( )3نموذج توصيف مقرر نظم العمل والتأمينات في المملكة العربية السعودية
كلية اجملتمع يف بقيق
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وصف المقرر:

يهدف هذا املقرر بشكل رئيسي اىل تعريف الطالب ابملبادئ واملفاهيم األساسية لنظم العمل والتأمينات يف اململكة ،وفهم اجلوانب
القانونية املتعلقة ابملوارد البشرية ،واإلملام ابللوائح والقوانني والتشريعات اخلاصة بنظم العمل والتأمينات ابململكة ،ومعرفة مهام
واختصاصات األجهزة احلكومية يف اإلشراف والرقابة على العمال السعوديني وغري السعوديني ،واملقرر يتناول ابلدراسة والتحليل
القواعد واخلصائص العامة لقانون العمل والفئات اخلاضعة له والتزامات وحقوق العامل وصاحب العمل ،مفاهيم وخصائص وقواعد
عقود العمل وأنواعها ومناذجها ،نظم التأمني (املفاهيم – األنواع – اخلصائص والقواعد العامة) ،نظام التأمينات االجتماعية ابململكة
(املفاهيم – اخلصائص والقواعد العامة) ،املنازعات العمالية أسباهبا وطرق عالجها.
نواتج التعلم:

بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
✓ معرفة املبادئ واملفاهيم األساسية لنظم العمل والتأمينات يف اململكة.
✓ معرفة اللوائح والقوانني والتشريعات املنظمة للعمل والتأمينات ابململكة وااللتزامات املتعلقة أبطرافها.
✓ معرفة مهام واختصاصات األجهزة احلكومية يف اإلشراف والرقابة على العمال السعوديني وغري السعوديني.
✓ اإلملام الدقيق بقواعد وخصائص عقود العمل وأنواعها ومناذجها.
✓ اإلملام الدقيق ابلقواعد واخلصائص العامة لنظم التأمني ابململكة.
✓ اإلملام الدقيق ابلقواعد واخلصائص العامة لنظام التأمينات االجتماعية ابململكة.
✓ فهم أسباب املنازعات العمالية ومعرفة طرق عالجها.
التقييم

المراجع
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المراجع
المساعدة

اختبارات دورية

%30

اختبارات قصرية

%5

االختبار النهائي

%50

تكليفات ومهام فردية

%5

تكليفات مجاعية

%5

مشاركات شفوية

%5
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