اسى انًمزر:

َظاو انؼًم

ريش انًمزر:

َ 355ظى ظ2-

انبزَايح:

بزَايح ياخسخيز األَظًت انًهُي

انمسى انؼهًي:

األَظًت – كهيت انؼهىو اإلداريت

انًؤسست:

خايؼت َدزاٌ

حاريخ اػخًاد انخىصيف:

2442/5/23هـ

انًحخىياث
أ .انخؼزيف بانًمزر انذراسي5.................................................................................. :
ب -هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت5....................................................................... :
 .1انٕطف انؼبو نهًمشس3.............................................................................................. :
 .2انٓذف انشئٛظ نهًمشس 3..............................................................................................
 .3يخشجبد انزؼهى نهًمشس4........................................................................................... :
ج .يىضىػاث انًمزر 4..........................................................................................
د .انخذريس وانخمييى6............................................................................................ :
 .1سثؾ يخشجبد انزؼهى نهًمشس يغ كم يٍ اعزشارٛجٛبد انزذسٚظ ٔؽشق انزمٛٛى 6............................
 .2أَشطخ رمٛٛى انطهجخ 7..................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي7............................................................ :
و – يصادر انخؼهى وانًزافك7.................................................................................. :
 .1لبئًخ يظبدس انزؼهى7................................................................................................ :
 .2انًشافك ٔانزجٓٛضاد انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ انًطهٕثخ8.............................................................. :
س .حمىيى خىدة انًمزر8......................................................................................... :
ذ .اػخًاد انخىصيف 8.............................................................................................
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أ .انخؼزيف بانًمزر انذراسي:
 .2انساػاث انًؼخًذة ساػخاٌ
َ .2ىع انًمزر:
☐ اخزٛبس٘
√ ☒ إججبس٘
 .5انسُت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر
انًسخىي انثانث
 .4انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر (إٌ ٔجذد)
ال يىخذ
 .3انًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر (إٌ ٔجذد)
ال يىخذ
ًَ .6ط انذراست (اخزش كم يب ُٚطجك)
ػذد انساػاث انخذريسيت
ًَط انذراست
و
53
 2انًحاضزاث انخمهيذيت
----- 2انخؼهيى انًذيح
----- 5انخؼهيى اإلنكخزوَي
----- 4انخؼهيى ػٍ بؼذ
----- 3أخزي
 .7ساػاث االحصال (ػهٗ يغزٕٖ انفظم انذساع)ٙ
انُشاط
و
يحبػشاد
1
يؼًم أٔ اعزٕدٕٚ
2
حهمبد ثحش
3
أخشٖ (رزكش)
4
اإلخًاني

انُسبت
%233
--------------------ساػاث انخؼهى
53 =23×2
---------------33

ب-هذف انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت:
 .2انىصف انؼاو نهًمزر:
ٌتضمن هذا الممرر دراسة ماهٌة نظام العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة وأهمٌته ومصادره وخصائصه
تعرٌف عمد العمل الفردي /أطرافه وخصائصه ٔأسكبٌ وشروط عمد العمل والفرق بٌن عمد العمل والعمود
األخرى  ,إبرام عمد العمل وإثباته والتزامات العامل التزامات صاحب العمل .
 .2انٓذف انشئٛظ نهًمشس
ٌهدف الممرر إلى أن ٌحمك الطالب النتائج اآلتٌة :
 ٌتعرف على ماهٌة نظام العمل وأهمٌته فً الفمه والنظام. ٌتعرف على مصادر نظام العمل وخصائصه ونطاق تطبٌمه.ٌ -لم بحموق وواجبات العامل وصاحب العمل.
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 .5يخزخاث انخؼهى نهًمزر:
يخزخاث انخؼهى نهًمزر
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

انًؼزفت وانفهى
ٕٚػح ماهٌة نظام العمل وأهمٌته فً الفمه والنظام.
ٚحذد مصادر حموق وواجبات العامل وحموق وواجبات صاحب العمل.
انًهاراث
ٌمٌز بٌن حموق وواجبات العامل وحموق وواجبات صاحب العمل
ٚزًكٍ يٍ رُضٚم انُظٕص انُظبيٛخ انزَ ٙض ػهٓٛب َظبو انؼًم ػهٗ انٕلبئغ.
انميى
ٚجٛذ رحهٛم َظٕص َظبو انؼًم ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.
ٚخزبس انحهٕل انغهًٛخ ف ٙانًغبئم انز ٙرٕاجّٓ أصُبء ػًهّ.
ٚؼشع سأ ّٚف ٙانًغبئم ػشػب ً يمُؼب ً ٔٚمذو أدنزّ ثطشٚمخ عهًٛخ.

ريش
يخزج انخؼهى
انًزحبط
نهبزَايح
ع – 1ط
ع-2د
و - 2د
و - 1س
ق - 1د
ق - 2د
ق - 3د

ج .يىضىػاث انًمزر
و

1

3
4

5

6

4

لائًت انًىضىػاث
انخؼزيف بُظاو انؼًم وخصائصه
َشأح ٔرطوٕس َظوبو انؼًوم فو ٙاةَظًوخ انًمبسَوخَ -شوأح ٔرطوٕس َظوبو انؼًوم فو ٙانًًهكوخ
انؼشثٛوووخ انغوووؼٕدٚخ  -انغوووًبد انؼبيوووخ نُظوووبو انؼًوووم فووو ٙانًًهكوووخ انؼشثٛوووخ انغوووؼٕدٚخ -
خظبئض َظبو انؼًم ٔثٛبٌ يظبدسِ  -يظبدس لبٌَٕ انؼًم
َطاق حطبيك َظاو انؼًم
َطبق رطجٛك َظبو انؼًم -انفئبد انًغزضُبح يٍ انخؼٕع نكم أحكبو َظبو انؼًم -
انفئبد انًغزضُبح يٍ ثؼغ أحكبو َظبو انؼًم
عقد العمل الفردي (تعريفه – أطرافه – عناصره)
رؼشٚف ػمذ انؼًم  -أؽشاف ػمذ انؼًم -ػُبطش ػمذ انؼًم (انزجؼٛخ  -اةجش)
انزكٛٛف انششػ ٙنؼمذ انؼًم ثبػزجبسِ إجبسح ٔاسدح ػهٗ ػًم اإلَغبٌ
انىفاء بأخز انؼًم
رُظووٛى انٕفووبء ثووبةجش ٔانحًبٚووخ انُظبيٛووخ انًمووشسح نووّ  -يفٓووٕو أجووشح انؼبيووم فوو ٙانفمووّ
اإلعالئ ٙػًبَبد انٕفبء ثبةجشح .حشٚخ انزؼبلذ ػهٗ انؼًم ٔانمٕٛد انٕاسدح ػهٓٛوب فوٙ
َظٕص َظبو انؼًم ٔانفمّ اإلعاليٙ
أبزاو ػمذ انؼًم واثباحه
ؽشفب ػمذ انؼًم - .انشػب ف ٙػمذ انؼًم ٔيؼًَّٕ  -انٕعبؽخ ف ٙاثشاو ػمذ انؼًم
(يكبرت انزٕظٛف ,يزؼٓذٔ رٕسٚذ انؼًبل)  -طٕس يٍ ػمٕد انؼًم راد انزُظٛى انخبص
(ػمذ انزأْٛم ٔانزذسٚت  -ػمذ انؼًم رحذ االخزجبس –ػمذ انؼًم انجحش٘).اصجبد ػمذ
انؼًم

ساػاث
االحصال
4

2

4
4

4

آثار ػمذ انؼًم
 انزضايبد طبحت انؼًم انزضايبد طبحت انؼًم انز ٙرمشْب انمٕاػذ انُظبيٛخ انؼبيخ
 انزضايبد طبحت انؼًم انزٚ ٙفشػٓب َظبو انؼًم
 انزضايبد طبحت انؼًم ف ٙانفمّ اإلعاليٙ
 التزامات العامل9
 انزضايبد انؼبيم فَ ٙظٕص َظبو انؼًم ٔانفمّ اإلعاليٙ
 االخالل ثبنزضايبد ػمذ انؼًم انجضاءاد انزأدٚجٛخ انًزشرجخ ػهٗ إخالل انؼبيم ثبنزضايبرّ
 انؼًبَبد انًمشسح نهؼبيم ف ٙرٕلٛغ انجضاء انزأدٚجٙ
التنظيم القانوني ألوقات العمل وساعاته
وقف عقد العمل وانقضاؤه
 يبْٛخ ٔلف ػمذ انؼًم ٔأعجبثّ ٔآصبسِ ٔلف ػمذ انؼًم ف ٙانفمّ اإلعاليٙ اَمؼبء ػمذ انؼًم اةعجبة انؼبيخ الَمؼبء ػمذ انؼًم
13
 اةعجبة انخبطخ الَمؼبء ػمذ انؼًم
 انحالل عمد العمل عن طرٌك صاحب العمل انحالل عمد العمل عن طرٌك العامل انزأيُٛبد االجزًبػٛخ.تسوية المنازعات العمالية
 هٌئات تسوٌة الخالفات العمالٌة (التدرج – التشكٌل) اختصاصات وسلطات هٌئة التسوٌة11
 التماضً أمام هٌئات التسوٌة تسوٌة الخالفات العمالٌة عن طرٌك الصلح والتحكٌم المحاكم العمالٌةانًدًىع

5

4

4

4
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د .انخذريس وانخمييى:
 .2ربط يخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحيدياث انخذريس وطزق انخمييى
طزق انخمييى
اسخزاحيدياث انخذريس
يخزخاث انخؼهى
انزيش
 1.0انًؼزفت وانفهى
 رمٛٛى االخزجبساد.ٚزؼشف ػهٗ ماهٌة نظام العملل وأهمٌتله فلً
 انًحبػشاد -انٕاججبد 1.1الفمه والنظام.
 رمٛٛى انٕاججبد انحٕاس ٔانًُبلشخ رمٛٛى انًُبلشبد. رمٛٛى االخزجبساد.ٚحووووذد حمللللوق وواجبللللات العامللللل وحمللللوق
 انًحبػشاد -انٕاججبد 1.2وواجبات صاحب العمل
 رمٛٛى انٕاججبد انحٕاس ٔانًُبلشخ رمٛٛى انًُبلشبد.…
 2.0انًهاراث
 رمٛٛى االخزجبساد.ٚمبسٌ ثَ ٍٛظوبو انؼًوم ثبنًًهكوخ انؼشثٛوخ
وووووووخ
و
انًُبلش
وووووووشاد
و
انًحبػ
انغوؼٕدٚخ ٔثؼووغ أَظًوخ انؼًووم ثبنجهووذاٌ
 رمٛٛى انٕاججبدٔانحووٕاس -انٕاججووبد انفشدٚوووخ
 2.1انؼشثٛخ ٔاةٔسٔثٛخ
ٔانجًبػٛخ -اةثحبس انمظٛشح  -رمٛٛى انًُبلشبد.
 رمٛٛى اةثحبس.ٚزًكٍ يوٍ انزًٛٛوض بلٌن حملوق وواجبلات  -انًحبػوووووووشاد -انٕاججوووووووبد  -رمٛٛى االخزجبساد.
العامل وحموق وواجبات صاحب العمل انفشدٚوووخ ٔانجًبػٛوووخ-انزوووذسٚت  -رمٛٛى انٕاججبد
2.2
ػهوووووو ٙاةعوووووووبنٛت ٔانطوووووووشق  -رمٛٛى انًُبلشبد.
انًغزخذيخ ف ٙانًمبسَخ
 رمٛٛى اةثحبس. 3.0انميى
 رمٛٛى االخزجبساد.ٚجٛووووذ رحهٛوووووم َظوووووٕص َظوووووبو انؼًوووووم
اةثحووووووووووبس
وووووووووشاد
و
انًحبػ
ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.
 رمٛٛى اةثحبس.انمظووووووٛشح -انووووووزؼهى انووووووزار-ٙ
3.1
 رمٛٛى انًُبلشبدانزذسٚت انؼًهٙ
 انًمبثالد. رمٛٛى االخزجبساد.ٚخزبس انحهوٕل انغوهًٛخ فو ٙانًغوبئم انزوٙ
اةثحووووووووووبس
وووووووووشاد
و
انًحبػ
رٕاجّٓ أصُبء ػًهّ.
 رمٛٛى اةثحبس.انمظووووووٛشح -انووووووزؼهى انووووووزار-ٙ
3.2
 رمٛٛى انًُبلشبدانزذسٚت انؼًهٙ
 انًمبثالد.ٚؼوشع سأٚوّ فو ٙانًغوبئم ػشػوب ً يمُؼوب ً
 رمٛٛى االخزجبساد.ٔٚمذو أدنزّ ثطشٚمخ عهًٛخ.
انًحبػووووووووووشاد -اةثحووووووووووبس  -رمٛٛى اةثحبس.
انمظووووووٛشح -انووووووزؼهى انووووووزار-ٙ
…
 رمٛٛى انًُبلشبدانزذسٚت انؼًهٙ
 -انًمبثالد.
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 .2أَشطت حمييى انطهبت
انُسبت
حىليج انخمييى
يٍ إخًاني درخت
أَشطت انخمييى
و
(ثبةعجٕع)
انخمييى
%33
اةعجٕع انغبدط
 2اخزجبس فظه ٙأٔل
%23
أصُبء انفظم انذساعٙ
 2انًشبسكخ انشفٓٛخ ٔانجحٕس
%53
اةعجٕع انشاثغ ػشش
 5اخزجبس َٓبئٙ
%133
---- 4انًجًٕع
أَشطخ انزمٛٛى (اخزجبس رحشٚش٘ ,شفٓ ,ٙػشع رمذ ,ًٙٚيششٔع جًبػٔ ,ٙسلخ ػًم انخ)
هـ -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذػى انطالبي:
 يُبلشخ اةيٕس انجحضٛخ ٔاةكبدًٛٚخ-رٕػٛح انًغبئم انًزؼهمخ ثبإلسشبد اةكبد- ًٙٚكٛفٛخ إداسح انٕلذ-كٛفٛخ انحظٕل ػهٗ يؼذل يشرفغ-انؼًم ػهٗ حم انًشكالد االكبدًٛٚخ ٔغٛشْب ....انخ.
و – يصادر انخؼهى وانًزافك:
 .2لائًت يصادر انخؼهى:
شلر أحكلام نظلام العملل السلعودي الجدٌللد دكتلور رزق بلن ممبلول اللرٌ الللدكتور
رضلللا محملللود العبد.الطبعلللة الثانٌلللة الشلللمري للنشلللر و تمنٌلللة المعلوملللات  .المملكلللة
العربٌة السعودٌة الرٌاض سنة 8341
 الوسٌط فً شر نظامً العمل والتأمٌنات االجتماعٌة فً المملكة العربٌةانًزاخغ انزئيست
السعودٌة الدكتور السٌد عٌد ناٌل  .انكزبة اةٔل َظبو انؼًم انغؼٕد٘ انجذٚذ
نهًمزر
انطجؼخ انضبَٛخ .يكزجخ انششذ2335 .
 الوسٌط فً شر أحكام لانون العمل الجدٌد .دكتلور عللً عملران  .دار نصلرللطباعة المملكة العربٌة السعودٌة الرٌاض سنة 5002م.
 يجبدئ رششٚغ انؼًم انطجؼخ انشاثؼخ .دكزٕس ػجذ هللا يجشٔن انُجبس .داس انُٓؼخانؼشثٛخ انمبْشح عُخ 2334
انًزاخغ انًساَذة
شووش لووبٌَٕ انؼًووم ٔ انزأيُٛووبد االجزًبػٛووخ  .دكزووٕس فزحوو ٙػجووذ انووشحٛى ػجووذ هللا.يُشبح انًؼبسف .يظش .2312
 انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنٓٛئخ انخجشاء ثًجهظ انٕصساء ف ٙانًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. انًٕلغ اإلنكزشَٔ ٙنًجهظ انشٕسٖ ف ٙانًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ.انًصادر اإلنكخزوَيت ـ يٕالغ يٕعٕػخ اةَظًخ انغؼٕدٚخ.
 المحاضرات المسجلة على اإلٌكو والمرفوعة على البالن بور. المكتبة الرلمٌة السعودٌة http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspxأخزي
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ال يىخذ

 .2انًزافك وانخدهيشاث انخؼهيًيت وانبحثيت انًطهىبت:
يخطهباث انًمزر
انؼُاصز
انًزافك
(انمبػبد انذساعٛخ ,انًخزجشاد ,لبػبد ٌ -لزم توفٌر لاعة دراسٌة تستوعب  30طالبا على األلل.
انؼشع ,لبػبد انًحبكبح  ...إنخ)
انخدهيشاث انخمُيت
(جٓبص ػشع انجٛبَبد ,انغجٕسح انزكٛخ - ,جٓبص ػشع دارب شٕا -عجٕسح ركٛخ.
انجشيجٛبد)
حدهيشاث أخزي (رجؼب ً نطجٛؼخ انزخظض)  -ال ٕٚجذ.
س .حمىيى خىدة انًمزر:
يداالث انخمىيى

طزق انخمييى

انًميًىٌ

غٛش يجبششح (اعزجٛبٌ)
يجبشش (انًزبثؼخ)
يجبشش
يجبشش (انُزبئج)

انطالة
اةداء انزذسٚغٙ
سئٛظ انمغى
اةداء انزذسٚغٙ
نجُخ االخزجبساد ثبنجشَبيج
يشاجؼخ انٕسلخ االخزجبسٚخ
أعزبر انًمشس
رمٛٛى انطالة ف ٙانًمشس
يشاجؼوووووووووخ رظوووووووووحٛح انٕسلووووووووووخ يشاجوووغ َظٛوووش يووووٍ أػؼوووبء ْٛئووووخ
يجبشش
انزذسٚظ ثبنجشَبيج
االخزجبسٚخ
يووووذٖ رحظووووٛم يخشجووووبد انووووزؼهى
يجبشش (انُزبئج)
أعزبر انًمشس
نهًمشس
يووووذٖ رحظووووٛم يخشجووووبد انووووزؼهى
غٛش يجبششح (اعزجٛبٌ)
انطالة
نهًمشس
يجبشش
نجُخ انخطؾ ٔانًُبْج ثبنمغى
انكزبة انًمشس
يداالث انخمىيى (يضم .فبػهٛخ انزذسٚظ ,فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة ,يذٖ رحظٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس,
يظبدس انزؼهى  ...إنخ)
انًميًىٌ (انطهجخ ,أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ,لٛبداد انجشَبيج ,انًشاجغ انُظٛش ,أخشٖ (ٚزى رحذٚذْب)
طزق انخمييى (يجبشش ٔغٛش يجبشش)
ذ .اػخًاد انخىصيف
خهت االػخًاد
رلى اندهست
حاريخ اندهست
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يدهس لسى األَظًت
انسادست
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