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 االتصال ساعات
 المجموع عملي محاضرة

 2 0 2 اجنليزي       عريب  لغة التدريس
 اختياري  ختصص   متطلب كلية   نوع المقرر

  2801-152 المتطلب السابق الثالث المستوى

 المقرر:وصف 

 وانباجلوفهم  ،العمل والتأمينات يف اململكةنظم األساسية لواملفاهيم ملبادئ اب الطالب تعريف يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي اىل
التأمينات ابململكة، ومعرفة مهام العمل و  والقوانني والتشريعات اخلاصة بنظم لوائحواإلملام ابل ،ابملوارد البشرية املتعلقةالقانونية 

، واملقرر يتناول ابلدراسة والتحليل ديني وغري السعودينيالعمال السعو على الرقابة اإلشراف و يف  كوميةاحل األجهزة واختصاصات
والفئات اخلاضعة له والتزامات وحقوق العامل وصاحب العمل، مفاهيم وخصائص وقواعد  اخلصائص العامة لقانون العملالقواعد و 

ابململكة  االجتماعيةنظام التأمينات  اخلصائص والقواعد العامة(، –األنواع  –عقود العمل وأنواعها ومناذجها، نظم التأمني )املفاهيم 
 اخلصائص والقواعد العامة(، املنازعات العمالية أسباهبا وطرق عالجها. –)املفاهيم 

 نواتج التعلم:

 التالية:املعارف واملهارات والقدرات  اكتسببنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد 
 .التأمينات يف اململكةو العمل نظم معرفة املبادئ واملفاهيم األساسية ل ✓
 املتعلقة أبطرافها. وااللتزاماتابململكة  والتأمينات لعملاملنظمة لالقوانني والتشريعات اللوائح و  معرفة ✓
 .العمال السعوديني وغري السعودينيعلى  الرقابةاإلشراف و يف  كوميةاحل األجهزة واختصاصاتمعرفة مهام  ✓
 .وخصائص عقود العمل وأنواعها ومناذجهاقواعد اإلملام الدقيق ب ✓
 اإلملام الدقيق ابلقواعد واخلصائص العامة لنظم التأمني ابململكة.  ✓
 ابململكة. االجتماعيةاإلملام الدقيق ابلقواعد واخلصائص العامة لنظام التأمينات  ✓
 ومعرفة طرق عالجها. أسباب املنازعات العماليةفهم  ✓

 التقييم
 %50 االختبار النهائي  %5 قصرية اختبارات   %30 دورية اختبارات  
مشاركات شفوية   %5 تكليفات مجاعية   %5 تكليفات ومهام فردية 

 شفوية

5% 

المراجع 
 الرئيسية

. عمان: الوجيز يف شرح نظام العمل السعودي(. 2014)إيناس خلف  ،اخلالدي، و حممد سعد ،الرحاحلة ▪
 .دار الثقافة والنشر والتوزيع

 مطبوعات وزارة العمل. الرايض: السعودية.نظام العمل ابململكة العربية  (.2013وزارة العمل ) ▪
 .املؤسسة طبوعاتمالرايض:  .نظام التأمينات االجتماعية (.2012) املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ▪

جع االمر
 المساعدة

 السعوديةلوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية يف اململكة العربية ا (.2000انيل، السيد عيد ) ▪
 .ومكتبة امللك فهد الوطنية مطابع دار النشر العلمي ومطابع جامعة امللك سعود(. الرايض: 2)ط.

 . الرايض: مكتبة القانون واالقتصاد.نظام العمل السعودي أحكام التوظيف يف(. 2012)حممد بن براك  ،الفوزان ▪
 


