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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

 الثانيالمستوي   /هـ 1442 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 100 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

   أخرى  5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر  4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

، التعريف بالقانون اإلداري، خصاااااااااااااإلد القانون اإلداري، عاإلة القانون اإلداري بالقوانمن ادخرى وعلم اإلدار  العامة

ملكاااة، اإلداري، املركزياااة والامركزياااة، الت  يم اإلداري  ي املمصاااااااااااااادر القاااانون اإلداري، معياااار القاااانون اإلداري، الت  يم 

السااااااااااال،ات املركزية، ن او الرلديات والقرى  ي اململكة، ن او امل ات ، امتيااات السااااااااااال،ة العامة  السااااااااااال،ة التقديرية 

 الت فيذ املراشر.، الضرط اإلداري، املوظف العاو.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  ومصادره وخصاإلصهيعرف ال،الب ادسس العامة  ي القانون اإلداري. 

  ادخرى بفروع القانون  وعاإلتهي اإلش ال،الب تاريخ ونشأ  القانون اإلداري. 

  إدارتهايعدد ال،الب وظاإلف الدولة والقواعد التي تحكم. 
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  اإلداري يشرح ال،الب ادسس العامة  ي الت  يم. 

  اإلداريةيقارن ال،الب بمن الامركزية واملركزية. 

 . يعرض ال،الب الت  يم اإلداري  ي اململكة العربية السعودية 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1 ع يصف تاريخ ونشأ  القانون اإلداري وت،وره . 1.1

 يذكر ماهية القانون اإلداري وماهية الدولة وأجهزتها . 1.2

 2ع  يوضح الت  يم اإلداري  ي الدولة . 1.3

 يحدد ادسس التي يقوو عليها الت  يم اإلداري . 1.4

 3ع  يعدد ترق اإلدار  ) املركزية _ الامركزية ( . 1.5

 يشرح الت  يم اإلداري ب  او الحكم السعودي . 1.6

  المهارات 2

 1م  يعرض مفهوو ومضمون ونشأ  القانون اإلداري . 2.1

 ووظاإلفها املختلفة . 2.2
ً
 ي اإلش تريعة الدولة ت  يميا

 2م  يقارن بمن ترق إدار  الدولة وأجهزتها الرإليسية . 2.3

 يستخدو إلواعد القانون اإلداري املقارن  ي ال  م اإلدارية . 2.4

 3م  تريعة ال  او اإلداري باململكة وغمره من ال  م ادخرى .يممز بمن  2.5

  القيم 3

 1ق  يتقرل املشاركة املجتمعية . 3.1

 يشارك مجموعات العمل  ي الحوار . 3.2

يتكيف علي العمل ساااااااااواأ الفردي أو الجما ي من خا  مجموعات العمل املشاااااااااتركة لت مية  3.3

 تحمل املسئولية .

 2ق 

 مجموعات العمل مع اماإله  ي النشاتات الجماعيةيقود  3.4

3.5 . 
ً
 3ق  يتواصل مع أعضاأ هيئة التدريس وال،اب لت،وير أنفسهم ومهاراتهم ذاتيا

 يستخدو الوساإلل الحديثة  ي تك ولوجيا املعلومات 3.6

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفهوو القانون العاو وخصاإلصه  1

 6 تعريف القانون االداري وخصاإلصه  2

 6 مصادر القانون اإلداري  3

 6 ادخرى عاإلة القانون االداري بالقوانمن  4
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 6 الت  يم االداري باململكة  5

 6 اإلداري الضرط  6

7
 6 السل،ة التقديرية 

 6 الت فيذ املراشر 8

 45 المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 يصف تاريخ ونشأ  القانون اإلداري وت،وره . 1.1

 التحريرية االمتحانات املحاضرات

  شفوية أسئلة

أسااااااااااائلااااة ذات إجااااابااااات 

 إلصمر 

 يذكر ماهية القانون اإلداري وماهية الدولة وأجهزتها . 1.2

 يوضح الت  يم اإلداري  ي الدولة . 1.3

 يحدد ادسس التي يقوو عليها الت  يم اإلداري . 1.4
 التعلم النشط

 يعدد ترق اإلدار  ) املركزية _ الامركزية ( . 1.5

 العصف الذهني الت  يم اإلداري ب  او الحكم السعودي .يشرح  1.6

 المهارات 2.0

 يعرض مفهوو ومضمون ونشأ  القانون اإلداري . 2.1
املااااااااااا ااااااااااااإلشااااااااااااااااااااااات 

 التحريرية االمتحانات الجماعية

 تقارير 

 مقاالت وواجرات

 ووظاإلفها املختلفة . 2.2
ً
 ي اإلش تريعة الدولة ت  يميا

 الدولة وأجهزتها الرإليسية .يقارن بمن ترق إدار   2.3

 يستخدو إلواعد القانون اإلداري املقارن  ي ال  م اإلدارية . 2.4
اسااااااااااااتااراتاايااجاايااااااات 

 2.5  التعلم النشط
يممز بمن تريعة ال  او اإلداري باململكة وغمره من ال  م ادخرى 

. 

 القيم 3.0

 يتقرل املشاركة املجتمعية . 3.1

 املحاضرات

تاااااااقاااااااويااااااام الاااااااواجاااااااراااااااات 

وأوراق العمااال الفردياااة 

واملشااااااااااااااااااااتاااااااااركاااااااااة بااااااااامااااااااان 

مااااجاااامااااوعااااااات الااااعااااماااااال 

 ال،ابية

 املكترة

 يشارك مجموعات العمل  ي الحوار . 3.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

عرض شااااااااااافوي وكتااا ي 

لاامعاامااااااا  املاا االااف  ااهااااااا 

 ال،اب

3.3 
يااتااكاايااف عاالااي الااعااماااااال ساااااااااااااواأ الاافااردي أو الااجاامااااااا ااي ماان خااا  

 مجموعات العمل املشتركة لت مية تحمل املسئولية .

املااااااااااا ااااااااااااإلشااااااااااااااااااااااات 

تاااااااقاااااااويااااااام الاااااااواجاااااااراااااااات  الجماعية

وأوراق العمااال الفردياااة 

واملشااااااااااااااااااااتاااااااااركاااااااااة بااااااااامااااااااان 

مااااجاااامااااوعااااااات الااااعااااماااااال 

 ال،ابية

 املكترة

عرض شااااااااااافوي وكتااا ي 

لاامعاامااااااا  املاا االااف  ااهااااااا 

 ال،اب

 التعليم التعاوني يقود مجموعات العمل مع اماإله  ي النشاتات الجماعية 3.4

3.5 

أنفساااااااااهم يتواصااااااااال مع أعضااااااااااأ هيئة التدريس وال،اب لت،وير 

. 
ً
 ومهاراتهم ذاتيا

اسااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااخاااااااااااااداو 

الاااااااتااااااا،اااااااراااااااياااااااقاااااااات 

والااااااااااااااقضااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااا 

 العملية  ي الشرح

3.6 

تااا ااالاااياااف الااا،ااااب  يستخدو الوساإلل الحديثة  ي تك ولوجيا املعلومات

بادعما  الفردية 

والااااااااجااااااااماااااااااعااااااااياااااااااة 

 بش ل داإلم 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادي عشر الفصلي االخترار 1

 %15 توا  الفصل الدراس ي واجرات -ابحاث  2

 %5 توا  الفصل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االخترار نهائي 4

 %30 الحادي عشر الفصلي االخترار 5

 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 وساعات 
ً
ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضاأ هيئة التدريس خا  الساعات املكتبية املحدد  ن اما

اعضاأ هيئة التدريس املعل ة  اإلرشاد االكاديمي ل ل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد واملعلن علي موإلع ال لية وجداو  

 لل،اب بالش ل الذي يكفل إتاع الجميع على تلك املواعيد.

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
  الرياض مكترة الزهراأ _  هي ل _السااااااااااايد خليل  الساااااااااااعودي _القانون اإلداري

 و . 2013 – 3ط
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  السعودي _ ت  يم اإلدار  العامة ونشاتها _ دراسة مقارنة _ القانون اإلداري

 . 1407بدون ناشر _  1د. أنور رسان _ ط

 المساندةالمراجع 

 _  القانون اإلداري  ي اململكة العربية السااعودية _ د. جابر سااعيد أبو ايد _ جد 

 و . 2005 للنشر _دار حافظ 

  1980_  1_ منشأ  املعارف _ ط   د. سليمان ال،ماوي  اإلداري _القانون. 

 1مرادئ القانون اإلداري _ محمود عاتف الر ا _ دار النهضااااااااااااة العربية _ ط  _

1977 . 

 اإللكترونيةالمصادر 

  السعودية.موقع المكتبة الرقمية 

  السعودية.دورية معهد اإلدارة العامة 
 

  ىأخر
 مجلة الحقوق الكويتية. 

  السياسية _ جامعة امللك سعودمجلة كلية الحقوق والعلوو 

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
...  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 إلخ(
 تالًرا 30 لعدد تتسع محاضرات إلاعة. 

 التجهيزات التقنية
 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 القاعات الدراسية مجهز  بأجهز  عرض الريانات بسرور  ذكية 

 إلل االتصا  باالنترنتاالقاعات مجهز  بوس  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 التقويم املقرر )غمر مراشر( استرانة ال،اب فاعلية ترق التدريس / مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مراشر( استاذ املقرر  تقييم ال،ابفاعلية ترق 

 إلياس مخرجات التعلم )مراشر( استاذ املقرر  مدى اكتساب ال،اب ملخرجات التعلم

 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 - 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1النظرية العامة لاللتزامات  المقرر:اسم 

  Law 122 المقرر:رمز 

 القانون  البرنامج:

 القانون العلمي:القسم 

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  الكلية:

 جامعة المجمعة  المؤسسة:
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 المحتويات
 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 ............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ..................................................................................................................... لعام للمقرر:وصف اال. 1

 3 ..................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 4 ................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 .................................................................................................................. د. التدريس والتقييم:
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1

 6 .......................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................ ز. تقويم جودة المقرر:

 7 ................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

ى : المستو يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 100 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر  4

 45 اإلجمالي 

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 تمذذذذذاول ذذذذذااملختلفذذذذذة و  االلتزاممن حيذذذذذن ريذذذذذا  م ذذذذذذذذذذذذذذذذادر  لاللتزامذذذذذاتيحتوي هذذذذذذا املقرر عتع التعرلف رذذذذذالمةرلذذذذذة العذذذذذامذذذذذة 

 ومن ثم ريا  أحكام العقد االلتزامعن ريا  ماهية العقد راعتباره أحد أهم م ذذذذذادر م ذذذذذدر  ال رالتف ذذذذذيل والتفصذذذذذيل ف ذذذذذ

 زواله ىممذ إررامه وحت

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 وكيفية نشوؤه االلتزاميعرف الطالب مف وم 

 اإلرادية وغير اإلرادية  االلتزاميعدد الطالب م ادر 

 الطالب موانع وعوارض األهلية يبي 

 يريةيذكر الطالب أحكام املسئولية التق 
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 يحلل الطالب قواعد اإلرادة املمفردة

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  يحدد م ادر االلتزامات  1.1

 2ع  يذكر أنواع وتقسيمات العقود 1.2

 3ع  عماصر األهلية وعيوب اإلرادةيستخلص  1.3

 يشرح أثار العقد 1.4

  المهارات 2

 1م  يطبق م ادر االلتزام 2.1

 2م  يقار  ري  أنواع العقود املختلفة 2.2

 3م  يميز ري  موانع وعوارض األهلية 2.3

  يطبق قواعد تفسير العقود بشكل صحيح وآثارها 2.4

  القيم 3

 1ق  . املجتمعيةيتقبل املشاركة  3.1

 2ق  . يشارك مجموعات العمل في الحوار 3.2

يتكيف عتي العمل سذذذذذذذذذواأ الفردي أو الجما ي من خال  مجموعات العمل املشذذذذذذذذذتركة لتممية  3.3

 . تحمل املسئولية

  3ق

  يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 ماهية م ادر االلتزام االرادية ، مف وم العقد ونطاقه وتقسيماته املختلفة 1

 6 مف وم العقد ونطاقه وتقسيماته املختلفة 

2  
ً
 6 صور التعبير عن اإلرادة / شروط االنعقاد فق ا وقانونا

 3 صور التراض ي والعيوب التي تشوب اإلرادة  3

4 
للمتعاقدين ،أثر العقد رالنسذذذذذذذذذبة لمخلف العام ،أثر العقد رالنسذذذذذذذذذبة لمخلف أثر العقد رالنسذذذذذذذذذبة 

 الخاص ،أثر العقد رالنسبة للغير(
6 

 9 معرفة العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد القارل لإلرطا  أركا  املسؤولية العقدية  5

 3 الت رف االنفرادي  6

 6 أركا  املسؤولية العقدية 7

 3 زوا  العقد 9

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 يحدد م ادر االلتزامات  1.1

 املحاضرات
 التحرلرلة االمتحانات

  شفولة أسئلة

إجارات أسئلة ذات 

 ق يرة

 يذكر أنواع وتقسيمات العقود 1.2

 يستخلص عماصر األهلية وعيوب اإلرادة 1.3

 يشرح أثار العقد 1.4
 التعلم النشط

 يوضح قواعد وأحكام املسئولية العقدية والتق يرية  1.5

 الع ف الذهني يسرد المةام القانوني للبطال  والفسخ 1.6

  االلتزام راإلرادة املمفردةيوضح م مو   1.7

 المهارات 2.0

 يطبق م ادر االلتزام 2.1

 املماقشات الجماعية

 التحرلرلة االمتحانات

 يقار  ري  أنواع العقود املختلفة 2.2 تقارلر 

 مقاالت وواجبات يميز ري  موانع وعوارض األهلية 2.3

 يطبق قواعد تفسير العقود بشكل صحيح وآثارها  2.4

2.5 
استراتيجيات التعلم  الت رف االنفرادي  ،االلتزام، العقديحلل م ادر 

 النشط 

 القيم 3.0

 املجتمعية.يتقبل املشاركة  3.1

 املحاضرات

الذذذذذذذذتذذذذذذذذقذذذذذذذذولذذذذذذذذم الذذذذذذذذدوري 

لذذذلذذذواجذذذبذذذذذذات واألعذذذمذذذذذذا  

 الفردية
3.2 

 الحوار.يشارك مجموعات العمل في 

3.3 
خال  يتكيف عتي العمذذذذل سذذذذذذذذذذذواأ الفردي أو الجمذذذذا ي من 

 املماقشات الجماعية مجموعات العمل املشتركة لتممية تحمل املسئولية .

الذذذذذتذذذذذقذذذذذولذذذذذم املسذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذمذذذذذر 

لذذذذذلذذذذذمذذذذذمذذذذذذاقشذذذذذذذذذذذذذذذذات رذذذذذيذذذذذ  

 يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية  3.4 مجموعات العمل

3.5 
يتواصذذذذذذذذذذذذذذذل مع أع ذذذذذذذذذذذذذذذاأ هيئذذذذذة التذذذذذدر   والطالب لتطولر 

.أنفس م وم اراتهم 
ً
 ذاتيا

التطبيقات اسذذذذذذذذتخدام 

والق ذذذذذذذذذذذذايذذا العمليذذة في 

 الشرح

تقولم أداأ الطذذذالذذذب في 

الذذذذذذتذذذذذذمذذذذذذارلذذذذذذن املذذذذذذكذذذذذذلذذذذذذف 

 يستخدم الوسائل الحديثة في تكمولوجيا املعلومات 3.6 رفدائها

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السابع درجة  20اختبار دوري /أو   1

 %20 الثالن عشر   درجة 20اختبار دوري /ثاني  2

 %10 طوا  العام درجات 10املشاركة والح ور  3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %50 السادس عشر درجة 50اختبار نهاية الف ل  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

موقع الكلية  عتعوفقا للمحدد واملعلن  األكاديميطرلق السذذذذذذذذذذذذاعات املكتسية املحددة وسذذذذذذذذذذذذاعات اإلرشذذذذذذذذذذذذاد عن عم الديتم 

 وجداو  اع اأ هيئة التدر   املعلمة للطالب رالشكل الذي يكفل إطالع الجميع عتع تلك املواعيد

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
المةرلذذذة العذذذامذذذة للعقود في الفقذذذه االسذذذذذذذذذذذالمي والقذذذانو  د د.  هذذذاأ الذذذدين العاليتي د دار 

 2005الشواف / الرلاض  د 

 المساندةالمراجع 

د  م ذذذذذادر االلتزام في القانو  املدني د دراسذذذذذة مقارنة رالفقه االسذذذذذالمي د د. أنور سذذذذذلطا 

 هجري 1433م . 2012دار الثقافة للنشر والتوز ع د 

دعبدالرزاق السنهوري د ريروت   1الوسيط في شرح القانو  املدني د م ادر االلتزام د ج

 الطبعة األولي د ردو  تارلخ .

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موقع وزارة العد  

 .ةالسعودي الشورىموقع مجل  

  السعودية.موقع املكتبة الرقمية 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 .طالًبا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 القاعات الدراسية مج زة رفج زة عرض البيانات بسبورة ذكية

 القاعات مج زة روسائل االت ا  راالنترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب استبانات تقولم املقرر للطالب .

 غير مباشر الطالب استبانات تقولم البرنامج .

 غير مباشر الطالب االكاديمي . اإلرشاداستبانات تقولم 

 مباشر أستاذ املقرر  استبانة تقولم استاذ املقرر .



 
7 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

عمليذذذذذذات التقييم والتقولم من قبذذذذذذل 

 رئي  القسم .
 مباشر رئي  القسم

 مباشر قيادات البرنامج مراجعة وحدة الجودة والتطولر .

مراجعذذذذذذة لجمذذذذذذة املراجعذذذذذذة الذذذذذذداخليذذذذذة 

أعما  االختبارات والتصذذذذذذذذذذذحيح لكافة 

 داخل القسم .

 مباشر  الكونترووحدة 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 - 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري *  إجباري ب.

 المستوى :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 مبادئ قانون

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يرفياا يتناول هذا املقرر املبادئ العامة للقانون الدستتور  مما يحوه  من ميان مهوو  الدولة و ارااهاا و رر  وضتا الدستات

ا النظا  اةستتا تت   ل حكم   عن ميان اةنظمة اةستتاستتية ماململكة متاتتمنا
 

 )نظا  هيئةو نظرهات الرقامة الدستتتورهة ف فاتتن

  ملكة و السلطات املختلهة فيااالبيعة( و املؤسسات الدستورهة مامل

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب موو  قواعد القانون الدستور   -

 يعدد الطالب انواع الدساتير ورر  وضعوا  -

 يشرح رر  الرقام  على دستورهة القوانين  -

 يبين ربيعة النظا  الدستور  ماململكة العربية السعودية -
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 السعود  يذكر الطالب ربيعة نظا  الحكم -

 يحلل الطالب اةنظم  الدستورهة السعودية  -
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع الطالب على ماهية الدساتير وأنواعوا حددي  1.1

 2ع يستخلص رر  الرقامة على دستورهة القوانين في النظم املقارنة وأنواعوا   1.2

 
 ة الرقام  الدستورهة وانواعوا عذكر ربيي 1.3

 3ع وضح خصوصية النظا  الدستور  في القانون السعود ي 1.4

 3ع يشرح النظم القانونية الدستورهة السعود  كنظا  مجلس الشورى و نظا  هيئة البيع  1.5

  المهارات 2

 1م عوا وضيقارن مين انواع الدساتير و رر   2.1

 2م لل ربيعة النظم القانوني  الدستورهة الخاص  ماململك  العربي  السعوديةيح 2.2

 3م رر  الرقامة على دستورهة القوانين في النظم املقارنة وأنواعوا  يميز  2.3

  القيم 3

 1ق .املجتمعيةيتقبل املشاركة  3.1

 2ق .الحواريشارك مجموعات العمل في  3.2

 3ق يستخد  الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التعرهف مالدستور والتمييز مين الدستور والقانون الدستور  1

 6 ملؤقتة والدائمة(ا –ملكتوبة والعرفية ا –التعرف على أنواع الدساتير )املرنة والجامدة  2

 6 التعرف على املصادر املختلهة للقواعد الدستورهة في الدولة 3

 6 مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظا  الدستور  للدولة وأساس  النظر  وتطبيقات  العملية 4

 6 الرقامة على دستورهة القوانين وأنواعوا والجوات القائمة علياا 5

 6 أنواع الحقو  والحرهات واملؤسسات املختصة محمياتاا داخل الدولة 6

 6 كيهية تنظيم وسائل السلطات الدستورهة 7

 6 نظا  هيئة البيعة وتطيبقات عملية في املسائل الوامة 8

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
1 

 

 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة و الفهمالمع 1.0

1.1 
يستتتتتتتتتتتتتخلص قواعتتتتتتد القتتتتتتانون التتتتتتدستتتتتتتتتتتتتور  في اةنظمتتتتتتة  

 القانونية 

 املحاضرات

 التعلم النشط

 العصف الذهن 

 التحرهرهة اةمتحانات

  شهوهة أسئلة

أستتتتتتتتتتتئلتتتتة  ات إجتتتتامتتتتات 

 قصيرة

 يحدد انواع الدساتير و رر  وضعوا 1.2

 يذكر ربيعة الرقامة الدستورهة و انواعوا  1.3

   يوضح خصوصية النظا  الدستور  في القانون السعود  1.4

1.5 
يشتتتتتتتتتتترح النظم القتتانونيتتة التتدستتتتتتتتتتتتورهتتة الستتتتتتتتتتتعود  كنظتتا  

 نظا  هيئة البيعة مجلس الشورى و مجلس الوزراء و 

 يعرض الهوار  مين األنظمة الدستورهة 1.6

 المهارات 2.0

 املناقشات الجماعية  إصدارهايقارن مين انواع الدساتير و رر   2.1

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحرهرهة اةمتحانات

 تقارهر 

 مقاةت وواجبات
2.2 

الدستورهة الخاص  ماململك  يحلل ربيعة النظم القانوني  

 العربي  السعودية

2.3 
يميز رر  الرقامة على دستتتتتورهة القوانين في النظم املقارنة 

 وأنواعوا  

 القيم 3.0

3.1 

 املناقشات الجماعية .املجتمعيةيتقبل املشاركة 

 التعلم التعاوني

 فتتتتي التتتتطتتتتن  إشتتتتتتتتتتتتتتتراك

 .الجماعية املناقشات
 

تتتتتتتتقتتتتتتتوهتتتتتتتم التتتتتتتواجتتتتتتتبتتتتتتتات 

العمتتتل الهرديتتتة وأورا  

واملشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتة متتتتتتتتتيتتتتتتتتتن 

متتتتجتتتتمتتتتوعتتتتتتات التتتتعتتتتمتتتتتتل 

 الطنمية

 املكتبة

عرض شهو  وكتابي 

لألعمال املكلف باا 

 الطن 

استتتتتتتتتخدا  التطبيقات  .الحواريشارك مجموعات العمل في  3.2

 والقاايا العملية

 مشروع محث
 

تتتتتتتتقتتتتتتتوهتتتتتتتم التتتتتتتواجتتتتتتتبتتتتتتتات 

وأورا  العمتتتل الهرديتتتة 

واملشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتتتة متتتتتتتتتيتتتتتتتتتن 

متتتتجتتتتمتتتتوعتتتتتتات التتتتعتتتتمتتتتتتل 

 الطنمية

 املكتبة
 

3.3 

 يستخد  الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

من إجمالي درجة 

 التقييم

 %30 الحاد  عشر الهصلي اةختبار 1

 %15 روال الهصل الدرا    واجبات -امحاث  2

 %5 الهصل الدرا   روال  املشاركة 3

 %50 السادس عشر اةختبار هاائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشاد أنشطة-هـ 

املحددة نظاما و ساعات ينتهج القسم السياسات الكهيلة مامان تواجد اعااء هيئة التدريس خنل الساعات املكتبية 

ة اةرشاد اةااديم  لكل عاو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقا الكلية و جداول اعاائ هيئة التدريس املعلن

 للطن  مالشكل الذ  يكهل إرنع الجميا على تلك املواعيد

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 ررللمق المرجع الرئيس
أحمد من  /للدكتور ” النظا  الستيا ت   والدستتور  للمملكة العربية الستعودية ” كتا  

 والنظم السياسية مكلية امللك فود األمنية والدستور   عبدهللا من ماز أستا  القانون 

 المساندةالمراجع 

بد الرحمن ع –النظا  الدستتتتتور  في اململكة مين الشتتتتريعة اإلستتتتنمية والقانون املقارن 

                                        .ه 1418-لية امللك فود األمنيةا-من عبد العزهز الشلوو 

                  دية.                            شرح أنظمة الحكم األساسية في اململكة العربية السعو 

  2017 –عود اإلدارة العامة الرهاض م –الدكتور / محمود أحمد عبامنة / الطبعة األولى 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موقا وزارة العدل 

 السعود . الشورىموقا مجلس 

  السعودية.موقا املكتبة الرقمية 

   ىأخر

 

 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 . إلخ()القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ..

ا 30 لعدد تتسا محاضرات قاعة  .رالب 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 القاعات الدراسية مجوزة مأجوزة عرض البيانات بسبورة  كية

 القاعات مجوزة موسائل اةتصال ماةنترنت )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إستبانة التقوهم املقرر )غير مباشر( الطن  فاعلية رر  التدريس / مصادر التعلم
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 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 الدرا    )مباشر(تقرهر املقرر  استا  املقرر  فاعلية رر  تقييم الطن 

متتتتتتدى اكتتتستتتتتتتتتتتتتتتتا  التتطتتن  ملتتختترجتتتتتتات 

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استا  املقرر 

 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها()الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443- 5- 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1القانون الدولي العام ) اسم المقرر:

 LAW  124 رمز المقرر:

 القانون البرنامج:

 القانون القسم العلمي:

 ( محافظة الغاط )العلوم والدراسات اإلنسانية  الكلية:

 جامعة المجمعة المؤسسة:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45 . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى * متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

 الثانيالمستوي   /هـ 1442 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

Law 100 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

   أخرى  5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(االتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ك ( عبارة عن مقرر تمهيدي يتضمن مقدمة أو باألصح مدخل الى القانون الدولي العام، لذل١مادة القانون الدولي العام )

(، أي معرفة مسبببببببقة لقذا القانون ومواضببببببيع  لكون  مقرر و م ببببببمم ١ال يتطلب من الطالب )مادة القانون الدولي العام)

ني ة البكببالورموس، والببذين  م ال االوا في مر لببة اإلعببداد والبنببا  القببانو فقط لطالب الحقوق في املسبببببببببببتومببات األولى بمر لبب

ي العام وما يت  وط تناول األولي، وعلي ، سوف يقت ر مواضيع  ذا املقرر ان شا  هللا على 
ً
بيعت  التعٌرمف بالقانون الدول

أنواعها و أركانقا، والتعرف على وقواعده وأسببببببببببباس االلتقام ب  ونطاق تطبيق  وم بببببببببببادره وتطوره، وكذلك م هوم الدولة و 

 قوق وواجبات الدول خاصببببببببببببة فيما يتعلا باملسببببببببببب،ولية القانونية الدولية، فمال  ذه املواضبببببببببببيع  عد في  اية األ مية 

  .لطالب املقرر 

ن  وعلي  يجب أن يكون الطالب مدرك لهذه املواضببيع إدراك تاًم وشببامًل ألنقا في مجموعها  اببكل اللبنة األسبباسببية ال   يب

 عليقا الطالب املعرفة املتعمقة للقانون الدولي ال قا، وخ وصا  ينما يرمد الطالب التخ ص في مال  ذا املجال الهام

واإل سبببباس في وقتنا الحالي، فبدون املعرفة املسبببببقة بمواضببببعات املقرر سببببيواج   تما طالب العلم صببببعو ة كب رة في فهم 

فروع  و عقيدات  القانونية والسياسية واالقت ادية، فالقانون الدولي مال  ذا التخ ص، وذلك بسبب كثرة قواعده و 

العام مت ببببببل في قواعده ومواضببببببيع  بالجوانب االقت ببببببادية والسببببببياسببببببية واالجتماعية للمجتمعات العالم اجمع سببببببواً  

 كانوا افراد أو دول.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 واإلملام بم ادره وقواعده.التعرف على ما ية القانون الدولي العام  -

 التعرف على املبادئ وامل ا يم األساسية للقانون الدولي العام. -

 معرفة اشخاص القانون الدولي العام. -

 التعرف على التكييف القانوني للدولة كأ د اشخاص القانون الدولي العام. -

  ية عمل وس ر أجهزتقا. التعرف على األمم املتحدة من  يث أجهزتقا واملبادئ ال   تقوم عليقا وكي -

التعرف على أبرا اال داث الدولية ال   تحدث على السا ة الدولية وت اعل املجتمع الدولي وم،سسات   -

   مع مال  ذه اال داث.

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  و ناأة القانون الدولي العاميسرد تارمخ  1.1

  يستعرض مضمون القانون الدولي العام و ا ميت  و م ادره 1.2

 2ع   يارح دور املعا دات الدولية في تكومن القاعدة القانونية على املستوى الدولي 1.3

 يوضح دور العرف الدولي في القاعدة القانونية على املستوى الدولي 1.4

 3ع  اشخاص القانون الدولي العاميعدد  1.5

 يلخص ا كام املس،ولية الدولية 1.6

  المهارات 2

 1م  يم ق الطالب  عرمف القانون الدولي العام و مكانت  ب ن مختلف فروع القانون  2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 يحلل اساس القوة امللزمة في القاعدة الدولية  2.2

 2م  يناقش م ادر القانون الدولي العام 2.3

 يقارن ب ن دور العرف و املعا دات الدولية في اقرار قواعد القانون الدولي العام 2.4

 3م  يظهر اشخاص القانون الدولي العام  2.5

 يستخدم القواعد الدولية في تحديد اال كام املس،ولية الدولية 2.6

  القيم 3

 1ق يتقبل املااركة املجتمعية  3.1

 2ق  وارياارك مجموعات العمل في  3.2

 3ق يستخدم الوسائل الحدياة في تكنولوجيا املعلومات 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التقليدي واملعاصر.  التعرمف بالقانون الدولي العام وم هوم  1
 9 (.األخرى ب امل ادر  ملعا دات الدولية بب العرف الدوليم ادر القانون الدولي العام )ا 2
 9 وال رق بينقما.  العالقة ب ن القانون الدولي والقانون الداخلي 3
 6 .ت س ر القاعد القانونية الدولية 4
 6 .تطبيا القاعد القانونية الدولية 5
 3 .  شكالها وأنواعهاأم هوم الدولة و  6

 3 .النظرمة العامة للمنظمات الدولية 7

 3 ي.الدبلوماس   والقن لاإلطار العام للقانون  8

 3 .املس،ولية الدولية 9

 45 المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

 املحاضرات و نائة القانون الدولي العاميسرد تارمخ  1.1

 التعلم الناط

 االمتحانات التحرمرمة

  يستعرض مضمون القانون الدولي العام و ا ميت  و م ادره 1.2 االختبارات الا ومة



 
6 

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.3 
يابببببببببببرح دور املعببا ببدات الببدوليببة في تكومن القبباعببدة القببانونيببة 

  الدوليعلى املستوى 

 املناقاات الا ومة الع ف الذ ن 

1.4 
يوضببببح دور العرف الدولي في القاعدة القانونية على املسببببتوى 

 الدولي

 يعدد اشخاص القانون الدولي العام 1.5

 يلخص ا كام املس،ولية الدولية 1.6

 المهارات 2.0

2.1 
ببببانتببببب  ب ن  يم ق الطبببببالبببببب  عرمف القبببببانون البببببدولي العبببببام و مكب

 مختلف فروع القانون 
املببببببببببببببببببنبببببببببببببببببباقابببببببببببببببببببببببببببببات 

 الجماعية 

 الحوار 

اسببببببببببببببببتببببببراتببببببيببببببجببببببيبببببات 

 التعلم الناط

 التعليم التعاوني

 .التحرمرمة االمتحانات

  .أسئلة ش ومة

عببببببببببببببرض الببببببببببببببحبببببببببببببباالت 

والقضببببببببببببببببايببببببا العمليبببببة 

 .للنقاش

 يحلل اساس القوة امللزمة في القاعدة الدولية  2.2

 يناقش م ادر القانون الدولي العام 2.3

2.4 
العرف و املعبببا بببدات البببدوليبببة في اقرار قواعبببد يقبببارن ب ن دور 

 القانون الدولي العام

 يظهر اشخاص القانون الدولي العام  2.5

2.6 
بام املسببببببببببب،وليببة  يسبببببببببببتخببدم القواعببد الببدوليببة في تحببديببد اال كب

 الدولية

 القيم 3.0

 يتقبل املااركة املجتمعية  3.1

املببببببببببببببببببنبببببببببببببببببباقابببببببببببببببببببببببببببببات 

 الجماعية 

 الحوار 

 

تبببببببقبببببببومبببببببم البببببببواجبببببببببببببببات 

وأوراق العمبببل ال رديبببة 

 بببببببببب بببببببببنواملاببببببببببببببببببببتبببببببببركبببببببببة 

مببببجببببمببببوعببببببات الببببعببببمببببببل 

 الطالبية

 املكتبة

 يستخدم الوسائل الحدياة في تكنولوجيا املعلومات 3.2

أوراق بحبث ق ببببببببببب رة 

في ا ببببدى مواضبببببببببببيع 

 املقرر 

تبببببببقبببببببومبببببببم البببببببواجبببببببببببببببات 

وأوراق العمبببل ال رديبببة 

واملاببببببببببببببببببببتبببببببببركبببببببببة بببببببببب بببببببببن 

مببببجببببمببببوعببببببات الببببعببببمببببببل 

 الطالبية

 املكتبة

 ياارك مجموعات العمل في  وار 3.3

 

 

 

 

 . أنشطة تقييم الطلبة  2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عار ال  لي االختبار 1
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %١5 طوال ال  ل الدراس   واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال ال  ل الدراس   املااركة 3

 %50 السادس عار نقائياالختبار  5
 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ينتهج القسم السياسات الك يلة بضمان تواجد اعضا   يئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات 

ة  يئة التدريس املعلن  االكاديم  لكل عضببو  يئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضببااالرشبباد 

 للطالب بالاكل الذي يك ل إطالع الجميع على تلك املواعيد

 
 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 2005القانون الدولي العام، دار النقضة العر ية القا رة د. إبرا يم العناني، 

د. محمد عمران آل مدني، العالقات الدبلوماسببببببببية للمملكة العر ية السببببببببعودية، معهد 

 ه ١4١0الدراسات الدبلوماسية بواارة الخارجية السعودية 

د. محمببد صببببببببببببافي يوسبببببببببببف، النظرمببة العببامببة للمنظمببات الببدوليببة، دار النقضببببببببببببة العر يببة 

 2006القا رة 

 

 المساندةالمراجع 

د. صبببببببببببالح البدين عبامر، مقبدمبة لبدراسببببببببببببة القبانون البدولي العبام، دار النقضببببببببببببة العر يبة 

 2002القا رة 

د. محمببد عمران آل مببدني، العالقببات القن بببببببببببليببة للمملكببة العر يببة السبببببببببببعوديببة، معهبد 

 ه ١4١8الدراسات الدبلوماسية بواارة الخارجية السعودية 

الوفببا، الوسبببببببببببيط في القببانون الببدولي العببام، دار النقضبببببببببببببة العر يببة القببا رة د. ا مببد أبو 

2004 

 اإللكترونيةالمصادر 

 WWW.gcc.sg.orgموقع مجلس التعاون لدول الخليج العربي 

  WWW.un.orgموقع منظمة األمم املتحدة علي شبكة املعلومات الدولية 

 gueonline.orgعleمعrع.WWWموقع جامعة الدول العر ية 

  ىأخر

 مجلة الحقوق ال   ت در ا جامعة الكومت

مجلة الدراسببببات الدولية ال   ي ببببدر ا معهد الدراسببببات الدبلوماسببببية بواارة الخارجية 

 السعودية

 ال   ت در ا الجمعية امل رمة للقانون الدولي املجلة امل رمة للقانون الدولي

 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.arableagueonline.org/
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 . المرافق والتجهيزات المطلوبة:

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 لخ(إ)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... 

 .طالًبا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة

 التجهيزات التقنية
 السبورة الذكية، البرمجيات()جهاز عرض البيانات، 

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية

 ئل االت ال باالنترنتاالقاعات مجهزة بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إستبانة التقومم املقرر )  ر مباشر( الطالب فاعلية طرق التدريس / م ادر التعلم

 تقرمر املقرر الدراس   )مباشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطالب

 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر  مدى اكتساب الطالب ملخرجات التعلم
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ()مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مجاالت التقويم 

 )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(المقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 - 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 


