بها فً فهم واستٌعاب واستكمال متطلبات المادة

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األقراص المضغوطة أو  – 5
:  المعاٌٌر المهنٌة أو األنظمة

 . وردتبرنامج ماٌكروسوف- 
 .برنامج اإلكسل- 
 .برنامج الباوربوٌنت- 

 
 المرافق المطلوبة  (و 

 

أي عدد المقاعد فً الفصول )حدد متطلبات المقرر بما فً ذلك حجم الفصول والمختبرات 
 .(الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبٌوتر 

 

 

: (الخ.. حجرات المحاضرات والمختبرات )المرافق التعلٌمٌة  –  1
 

.  طالباً على األقل30قاعة محاضرات تتسع لـ

 
 

: أجهزة الكمبٌوتر – 2
 

توجد قاعات مجهزة باالتصال باالنترنت لخدمة الطالب فضالً عن أجهزة كمبٌوتر فً أكثر من 
مكان بالكلٌة لخدمة الطالب 

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو : مثال– حددها )موارد أخرى  – 3
: (أرفق قائمة

 
 .خاصة الفصول الذكٌة، تم بالفعل تجهٌز القاعات بوسائل التعلٌم الحدٌثة- 



 

:  وعملٌات التحسٌن تقٌٌم المقرر (ز 

 

 :استراتٌجٌات الحصول على نتائج الطالب وفعالٌة التعلٌم – 1
 .مقابلة عٌنة من الطالب المسجلٌن فً المقرر - 
. إرشاد الطالب نحو كٌفٌة تحصٌل المادة العلمٌة للمقرر - 
 .توجٌه الطالب نحو كٌفٌة اإلجابة على االختبارات الشهرٌة والنهائٌة - 
 .توضٌح اإلجابة النموذجٌة للطالب بعد كل اختبار - 

  

 

 إما عن طرٌق األستاذ أو عن التعلٌم عملٌة تقٌٌم المتبعة فً االستراتٌجٌات األخرى  – 2
 :طرٌق القسم

تقٌٌم الزمالء فً القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفاعلٌة األدوات  - 
 .المستخدمة لتقدمه

 .المراجعة الدورٌة الداخلٌة للمقرر - 
 .المراجعة الخارجٌة - 

 

 : عملٌات تحسٌن التعلٌم – 3
  

 .إعداد قاعات محاضرات ذكٌة- 
 .األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للمقرر - 
 .توجٌهات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول حول تدرٌس المقرر - 
 .توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المالحظة المباشرة - 

 

 لبة عملٌات التحقق من مستوٌات إنجاز الط – 4
  0من قبل عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبةالتصحٌح أو الدرجات  فحص -  

 تصحٌح عٌنة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة  مع تبادل قٌام أستاذ المقرر ب و- 
 0 فً مإسسة تعلٌمٌة أخرى آخر لنفس المقرر عضو هٌئة تدرٌس

  
 

 : والتخطٌط للتحسٌنالمقرر علٌة الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورٌة ترتٌبات  صف  ال – 5
 .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة فً كلٌات أخرى- 
مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسٌة - 
 والجداول

 .تحدٌث تطبٌقات المقرر المستخدمة فً تعلٌم المقرر - 
 .النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها فً التحسٌن والتطوٌر- 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


