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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 45 :ساعة  -ثالث ساعات أسبوعيا

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

1442هـ  /المستوي الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

التعريف بالقانون اإلداري ،خصا ا ا اااإلد القانون اإلداري ،عاإلة القانون اإلداري بالقوانمن ادخرى وعلم اإلدار العامة،
مص ا ا ا ااادر القااانون اإلداري ،معيااار القااانون اإلداري ،الت يم اإلداري ،املركزيااة والامركزيااة ،الت يم اإلداري ي اململكااة،
السا ا ا اال،ات املركزية ،ن او الرلديات والقرى ي اململكة ،ن او امل ات  ،امتيااات السا ا ا اال،ة العامة السا ا ا اال،ة التقديرية
الت فيذ املراشر ،.الضرط اإلداري ،املوظف العاو.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف ال،الب ادسس العامة ي القانون اإلداري وخصاإلصه ومصادره.
 ي اإلش ال،الب تاريخ ونشأ القانون اإلداري وعاإلته بفروع القانون ادخرى.
 يعدد ال،الب وظاإلف الدولة والقواعد التي تحكم إدارتها.
3

 يشرح ال،الب ادسس العامة ي الت يم اإلداري.
 يقارن ال،الب بمن الامركزية واملركزية اإلدارية.
 يعرض ال،الب الت يم اإلداري ي اململكة العربية السعودية .
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يصف تاريخ ونشأ القانون اإلداري وت،وره .
يذكرماهية القانون اإلداري وماهية الدولة وأجهزتها .
يوضح الت يم اإلداري ي الدولة .
يحدد ادسس التي يقوو عليها الت يم اإلداري .
يعدد ترق اإلدار ( املركزية _ الامركزية ) .
يشرح الت يم اإلداري ب او الحكم السعودي .

ع1
ع2
ع3

المهارات

يعرض مفهوو ومضمون ونشأ القانون اإلداري .
ً
ي اإلش تريعة الدولة ت يميا ووظاإلفها املختلفة .
يقارن بمن ترق إدار الدولة وأجهزتها الرإليسية .
يستخدو إلواعد القانون اإلداري املقارن ي ال م اإلدارية .
يممزبمن تريعة ال او اإلداري باململكة وغمره من ال م ادخرى .

م1
م2
م3

القيم
ق1

يتقرل املشاركة املجتمعية .
يشارك مجموعات العمل ي الحوار.

3.3

يتكيف علي العمل س ا ا ااواأ الفردي أو الجما ي من خا مجموعات العمل املش ا ا ااتركة لت مية ق 2

3.4

تحمل املسئولية .
يقود مجموعات العمل مع اماإله ي النشاتات الجماعية

3.5
3.6

ً
يتواصل مع أعضاأ هيئة التدريس وال،اب لت،ويرأنفسهم ومهاراتهم ذاتيا .
يستخدو الوساإلل الحديثة ي تك ولوجيا املعلومات

ق3

ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4

4

قائمة الموضوعات

مفهوو القانون العاو وخصاإلصه
تعريف القانون االداري وخصاإلصه
مصادرالقانون اإلداري
عاإلة القانون االداري بالقوانمن ادخرى

ساعات االتصال

3
6
6
6

5

الت يم االداري باململكة
الضرط اإلداري

6

7

السل،ة التقديرية

6

8

الت فيذ املراشر

6
45

6

6

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يصف تاريخ ونشأ القانون اإلداري وت،وره .
يذكرماهية القانون اإلداري وماهية الدولة وأجهزتها .
يوضح الت يم اإلداري ي الدولة .
يحدد ادسس التي يقوو عليها الت يم اإلداري .
يعدد ترق اإلدار ( املركزية _ الامركزية ) .
يشرح الت يم اإلداري ب او الحكم السعودي .

املحاضرات
التعلم النشط

االمتحانات التحريرية
أسئلة شفوية
أسا ا ا اائل ااة ذات إج اااب ااات
إلصمر

العصف الذهني

المهارات

يعرض مفهوو ومضمون ونشأ القانون اإلداري .
امل ا ا ا ا ا ا ا اااإلش ا ا ا ا ا ا ااات
ً
ي اإلش تريعة الدولة ت يميا ووظاإلفها املختلفة .
الجماعية
االمتحانات التحريرية
يقارن بمن ترق إدار الدولة وأجهزتها الرإليسية .
تقارير
يستخدو إلواعد القانون اإلداري املقارن ي ال م اإلدارية .
اس ا ا ا اتااراتاياجايا ااات مقاالت وواجرات
يممزبمن تريعة ال او اإلداري باململكة وغمره من ال م ادخرى
التعلم النشط
.

3.0

القيم

3.1

يتقرل املشاركة املجتمعية .

3.2

يشارك مجموعات العمل ي الحوار.

املحاضرات

تا ا اق ا ااوي ا اام ال ا ااواجا ا ار ا ااات
وأوراق العماال الفرديااة
واملشا ا ا ا ا ا ات ا ا اارك ا ا ااة ب ا ا اما ا اان
ما اجا ام ااوعا ااات الا اعا اما اال
ال،ابية
املكترة

مخرجات التعلم

الرمز

طرق التقييم

استراتيجيات التدريس

عرض شا ا ا اافوي وكتااا ي
لاامعاما ااا املا الااف اها ااا
ال،اب
3.3
3.4

3.5

يات اك ايااف عالااي الاع اما اال س ا ا ا ااواأ الافااردي أو الاج اما ااا ااي ماان خااا امل ا ا ا ا ا ا ا اااإلش ا ا ا ا ا ا ااات
الجماعية
مجموعات العمل املشتركة لت مية تحمل املسئولية .
التعليم التعاوني
يقود مجموعات العمل مع اماإله ي النشاتات الجماعية
يتواص ا ا اال مع أعض ا ا اااأ هيئة التدريس وال،اب لت،ويرأنفس ا ا ااهم اس ا ا ا ا ا ا ا اتا ا ا ا اخ ا ا ا ااداو
ً
الا ا اتا ا ا،ا ا ارا ا ايا ا اق ا ااات
ومهاراتهم ذاتيا .
والا ا ا ا ااقض ا ا ا ا ا ا ا ااايا ا ا ا ااا
العملية ي الشرح

تا ا اق ا ااوي ا اام ال ا ااواجا ا ار ا ااات
وأوراق العماال الفرديااة
واملشا ا ا ا ا ا ات ا ا اارك ا ا ااة ب ا ا اما ا اان
ما اجا ام ااوعا ااات الا اعا اما اال
ال،ابية
املكترة
ت ا ال ايااف ال ا،اااب عرض شا ا ا اافوي وكتااا ي
بادعما الفردية لاامعاما ااا املا الااف اها ااا
وال ا ا اج ا ا اما ا اااع ا ا ايا ا ااة ال،اب
بش ل داإلم

يستخدو الوساإلل الحديثة ي تك ولوجيا املعلومات
3.6

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

أنشطة التقييم

االخترار الفصلي
ابحاث  -واجرات
املشاركة
االخترارنهائي
االخترار الفصلي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%30

توا الفصل الدراس ي

%15

توا الفصل الدراس ي

%5

السادس عشر

%50

الحادي عشر

%30

(باألسبوع)

الحادي عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ً
ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضاأ هيئة التدريس خا الساعات املكتبية املحدد ن اما وساعات
اإلرشاد االكاديمي ل ل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد واملعلن علي موإلع ال لية وجداو اعضاأ هيئة التدريس املعل ة
لل،اب بالش ل الذي يكفل إتاع الجميع على تلك املواعيد.

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

المرجع الرئيس للمقرر

6

القانون اإلداري السا ا ا ااعودي _ السا ا ا اايد خليل هي ل _ الرياض مكترة الزهراأ _

ط 2013 – 3و .

المراجع المساندة

القانون اإلداري السعودي _ ت يم اإلدار العامة ونشاتها _ دراسة مقارنة _

د .أنوررسان _ ط 1بدون ناشر_ . 1407
القانون اإلداري ي اململكة العربية السااعودية _ د .جابرسااعيد أبو ايد _ جد _

دارحافظ للنشر_  2005و .
القانون اإلداري _ د .سليمان ال،ماوي _ منشأ املعارف _ ط.1980 _ 1

 مرادئ القانون اإلداري _ محمود عاتف الر ا _ دار النهضا ا ا ااة العربية _ ط_ 1
. 1977



المصادر اإللكترونية

موقع المكتبة الرقمية السعودية.
دورية معهد اإلدارة العامة السعودية.

 مجلة الحقوق الكويتية.
 مجلة كلية الحقوق والعلوو السياسية _ جامعة امللك سعود

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

 إلاعة محاضرات تتسع لعدد ً 30
تالرا.
 القاعات الدراسية مجهز بأجهز عرض الريانات بسرور ذكية
 القاعات مجهز بوساإلل االتصا باالنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية ترق التدريس  /مصادرالتعلم
فاعلية ترق تقييم ال،اب
مدى اكتساب ال،اب ملخرجات التعلم

ال،اب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

استرانة التقويم املقرر(غمرمراشر)
تقريراملقررالدراس ي (مراشر)
إلياس مخرجات التعلم (مراشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 - 5 – 30

اسم المقرر:

النظرية العامة لاللتزامات 1

رمز المقرر:

Law 122

البرنامج:

القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 5 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر6 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  :المستوى
الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
LAW 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يحتوي هذ ذذذا املقرر عتع التعرلف رذ ذذالمةرلذ ذذة العذ ذذامذ ذذة لاللتزامذ ذذات من حيذ ذذن ريذ ذذا م ذ ذ ذ ذ ذذادر االلتزام املختلفذ ذذة وتمذ ذذاول ذ ذذا
رالتف ذ ذذيل والتفصذ ذذيل ف ذ ذال عن ريا ماهية العقد راعتباره أحد أهم م ذ ذذادرم ذ ذذدرااللتزام ومن ثم ريا أحكام العقد
ممذ إررامه وحتى زواله
 .2الهدف الرئيس للمقرر

يعرف الطالب مف وم االلتزام وكيفية نشوؤه
يعدد الطالب م ادرااللتزام اإلرادية وغيراإلرادية
يبي الطالب موانع وعوارض األهلية
يذكرالطالب أحكام املسئولية التق يرية
3

يحلل الطالب قواعد اإلرادة املمفردة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يحدد م ادرااللتزامات
يذكرأنواع وتقسيمات العقود
يستخلص عماصراألهلية وعيوب اإلرادة
يشرح أثارالعقد

ع1
ع2
ع3

المهارات

يطبق م ادرااللتزام

م1

2.2

يقار ري أنواع العقود املختلفة
يميزري موانع وعوارض األهلية

م2

2.4

يطبق قواعد تفسيرالعقود بشكل صحيح و آثارها

3
3.1

القيم

2.3

3.2
3.3
3.4

م3

ق1

يتقبل املشاركة املجتمعية.

ق2

يشارك مجموعات العمل في الحوار.
يتكيف عتي العمل س ذ ذ ذذواأ الفردي أو الجما ي من خال مجموعات العمل املش ذ ذ ذذتركة لتممية ق3
تحمل املسئولية.
يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

ماهية م ادرااللتزام االرادية  ،مف وم العقد ونطاقه وتقسيماته املختلفة
مف وم العقد ونطاقه وتقسيماته املختلفة
ً
صورالتعبيرعن اإلرادة  /شروط االنعقاد فق ا وقانونا
صورالتراض ي والعيوب التي تشوب اإلرادة
أثرالعقد رالنس ذ ذ ذذبة للمتعاقدين ،أثرالعقد رالنس ذ ذ ذذبة لمخلف العام ،أثرالعقد رالنس ذ ذ ذذبة لمخلف
الخاص ،أثرالعقد رالنسبة للغير)
معرفة العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد القارل لإلرطا أركا املسؤولية العقدية
الت رف االنفرادي
أركا املسؤولية العقدية
زوا العقد

3

2
3
4
5
6
7
9

المجموع

4

6
6
3
6
9
3
6
3
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

استراتيجيات التدريس

مخرجات التعلم
المعارف

يحدد م ادرااللتزامات
يذكرأنواع وتقسيمات العقود
يستخلص عماصراألهلية وعيوب اإلرادة
يشرح أثارالعقد
يوضح قواعد وأحكام املسئولية العقدية والتق يرية
يسرد المةام القانوني للبطال والفسخ
يوضح م مو االلتزام راإلرادة املمفردة

املحاضرات
التعلم النشط
الع ف الذهني

طرق التقييم

االمتحانات التحرلرلة
أسئلة شفولة
أسئلة ذات إجارات
ق يرة

المهارات

يطبق م ادرااللتزام
يقار ري أنواع العقود املختلفة
يميزري موانع وعوارض األهلية
يطبق قواعد تفسيرالعقود بشكل صحيح و آثارها
يحلل م ادر االلتزام ،العقد ،الت رف االنفرادي

املماقشات الجماعية

االمتحانات التحرلرلة
تقارلر
مقاالت وواجبات

استراتيجيات التعلم
النشط

القيم

ال ذ ذ ذت ذ ذ ذقذ ذ ذذولذ ذ ذذم الذ ذ ذذدوري
يتقبل املشاركة املجتمعية.
ل ذلذذواج ذبذ ذذات واألع ذمذ ذذا
املحاضرات
يشارك مجموعات العمل في الحوار.
الفردية
يتكيف عتي العم ذذل سذ ذ ذ ذذواأ الفردي أو الجم ذذا ي من خال
الذ ذتذ ذقذ ذذولذ ذذم املس ذ ذ ذ ذ ذتذ ذم ذذر
مجموعات العمل املشتركة لتممية تحمل املسئولية .
املماقشات الجماعية ل ذ ذل ذ ذم ذ ذمذ ذذاقش ذ ذ ذ ذ ذذات ر ذ ذي ذ ذ
مجموعات العمل
يقود مجموعات العمل مع زمالئه في النشاطات الجماعية
يتواص ذ ذ ذ ذ ذذل مع أع ذ ذ ذ ذ ذذاأ هيئ ذذة الت ذذدر والطالب لتطولر اسذ ذ ذذتخدام التطبيقات تقولم أداأ الط ذذال ذذب في
ً
أنفس م وم اراتهم ذاتيا.
والق ذ ذ ذ ذذايذذا العمليذذة في ال ذ ذت ذ ذم ذ ذذارل ذ ذذن امل ذ ذك ذ ذلذ ذذف
رفدائها
الشرح
يستخدم الوسائل الحديثة في تكمولوجيا املعلومات

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

 1اختباردوري /أو  20درجة
 2اختباردوري /ثاني  20درجة
 3املشاركة والح ور 10درجات
5

توقيت التقييم
(باألسبوع)

السابع
الثالن عشر
طوا العام

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%20
%20
%10

م

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

 4اختبارنهاية الف ل  50درجة

%50

السادس عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يتم الدعم عن طرلق السذ ذ ذ ذذاعات املكتسية املحددة وسذ ذ ذ ذذاعات اإلرشذ ذ ذ ذذاد األكاديمي وفقا للمحدد واملعلن عتع موقع الكلية
وجداو اع اأ هيئة التدر املعلمة للطالب رالشكل الذي يكفل إطالع الجميع عتع تلك املواعيد

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

المةرل ذذة الع ذذام ذذة للعقود في الفق ذذه االسذ ذ ذ ذذالمي والق ذذانو د د .ه ذذاأ ال ذذدين العاليتي د دار
الشواف  /الرلاض د 2005
م ذ ذذادرااللتزام في القانو املدني د دراسذ ذذة مقارنة رالفقه االسذ ذذالمي د د .أنورسذ ذذلطا د
دارالثقافة للنشروالتوز ع د  2012م 1433.هجري
الوسيط في شرح القانو املدني د م ادرااللتزام د ج 1دعبدالرزاق السنهوري د ريروت
الطبعة األولي د ردو تارلخ .
موقع وزارة العد السعودية.
موقع مجل الشورى السعودية.
موقع املكتبة الرقمية السعودية.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

قاعة محاضرات تتسع لعدد ً 30
طالبا.
القاعات الدراسية مج زة رفج زة عرض البيانات بسبورة ذكية
القاعات مج زة روسائل االت ا راالنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

استبانات تقولم املقررللطالب .
استبانات تقولم البرنامج .
استبانات تقولم اإلرشاد االكاديمي .
استبانة تقولم استاذ املقرر.

6

المقيمون

الطالب
الطالب
الطالب
أستاذ املقرر

طرق التقييم

غيرمباشر
غيرمباشر
غيرمباشر
مباشر

مجاالت التقويم

المقيمون

عمليذ ذذات التقييم والتقولم من قبذ ذذل
رئي القسم .
قيادات البرنامج
مراجعة وحدة الجودة والتطولر.
مراجعذ ذذة لجمذ ذذة املراجعذ ذذة الذ ذذداخليذ ذذة
لكافة أعما االختبارات والتصذ ذ ذ ذذحيح وحدة الكونترو
داخل القسم .
رئي القسم

طرق التقييم

مباشر
مباشر
مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

مجلس الكلية
14
1443 - 5 – 30

اسم المقرر:

القانون الدستوري

رمز المقرر:

Law 123

البرنامج:

بكالوريوس

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط

المؤسسة:

جامعة المجمعة

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية3 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر3 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 3 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 4 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم4 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 4 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي6 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق6 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم6 ....................................................................................................................... :
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة6 .......................................................................................................... :
ز .تقويم جودة المقرر6 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر :المستوى
الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ قانون

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

م

عدد الساعات التدريسية
3

نمط الدراسة

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يتناول هذا املقرراملبادئ العامة للقانون الدستتور مما يحوه من ميان مهوو الدولة و ارااهاا و رر وضتا الدستاتيرفياا
و نظرهات الرقامة الدستتتورهة ف فاتتن عن ميان اةنظمة اةستتاستتية ماململكة متاتتم انا النظا اةستتا ت ل حكم (نظا هيئة
البيعة) و املؤسسات الدستورهة ماململكة و السلطات املختلهة فياا

 .2الهدف الرئيس للمقرر

 يعرف الطالب موو قواعد القانون الدستور يعدد الطالب انواع الدساتيرورر وضعوا يشرح رر الرقام على دستورهة القوانين يبين ربيعة النظا الدستور ماململكة العربية السعودية3

 يذكرالطالب ربيعة نظا الحكم السعود يحلل الطالب اةنظم الدستورهة السعودية3
 .مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1

المعرفة والفهم

يحدد الطالب على ماهية الدساتيرو أنواعوا
 1.2يستخلص رر الرقامة على دستورهة القوانين في النظم املقارنة و أنواعوا
 1.3يذكرربيعة الرقام الدستورهة و انواعوا
 1.4يوضح خصوصية النظا الدستور في القانون السعود
 1.5يشرح النظم القانونية الدستورهة السعود كنظا مجلس الشورى و نظا هيئة البيع
2
2.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع2
ع3
ع3

المهارات

يقارن مين انواع الدساتيرو رر وضعوا

م1

2.2

يحلل ربيعة النظم القانوني الدستورهة الخاص ماململك العربي السعودية
يميز رر الرقامة على دستورهة القوانين في النظم املقارنة و أنواعوا

م2

3
3.1

القيم

2.3

3.2
3.3

م3

يتقبل املشاركة املجتمعية.

ق1

يشارك مجموعات العمل في الحوار.
يستخد الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

التعرهف مالدستوروالتمييزمين الدستوروالقانون الدستور
التعرف على أنواع الدساتير(املرنة والجامدة – املكتوبة والعرفية – املؤقتة والدائمة)
التعرف على املصادراملختلهة للقواعد الدستورهة في الدولة
مبدأ تدرج القواعد القانونية في النظا الدستور للدولة وأساس النظر وتطبيقات العملية
الرقامة على دستورهة القوانين و أنواعوا والجوات القائمة علياا
أنواع الحقو والحرهات واملؤسسات املختصة محمياتاا داخل الدولة
كيهية تنظيم وسائل السلطات الدستورهة
نظا هيئة البيعة وتطيبقات عملية في املسائل الوامة

3

2
3
4
5
6
7
8

المجموع

د .التدريس والتقييم:
1
 .ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم

4

6
6
6
6
6
6
6
45

الرمز
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0

مخرجات التعلم
المعرفة و الفهم

يست ت ت تتتخلص قواعت تتد القت تتانون الت تتدست ت ت تتتور في اةنظمت تتة
القانونية
يحدد انواع الدساتيرو رر وضعوا
املحاضرات
يذكرربيعة الرقامة الدستورهة و انواعوا
التعلم النشط
يوضح خصوصية النظا الدستور في القانون السعود
العصف الذهن
يشت ت ت تترح النظم القتتانونيتتة التتدست ت ت تتتورهتتة الست ت ت تتعود كنظتتا
مجلس الشورى و مجلس الوزراء و نظا هيئة البيعة
يعرض الهوار مين األنظمة الدستورهة
املناقشات الجماعية
يقارن مين انواع الدساتيرو رر إصدارها
يحلل ربيعة النظم القانوني الدستورهة الخاص ماململك املحاضرات
تعليم فعال
العربي السعودية
يميزرر الرقامة على دس تتتورهة القوانين في النظم املقارنة دراسة حالة
و أنواعوا

5

اةمتحانات التحرهرهة
تقارهر
مقاةت وواجبات

القيم

3.1

3.3

اةمتحانات التحرهرهة
أسئلة شهوهة
أست ت ت تتئل تتة ات إج تتام تتات
قصيرة

المهارات

يتقبل املشاركة املجتمعية.

3.2

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

يشارك مجموعات العمل في الحوار.
يستخد الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

املناقشات الجماعية تت ت تق ت تتوه ت تتم ال ت تتواجت ت تب ت تتات
وأورا العمتتل الهرديتتة
التعلم التعاوني
إشت ت ت ت تتراك الت تط تتن ف تتي واملشت ت ت ت ت ت تت ت ت تترك ت ت تتة م ت ت تيت ت تتن
املناقشات الجماعية .مت تجت تم تتوعت تتات الت تعت تمت تتل
الطنمية
املكتبة
عرض شهو وكتابي
لألعمال املكلف باا
الطن
است ت تتتخدا التطبيقات تت ت تق ت تتوه ت تتم ال ت تتواجت ت تب ت تتات
وأورا العمتتل الهرديتتة
والقاايا العملية
واملشت ت ت ت ت ت تت ت ت تترك ت ت تتة م ت ت تيت ت تتن
مشروع محث
مت تجت تم تتوعت تتات الت تعت تمت تتل
الطنمية
املكتبة

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

1
2
3
5

(باألسبوع)

اةختبار الهصلي
امحاث  -واجبات
املشاركة
اةختبارهاائي

الحاد عشر

النسبة
من إجمالي درجة
التقييم
%30

روال الهصل الدرا

%15

روال الهصل الدرا

%5
%50

السادس عشر

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الكهيلة مامان تواجد اعااء هيئة التدريس خنل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
اةرشاد اةااديم لكل عاو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقا الكلية و جداول اعاائ هيئة التدريس املعلنة
للطن مالشكل الذ يكهل إرنع الجميا على تلك املواعيد
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

كتا ” النظا الستيا ت والدستتور للمملكة العربية الستعودية ” للدكتور /أحمد من
عبدهللا من مازأستا القانون والدستور والنظم السياسية مكلية امللك فود األمنية
النظا الدس تتتور في اململكة مين الش تتريعة اإلس تتنمية والقانون املقارن – عبد الرحمن
من عبد العزهزالشلوو -الية امللك فود األمنية 1418-ه.
شرح أنظمة الحكم األساسية في اململكة العربية السعودية.
الدكتور /محمود أحمد عبامنة  /الطبعة األولى – معود اإلدارة العامة الرهاض – 2017
موقا وزارة العدل السعودية.
موقا مجلس الشورى السعود .
موقا املكتبة الرقمية السعودية.

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

متطلبات المقرر

قاعة محاضرات تتسا لعدد  30رالبا.
القاعات الدراسية مجوزة مأجوزة عرض البيانات بسبورة كية
القاعات مجوزة موسائل اةتصال ماةنترنت

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية رر التدريس  /مصادرالتعلم الطن
6

المقيمون

طرق التقييم

إستبانة التقوهم املقرر(غيرمباشر)

المقيمون

مجاالت التقويم

استا املقرر

فاعلية رر تقييم الطن
مت تتدى اكتتتس ت ت ت ت تتا التطتتن ملتختترجت تتات
استا املقرر
التعلم

طرق التقييم

تقرهراملقررالدرا

قياس مخرجات التعلم (مباشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

7

مجلس القسم
13
1443-5-24

(مباشر)

مجلس الكلية
14
1443- 5- 30

اسم المقرر:

القانون الدولي العام ()1

رمز المقرر:

LAW 124
القانون

القسم العلمي:

القانون

الكلية:

العلوم والدراسات اإلنسانية ( محافظة الغاط )

المؤسسة:

جامعة المجمعة

البرنامج:

المحتويات
أ .التعريف بالمقرر الدراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية4 ............................................................................................. :
 .1الوصف العام للمقرر4 ..................................................................................................................... :
 .2الهدف الرئيس للمقرر 4 .....................................................................................................................
 .3مخرجات التعلم للمقرر4 ................................................................................................................... :
ج .موضوعات المقرر 5 .................................................................................................................
د .التدريس والتقييم5 .................................................................................................................. :
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 5 ..................................................
 .2أنشطة تقييم الطلبة 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي7 .................................................................................. :
و – مصادر التعلم والمرافق7 ........................................................................................................ :
 .1قائمة مصادر التعلم7 ....................................................................................................................... :
معرفة.
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة................................................................ :خطأ! اإلشارة المرجعية غير ّ
ز .تقويم جودة المقرر8 ................................................................................................................ :
ح .اعتماد التوصيف 8 ...................................................................................................................

2

أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة 45 :ساعة  -ثالث ساعات أسبوعيا

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم *

متطلب كلية

إجباري *

أخرى

اختياري

1442هـ  /المستوي الثاني

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
Law 100

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

م

نمط الدراسة

عدد الساعات التدريسية
3

املحاضرات التقليدية
التعليم املدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

3

(إن وجدت)

النسبة
%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

45

45

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

مادة القانون الدولي العام ( )١عبارة عن مقررتمهيدي يتضمن مقدمة أو باألصح مدخل الى القانون الدولي العام ،لذلك
ال يتطلب من الطالب (مادة القانون الدولي العام( ،)١أي معرفة مسب بببقة لقذا القانون ومواضب ببيع لكون مقررو م ب ببمم
فقط لطالب الحقوق في املسب ب ب ببتومببات األولى بمر لبة البكببالورموس ،والببذين م ال االوا في مر لببة اإلعببداد والبنببا القببانوني
ً
ٌ
األولي ،وعلي  ،سوف يقت رمواضيع ذا املقرران شا هللا على تناول
التعرمف بالقانون الدولي العام وما يت وطبيعت
وقواعده وأسب ب ب بباس االلتقام ب ونطاق تطبيق وم ب ب ب ببادره وتطوره ،وكذلك م هوم الدولة و أنواعها و أركانقا ،والتعرف على
قوق وواجبات الدول خاصب ب ب ببة فيما يتعلا باملسب ب ب بب،ولية القانونية الدولية ،فمال ذه املواضب ب ب ببيع عد في اية األ مية
لطالب املقرر .
وعلي يجب أن يكون الطالب مدرك لهذه املواضببيع إدراك ً
تام وشب ً
بامل ألنقا في مجموعها اببكل اللبنة األسبباسببية ال يبن
عليقا الطالب املعرفة املتعمقة للقانون الدولي ال قا ،وخ وصا ينما يرمد الطالب التخ ص في مال ذا املجال الهام
واإل س بباس في وقتنا الحالي ،فبدون املعرفة املس بببقة بمواض ببعات املقررس ببيواج تما طالب العلم ص ببعو ة كب رة في فهم
مال ذا التخ ص ،وذلك بسبب كثرة قواعده وفروع و عقيدات القانونية والسياسية واالقت ادية ،فالقانون الدولي
العام مت ب ببل في قواعده ومواضب ببيع بالجوانب االقت ب ببادية والسب ببياسب ببية واالجتماعية للمجتمعات العالم اجمع سب ببوا ً
كانوا افراد أو دول.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

-

التعرف على ما ية القانون الدولي العام واإلملام بم ادره وقواعده.
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.
التعرف على األمم املتحدة من يث أجهزتقا واملبادئ ال تقوم عليقا وكي ية عمل وس رأجهزتقا.
التعرف على أبرااال داث الدولية ال تحدث على السا ة الدولية وت اعل املجتمع الدولي وم،سسات
مع مال ذه اال داث.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

4

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يسرد تارمخ و ناأة القانون الدولي العام
يستعرض مضمون القانون الدولي العام و ا ميت و م ادره
يارح دوراملعا دات الدولية في تكومن القاعدة القانونية على املستوى الدولي
يوضح دورالعرف الدولي في القاعدة القانونية على املستوى الدولي
يعدد اشخاص القانون الدولي العام
يلخص ا كام املس،ولية الدولية

ع1
ع2
ع3

المهارات

يم قالطالب عرمف القانون الدولي العام و مكانت ب ن مختلف فروع القانون

م1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

يحلل اساس القوة امللزمة في القاعدة الدولية
يناقش م ادرالقانون الدولي العام
يقارن ب ن دورالعرف و املعا دات الدولية في اقرارقواعد القانون الدولي العام
يظهراشخاص القانون الدولي العام

2.2
2.3
2.4
2.5

م2
م3

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

3
3.1
3.2
3.3

يتقبل املااركة املجتمعية

ق1

ياارك مجموعات العمل في وار
يستخدم الوسائل الحدياة في تكنولوجيا املعلومات

ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ساعات االتصال

التعرمف بالقانون الدولي العام وم هوم التقليدي واملعاصر.
م ادرالقانون الدولي العام (املعا دات الدولية ب العرف الدولي ب امل ادراألخرى).
العالقة ب ن القانون الدولي والقانون الداخلي وال رق بينقما.
ت س رالقاعد القانونية الدولية.
تطبيا القاعد القانونية الدولية.
م هوم الدولة وأشكالها و أنواعها.
النظرمة العامة للمنظمات الدولية.
اإلطارالعام للقانون الدبلوماس والقن لي.
املس،ولية الدولية.
المجموع

3
9
9
6
6
3
3
3
3
45

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات
التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يسرد تارمخ و نائة القانون الدولي العام
املحاضرات
يستعرض مضمون القانون الدولي العام و ا ميت و م ادره التعلم الناط

االمتحانات التحرمرمة
االختبارات الا ومة

الرمز
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

استراتيجيات
التدريس

مخرجات التعلم

ياب ب ب ببرح دور املعببا ببدات الببدوليببة في تكومن القبباعببدة القببانونيببة الع ف الذ ن
على املستوى الدولي
يوض ببح دورالعرف الدولي في القاعدة القانونية على املس ببتوى
الدولي
يعدد اشخاص القانون الدولي العام
يلخص ا كام املس،ولية الدولية

طرق التقييم

املناقاات الا ومة

المهارات

يم ق الطب ببالب ببب عرمف القب ببانون الب ببدولي العب ببام و مكب ببانتب ب ب ن
مختلف فروع القانون
يحلل اساس القوة امللزمة في القاعدة الدولية
يناقش م ادرالقانون الدولي العام
يق ببارن ب ن دور العرف و املع ببا ببدات ال ببدولي ببة في اقرار قواع ببد
القانون الدولي العام
يظهراشخاص القانون الدولي العام
يسب ب ب ببتخببدم القواعببد الببدوليببة في تحببديببد اال كب بام املسب ب ب بب،وليببة
الدولية

3.0

القيم

3.1

يتقبل املااركة املجتمعية

3.2

يستخدم الوسائل الحدياة في تكنولوجيا املعلومات

3.3

ياارك مجموعات العمل في وار

امل ب ب ب ب ب بن ب ب ب ب ب بباقا ب ب ب ب ب ب ب ب ببات
االمتحانات التحرمرمة.
الجماعية
أسئلة ش ومة .
الحوار
عب ب ب ب ببرض ال ب ب ب ب بحب ب ب ب بباالت
اسب ب ب ب ب بتب ببرات ب بي ب بج ب بيب ببات
والقض ب ب ب ب ببايب ببا العمليب ببة
التعلم الناط
للنقاش.
التعليم التعاوني

تب ب بق ب ببوم ب ببم ال ب ببواجب ب بب ب ببات
امل ب ب ب ب ب بن ب ب ب ب ب بباقا ب ب ب ب ب ب ب ب ببات وأوراق العمببل ال رديببة
واملاب ب ب ب ب ب بت ب ب ببرك ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ببن
الجماعية
مب بجب بم ببوعب ببات الب بعب بمب ببل
الحوار
الطالبية
املكتبة
تب ب بق ب ببوم ب ببم ال ب ببواجب ب بب ب ببات
وأوراق العمببل ال رديببة
أوراق بحبث ق ب ب ب ب رة
واملاب ب ب ب ب ب بت ب ب ببرك ب ب ببة ب ب ب ب ب ب ببن
في ا ببدى مواضب ب ب ببيع
مب بجب بم ببوعب ببات الب بعب بمب ببل
املقرر
الطالبية
املكتبة

 . 2أنشطة تقييم الطلبة
م
1

6

أنشطة التقييم

االختبار ال

لي

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

الحادي عار

%30

(باألسبوع)

توقيت التقييم

م

أنشطة التقييم

2

ابحاث  -واجبات
املااركة
االختبارنقائي

3
5

(باألسبوع)

طوال ال ل الدراس
طوال ال ل الدراس
السادس عار

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

%١5
%5
%50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ينتهج القسم السياسات الك يلة بضمان تواجد اعضا يئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة نظاما و ساعات
االرشبباد االكاديم لكل عضببو يئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضببا يئة التدريس املعلنة
للطالب بالاكل الذي يك ل إطالع الجميع على تلك املواعيد

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

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

7

د .إبرا يم العناني ،القانون الدولي العام ،دارالنقضة العر ية القا رة 2005
د .محمد عمران آل مدني ،العالقات الدبلوماسب ب ببية للمملكة العر ية السب ب ببعودية ،معهد
الدراسات الدبلوماسية بواارة الخارجية السعودية  ١4١0ه
د .محمببد ص ب ب ب ببافي يوسب ب ب ببف ،النظرمببة العببامببة للمنظمببات الببدوليببة ،دار النقض ب ب ب ببة العر يببة
القا رة 2006
د .صب ب ب ببالح البدين عبامر ،مقبدمبة لبدراسب ب ب ببة القبانون البدولي العبام ،دار النقضب ب ب ببة العر يبة
القا رة 2002
د .محمببد عمران آل مببدني ،العالقببات القن ب ب ب ببليببة للمملكببة العر يببة السب ب ب ببعوديببة ،معهبد
الدراسات الدبلوماسية بواارة الخارجية السعودية  ١4١8ه
د .ا مببد أبو الوفببا ،الوسب ب ب ببيط في القببانون الببدولي العببام ،دار النقض ب ب ب ببة العر يببة القببا رة
2004
موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربي WWW.gcc.sg.org
موقع منظمة األمم املتحدة علي شبكة املعلومات الدولية WWW.un.org
موقع جامعة الدول العر ية WWW.عrعمleعgueonline.org
مجلة الحقوق ال ت در ا جامعة الكومت
مجلة الدراس ببات الدولية ال ي ببدر ا معهد الدراس ببات الدبلوماس ببية بواارة الخارجية
السعودية
املجلة امل رمة للقانون الدولي ال ت در ا الجمعية امل رمة للقانون الدولي

 .المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

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

تجهيزات

قاعة محاضرات تتسع لعدد ً 30
طالبا.
القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية
القاعات مجهزة بوسائل االت ال باالنترنت

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية طرق التدريس  /م ادرالتعلم
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدى اكتساب الطالب ملخرجات التعلم

الطالب
استاذ املقرر
استاذ املقرر

طرق التقييم

إستبانة التقومم املقرر( رمباشر)
تقرمراملقررالدراس (مباشر)
قياس مخرجات التعلم (مباشر)

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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