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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.

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

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 124 

 )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

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  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

 يتيح هذا املقرر دراسةةةةةةةةةةةة القالوب الدولي لل حارر ووياب ت ور تواعدعر والتعرم علق النيال القالوني للمنا   ا  اضةةةةةةةةةةةعة

ة الو نيةةةر والتعرم علق النيةةال القةةالوني للميةةاع الةةداخليةةللواليةةة الو نيةةةر واملنةةا   ال حريةةة الضعر ا  ةةاضةةةةةةةةةةةعةةة للواليةةة 

 وال حر اإلتليمير واملن قةةة املوةةاورل وا ورم القةةارط واملن قةةة االتتخةةةةةةةةةةةةاديةةة ا  ةةالخةةةةةةةةةةةةةر وأخعرا املن قةةة الةةدوليةةة وأعةةالي

 حرط.ال حارر وكذلك يتناول هذ املقرر حقوق وواج ات الدول الساحلية والضعر ساحلية فيما يتعل  با والب ال 

 بةةاإلضةةةةةةةةةةةةةافةةة لتنةةاول القةةالوب الةةدولي لل حةةارر يتنةةاول هةةذا املقرر املنةةا عةةات الةةدوليةةة و عري  ةةا وألواع ةةار وكةةذلةةك القةةالوب 

 الواجب الت  ي  في مثل هذع املنا عاتر ووسائل و رق  سوية املنا عات الدولية بشقيها السلمي والقسرط.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  الدولي لل حار. القالونيالتعرم علق النيال 
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 التعرم علق مختلف املنا   ال حرية الدولية. 

 معز بعب املنا   ال حرية امل تل ةاملقدرل علق الت. 

  ة.معرفة حقوق وواج ات الدولة الساحلية في املنا   ال حرية امل تل 

 التعرم علق م  ول النزاع الدولي وألواع املنا عات الدولية. 

 ة لتسوية املنا عات الدوليةمعرفة الوسائل السلمي. 

 ا وماعي الدولي القدرل علق تحديد كي ية  سوية املنا عات الدولية في إ ار ليال األمن. 

 القالولية الدولية املعاصرلضايا دراسة وتحليل الق. 

   ةةةةةةةةال القالوليةةةةةةةةةة املوضةةةةةةةةةوعية واإل   سةةةةةةةةةليل الضةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةق أبةةةةةةةةةر ذات ال ةةةةةةةةةاب   ضةةةةةةةةةاياجرائيةةةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةةةة بالقاالحكة

 .الدولي

 رتكب في ال حار
ُ
 التعرم علي النيال القالوني للورائم الدولية التي ت

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

التعرم علي كي ية  سةةةةةةةةةوية املنا عات الدولية من خال امل اوضةةةةةةةةةات والوسةةةةةةةةةا ة واملسةةةةةةةةةاعي  1.1

 ا حميدل والتوفي .

 1ع 

 معرفة دور التحكيم الدولي في  سوية املنا عات الدولية  1.2

التعرم علي دور محكمة العدل الدولية واملحكمة الدولية لقالوب ال حار في  سوية املنا عات  1.3

 الدولية.

 2ع 

 معرفة أسلوب إدارل مجلس األمن لنيال األمن ا وماعي الدولي. 1.4

التعرم علي ا سةةةةةةةةةةةاع مختلف املنا   ال حرية وحقوق وواج ات الدولة السةةةةةةةةةةةاحلية علي  ل  1.5

 واحدل منها.

 3ع 

 التعرم علي النيال القالوني للورائم الدولية التي تق  في ال حار 1.6

  المهارات 2

 1م   يحلل وي سر األحكال الخادرل عن القضا  الدولي الدائم أو املؤتت. 2.1

 وسيلة التسوية السلمية املناس ة  حل لزاع دولي مععب.يحدد  2.2

 2م  يمعز بعب املنا   ال حرية امل تل ة 2.3

 3م  ي    أحكال القالوب الدولي لل حار علي املنا عات الدولية ال حرية. 2.4

 يحدد النيال القالوني للورائم الدولية التي تق  في ال حار. 2.5

  القيم 3

 1ق  املشاركة املوتمعية .يتق ل  3.1

 يشارك مجموعات العمل في ا حوار . 3.2

يتكيف علي العمل سةةةةةةةةةوا  ال ردط أو ا وماعي من خال مجموعات العمل املشةةةةةةةةةتركة لتنمية  3.3

 تحمل املسئولية .

 2ق  
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 يقود مجموعات العمل م   مائه في النشا ات ا وماعية 3.4

 . يتواصل م  أعضا  هيئة التدريس 3.5
ً
 3ق  وال اب لت وير أل س م وم اراتهم ذاتيا

 يستخدل الوسائل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات 3.6

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 التعريف باملنا عات الدولية وألواع ا   1

 3 ال رق السياسية لتسوية املنا عات الدولية 2

 6 القضائية لتسوية املنا عات الدوليةال رق  3

 3 ال رق القسرية لتسوية املنا عات الدولية 4

 6 التعريف بالقالوب الدولي لل حار   5

 6 املياع الداخلية وال حر اإلتليمي 6
7

 6 املن قة املواورل وا ورم القارط واملن قة االتتخادية ا  الخة 

 6 املن قة الدولية وأعالي ال حار 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

1.1 
التعرم علي كي يةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةويةةةةةةة املنةةةةةةا عةةةةةةات الةةةةةةدوليةةةةةةة من خال 

 والوسا ة واملساعي ا حميدل والتوفي .امل اوضات 

 املحاضرات

 التعلم النشل

 العخف الذهني

 االمةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةات  

 التحريرية

  ش وية أسئلة

أسةةةةةةةةةةةئلةةةةة ذات إجةةةةابةةةةات 

 تخعرل

 معرفة دور التحكيم الدولي في  سوية املنا عات الدولية  1.2

1.3 
التعرم علي دور محكمةةةةةة العةةةةةدل الةةةةةدوليةةةةةة واملحكمةةةةةة الةةةةةدوليةةةةة 

 ال حار في  سوية املنا عات الدولية.لقالوب 

 معرفة أسلوب إدارل مجلس األمن لنيال األمن ا وماعي الدولي. 1.4

1.5 
التعرم علي ا سةةةةةةةةةةةاع مختلف املنا   ال حرية وحقوق وواج ات 

 الدولة الساحلية علي  ل واحدل منها.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.6 
التعرم علي النيةةةةةةال القةةةةةةالوني للورائم الةةةةةةدوليةةةةةةة التي تق  في 

 ال حار
  

 المهارات 2.0

2.1 
يحلل وي سةةةةةةةةةةةر األحكال الخةةةةةةةةةةةادرل عن القضةةةةةةةةةةةا  الدولي الدائم أو 

 املؤتت.

املةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةاتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ا وماعية 

 املحاضرات

  عليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحريرية االمتحالات

 تقارير 

 يحدد وسيلة التسوية السلمية املناس ة  حل لزاع دولي مععب. 2.2 مقاالت وواج ات

 يمعز بعب املنا   ال حرية امل تل ة 2.3

2.4 
ةةةال القةةةةالوب الةةةةدولي لل حةةةةار علي املنةةةةا عةةةةات الةةةةدوليةةةةة  ي    أحكة

 ال حرية.

 يحدد النيال القالوني للورائم الدولية التي تق  في ال حار. 2.5

 القيم 3.0

 املناتشات ا وماعية يتق ل املشاركة املوتمعية . 3.1

 التعلم التعاوني

 فةةةةي الةةةة ةةةةاب إشةةةةةةةةةةةةةةةراك

 .ا وماعية املناتشات
 

تةةةةةةةقةةةةةةةويةةةةةةةم الةةةةةةةواجةةةةةةة ةةةةةةةات 

وأوراق العمةةةل ال رديةةةة 

واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةركةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةعةةةةةةةةةب 

مةةةةجةةةةمةةةةوعةةةةةةات الةةةةعةةةةمةةةةةةل 

 ال ابية

 املكت ة

 يشارك مجموعات العمل في ا حوار . 3.2

3.3 
يتكيف علي العمةةةةل سةةةةةةةةةةةوا  ال ردط أو ا ومةةةةاعي من خال 

 مجموعات العمل املشتركة لتنمية تحمل املسئولية .

شةةةةةةةةةةة وط وكتةةا ي عرض 

لةةمعةةمةةةةةةال املةةكةةلةةف  ةةهةةةةةةا 

 ال اب

عرض شةةةةةةةةةةة وط وكتةةا ي 

لةةمعةةمةةةةةةال املةةكةةلةةف  ةةهةةةةةةا 

 ال اب

 ال حوث واملشاري  يقود مجموعات العمل م   مائه في النشا ات ا وماعية 3.4

3.5 
يتواصةةةةةةةةةةةةةةةل م  أعضةةةةةةةةةةةةةةةا  هيئةةةةةة التةةةةةدريس وال اب لت وير 

. 
ً
 أل س م وم اراتهم ذاتيا

 التعلم التعاوني

املةةةةةنةةةةةزلةةةةةيةةةةةةة الةةةةةواجةةةةة ةةةةةةات 

 ال ردية وا وماعية

ابةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةاث الةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةاب 

 ا وماعيةو ال ردية 
3.6 

اسةةةةةةةةتخدال الت  يقات  يستخدل الوسائل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات

 القضايا العمليةو 

تةةةةةةةةكةةةةةةةةلةةةةةةةةيةةةةةةةةف الةةةةةةةة ةةةةةةةةاب 

بةةةةةةاألعةةةةةةمةةةةةةال الةةةةةة ةةةةةةرديةةةةةةة 

ا وماعية بشكل دائم و 

يةةةةمةةةةيةةةةةةل وعةةةةن  ةةةةريةةةة  اإل 

 االلكتروني
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ا حادط عشر ال خلي االخت ار 1

 %15  وال ال خل الدراس ي واج ات -ابحاث  2

 %5  وال ال خل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االخت ار نهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

موت  الكلية  علقوفقا للمحدد واملعلن  األ اديمي ري  السةةةةةةةةةةةةاعات املكتسية املحددل وسةةةةةةةةةةةةاعات اإلرشةةةةةةةةةةةةاد عن عم الديتم 

 وجداول اعضا  هيئة التدريس املعلنة لل اب بالشكل الذط يك ل إ اع ا ومي  علق تلك املواعيد
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

   2005د. إبراهيم العنانير القالوب الدولي العالر دار النهضة العروية القاهرل 

  .محمةةةد عمراب مل مةةةدنير القةةةالوب الةةةدولي لل حةةةار وت  يقةةةاتةةةه في اململكةةةة العرويةةةة د

 2002السعوديةر مع د الدراسات الدبلوماسية بو ارل ا  ارجية السعوديةر 

  د. محمد صةةةةةةةةةةةةافي يوسةةةةةةةةةةةفر املحكمة الدولية لقالوب ال حارر دار النهضةةةةةةةةةةةةة العروية

 2003القاهرل 

 المساندةالمراجع 

  2000عامرر القالوب الدولي لل حارر دار النهضة العروية القاهرل د. صاح الدين 

  د. احمةةةةد أبو الوفةةةةار القةةةةالوب الةةةةدولي لل حةةةةار علي ضةةةةةةةةةةةو  أحكةةةةال املحةةةةاكم الةةةةدوليةةةة

 1989رر دار النهضة العروية القاهرل 1982والو نية وسلوك الدول وات اتية 

 اإللكترونيةالمصادر 

  الكويتمجلة ا حقوق التي تخدرها جامعة 

  مجلة الدراسةةةةةةةةةةةات الدولية التي يخةةةةةةةةةةةدرها مع د الدراسةةةةةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةةةةةية بو ارل

 ا  ارجية السعودية

 املولة املخرية للقالوب الدولي التي تخدرها ا ومعية املخرية للقالوب الدولي 
 

  ىأخر

  موت  محكمة العدل الدوليةWWW.icj.cij.org  

  موت  منيمة األمم املتحدل علي ش كة املعلومات الدوليةWWW.un.org  

   املحكمة الدولية لقالوب ال حار  موتWWW.itlos.org 

 

http://www.icj.cij.org/
http://www.icj.cij.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.itlos.org/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 . الً ا 30 لعدد تتس  محاضرات تاعة

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

 القاعات الدراسية مج زل بأج زل عرض ال يالات بس ورل ذكية

 ئل االتخال بااللترلتاالقاعات مج زل بوس تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غعر م اشر ال اب است الات تقويم املقرر لل اب .

 غعر م اشر ال اب  امليدالية.است الات تقويم ا  برل 

 غعر م اشر ال اب است الات تقويم البرلامج .

 غعر م اشر ال اب اال اديمي . اإلرشاداست الات تقويم 

 م اشر أستاذ املقرر  است الة تقويم استاذ املقرر .

مراجعة  ونة املراجعة الداخلية لكافة أعمال االخت ارات والتصحيح داخل 

 القسم .
 م اشر لالكولترووحدل 

 م اشر رئيس القسم مراجعة رئيس القسم لكافة أعمال التصحيح بالقسم .

 م اشر تيادات البرلامج اعتماد ليال مراجعة العينات العشوائية ألوراق اجابات ال اب .

 
 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  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 Law 122  1النظرية العامة لاللتزامات 

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 ما ينطبق()اختر كل نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 املحاضرات التقليدية 1

   التعليم املدمج  2

   التعليم اإللكتروني  3

   التعليم عن بعد  4

   أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال

القدرة على معرفة طرق وساااااااااااا ل انتقا  و أنواع االلتزامات القدرة على معرفة طرق تنفيذ االلتزامات  يتعرف الطالب على

لقدرة على معرفة وساااااااااااا ل  ماية و الحقوق وااللتزامات معرفة شاااااااااااروغ الدعوش ال ار مراشااااااااااارة  ال اااااااااااور ة  عد  النفا  

 .االلتزامات
 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

  معرفة أنواع االلتزامات 

   القدرة على معرفة طرق تنفيذ االلتزامات 

  القدرة على معرفة طرق وسا ل انتقا  الحقوق وااللتزامات 

   معرفة شروغ الدعوش ال ار مراشرة  ال ور ة  عد  النفا 

 القدرة على معرفة وسا ل  ماية االلتزامات 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  القانونية االلتزاماتيستعرض أنواع وأوصاف  1.1

 2ع  ملسؤولية عن الفعل الضاريحدد أساس اإللزا  وا 1.2

  تزا يستعرض قواعد انقضاء االل 1.3

 3ع  تزاماتطرق الوفاء باالل شرحي 1.4

 يلخص طريعة وخ ا ص التعو ض 1.5

  المهارات 2

 1 م  تزا  أنواع وأوصاف االل يماز بان  2.1

 2م  يحلل أسس اإللزا  في الفعل الضار 2.2

 وانقضاءه تزاماتباالليطرق قواعد الوفاء  2.3

 3م  اإلسالمي الوضعية وقواعد الفقه تزا  بالشرائع أ كا  االل انيقارن ب 4 .2

  القيم 3

يتكيف على العمل ساااااااااواء الفردش أو الخما ي من خال  معموعات العمل املشاااااااااتركة لتنمية  3.1

 تحمل املسئولية.

 1ق 

3.2  
 
 2ق  .يتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لتطو ر أنفسهم ومهاراتهم  اتيا

 3ق  استخدا  التطريقات والقضايا العملية في الشرح 3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 وااللتزا  املدني(التعرف على أنواع االلتزامات )االلتزا  الطريعي  1

 9 تنفيذ االلتزا  العيني والشرغ الخزائي وال رامة التهديدية 2



 
5 

 6 التعو ض في املسؤولية املدنية العقدية والتق ارية 3

 6 دعوى عد  النفا  والدعوى ال ور ة 4

 9 الدعوى ال ار مراشرة للحفاظ على الضمان العا  5

 9 القانونية االلتزاماتطرق انقضاء  6

 3 اإلثراء بال سبب 7

 45 املخموع
 

 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

 املحاضرات يستعرض أنواع االلتزامات  1.1

 التعلم النشط

 الع ف الذهني

 التحر ر ة االمتحانات  

  شفو ة أسئلة

 أسئلة  ات إجابات ق ارة

 يشرح و ناقش طرق تنفيذ االلتزامات 1.2

 معرفة طرق الحفاظ على الضمان العا  …

 المهارات 2.0

2.1 
يقود معموعات العمل مع زمال ه في النشاااااااااااطات 

 الخماعية

 املناقشات الخماعية 

 املحاضرات

 فعا تعليم 

 دراسة  الة
 

 التحر ر ة االمتحانات

 تقار ر 

 مقاالت وواجرات
2.2 

يساااااااااااتخااااد  الوساااااااااااااااا اااال الحاااادي ااااة في تكنولوجيااااا 

 املعلومات

 يشارك معموعات العمل في الحوار …

 القيم 3.0

3.1 

 املناقشات الخماعية .يتقرل املشاركة املختمعية

 التعلم التعاوني

 فاااااااااااي الاااااااااااطاااااااااااالب إشاااااااااااااااااااااراك

 .الخماعية املناقشات
 

تاااقاااو ااام الاااواجااارااااااات وأوراق 

العمل الفردية واملشاااااااااااتركة 

بااااااان ماااعاااماااوعااااااات الاااعااامااااال 

 الطالبية

 املكترة

3.2 

 يشارك معموعات العمل في الحوار

 الرحوث واملشاريع

عاااارض شااااااااااااااافااااوش وكااااتااااااا ااااي 

لاااااااعاااااامااااااا  املااااااكاااااالااااااف  ااااااهااااااا 

 الطالب

… 

يساااااااااااتخااااد  الوساااااااااااااااا اااال الحاااادي ااااة في تكنولوجيااااا 

 املعلومات

اسااااااااااااااتااااخاااااادا  الااااتااااطااااراااايااااقااااااات 

 القضايا العمليةو 

تااكاالاايااف الااطااالب بااااااا عاامااااااا  

الخماااعيااة بشاااااااااااكاال و الفرديااة 

يااااماااايااااال دا اااام وعاااان طاااار ااااق اإل 

 االلكتروني
 

الواجرااات امللزليااة الفرديااة 

 والخماعية

ابااحاااااااث الااطااالب الاافااردياااااة 

 الخماعيةو 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الحادش عشر الف لي االخترار 1

 %15 طوا  الف ل الدراس ي واجرات -ابحاث  2

 %5 طوا  الف ل الدراس ي املشاركة 3

 %50 السادس عشر االخترار نهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 وساعات 
 
ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس خال  الساعات املكتبية املحددة نظاما

اإلرشاد ا كاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد واملعلن علي موقع الكلية وجداو  اعضاء هيئة التدريس املعلنة 

 يكفل إطالع الخميع على تلك املواعيد للطالب بالشكل الذش

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 ون املدني.الوسيط في شرح القان-1

   1985د. عرد الرزاق السنهورش  دار النهضة العربية  القاهرة  

 ي(.آثار الحق في القانون املدن)أ كا  االلتزا . -2

  .2017عرد القادر الفار  دار ال قافة للنشر والتوزيع  عمان  ا ردن د. 

 

 المساندةالمراجع 

  .2018 كا  االلتزا   د/ أشرف جابر سيد  دار النهضة العربية  القاهرة  أ-1

-ار  افظ للنشر والتوزيعد-ليم سد. أيمن سعد -أ كا  االلتزا  )دراسة مقارنة(  كتاب-2

  .2017 –العز ز جامعة امللك عرد  -

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 موقع وزارة العد  السعودية.

 موقع معلس الشورى السعودش.

 موقع املكترة الرقمية السعودية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 طالب 30قاعة محاضرات تتسع لعدد 

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

القاعات الدراساااااااااااية معهزة ببجهزة الحاساااااااااااب ا لي ومت ااااااااااالة بشاااااااااااركة 

 االنترنت

 . القاعات معهزة بالوسا ل التعليمية الحدي ة تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 إسترانة التقو م املقرر )غار مراشر( الطالب فاعلية طرق التدريس / م ادر التعلم

 تقر ر املقرر الدراس ي )مراشر( استا  املقرر  فاعلية طرق تقييم الطالب

ماااااادى اكااتساااااااااااااااااب الااطااالب ملااخاارجااااااات 

 التعلم
 مخرجات التعلم )مراشر(قياس  استا  املقرر 

 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

 (مباشرمباشر وغير )يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس الكلية مجلس القسم جهة االعتماد

 14 13 رقم الجلسة

 1443 5 – 30 1443-5-24 تاريخ الجلسة

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكام الملكية الفكرية والتجاريةأ المقرر:اسم 

 LAW226 المقرر:رمز 

 القانون سبكالوريو البرنامج:

 ن القانو العلمي:القسم 

 العلوم والدراسات االنسانية / الغاط الكلية:

 ةجامعة المجمع المؤسسة:
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 3 ........................................................................................................ أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ..................................................................................................................... العام للمقرر:وصف ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 .................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ........................................................................................................ مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ....................................................................................................................... . قائمة مصادر التعلم:1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 LAW 212  القانون التجاري

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال 

 

 

 

 )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

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  ى )تذكر(أخر  4

 45 اإلجمالي 

 

 

 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول هذا املقر بيان التعريف بمضمممممممون ملقوف املرلف وعرا الوسمممممما ل القارورية الرع فرضمممممموا امل ممممممر   حماية ملقوف 

ما  القمماروريممة للت ممممممممممم يممل وا ر   امللكيممة الركريممة كممذلمما عرا برارات ااخترا  وا حمممايممة  عن ااملسم
و
القمماروريممة لومما فضمممممممممممن

 للعنمات التجارية ووسا ل ملمايتها .

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

- . 
و
 يعرف الطالب القواعد القارورية  حق املرلف وطرف ملمايتها رظاما
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 التجاري. وااسميحلل الطالب القواعد القارورية  حماية برارات ااخترا   _

 التجارية.يطبق الطالب أسس وقواعد ملماية العنمات  _

 يقارن الطالب بين القواعد الوطنية والقواعد الدولية في مجال تنريذ األملسا  واألوامر ااجنبية _

 

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1  ة القارورية  حق املرلف الطبيعي رح  1.1

 2  يسرد قواعد ت  يل برارات ااخترا   1.2

 يلخص قواعد ملمايات برارات ااخترا   1.3

 3  يعدد اروا  الرسو  والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها  1.4

 يستعرا مضمون ااسم التجاري ووسا ل ملمايته  1.5

  المهارات 2

 1  تنريذ ااملسا  ااجنبية باململكةيناقش وسا ل  2.1

 يميز بين ملقوف املرلف وغيرها من ا حقوف  2.2

 2  يحلل القواعد القارورية  حماية ملقوف املرلف  2.3

 3  يطبق قواعد ملماية برارات ااخترا  والنماذج والرسو  الصناعية 2.4

 ملماية ا حقوف الركريةيقارن بين ااملسا  الوطنية وااوامر ااجنبية في مجاات  2.5

  القيم 3

 1ف يتقبل امل اركة امل تمعية . 3.1

 2ف ي ارك مجموعات العمل في ا حوار .  3.2

 3ف يستخد  الوسا ل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات . 3.3

 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 9 مروو  ملقوف املرلف 1

 9 القارورية  حق املرلفا حماية  2

 9 ا حماية القارورية لبرارات ااخترا  واستغنلوا 3

 9 الرسو  والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها 4

 9 األسم التجاري وطرف ملمايته 5

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

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة و الفهمالمع 1.0

 ي رح الطبيعة القارورية  حق املرلف  1.1

 املحاضرات

 التعلم الن ط

 العصف الذهنع

 التحريرية اامتحارات

  شروية أسئلة

أسئلة ذات إجابات 

 قصيرة

 يسرد قواعد ت  يل برارات ااخترا   1.2

 يلخص قواعد ملمايات برارات ااخترا   1.3

 يعدد اروا  الرسو  والنماذج الصناعية وطرف ملمايتها  1.4

 يستعرا مضمون ااسم التجاري ووسا ل ملمايته  1.5

 المهارات 2.0

 يناقش وسا ل تنريذ ااملسا  ااجنبية باململكة 2.1

 املحاضرات

 التعلم الن ط

 العصف الذهنع

 التحريرية اامتحارات

 تقارير 

 مقاات وواجبات

 يميز بين ملقوف املرلف وغيرها من ا حقوف  2.2

 يحلل القواعد القارورية  حماية ملقوف املرلف  2.3

2.4 
يطبق قواعد ملماية برارات ااخترا  والنماذج والرسو  

 الصناعية

2.5 
يقارن بين ااملسا  الوطنية وااوامر ااجنبية في مجاات 

 ملماية ا حقوف الركرية

 القيم 3.0

3.1 

 املناق ات ا  ماعية يتقبل امل اركة امل تمعية .

 التعلم التعاوني

 فمممممي المممممطمممممن  إشممممممممممممممممراك

 .ا  ماعية املناق ات
 

تمممقمممويمممم المممواجمممبممممممات وأوراف 

العمل الرردية وامل مممممممممممتركة 

بممميمممن ممممجممممممموعممممممات المممعمممممممممل 

 الطنبية

 املكتبة

  البحوث وامل اريع ي ارك مجموعات العمل في ا حوار .  3.2

الواجبممات امللزليممة الررديممة 

 وا  ماعية

ابممحمممممماث الممطممن  الممرممرديمممممة 

 ا  ماعيةو 

3.3 

اسمممممممممممتخمدا  التطبيقات  يستخد  الوسا ل ا حديثة في تكنولوجيا املعلومات .

 القضايا العمليةو 

تمممممممممسممممممممملممممممممميمممممممممف المممممممممطمممممممممن  

بممممممماألعمممممممممممممممال المممممممرمممممممرديمممممممة 

ا  ماعية ب مممممسل دا م و 

يممممممممميممممممل وعممممن طممممريممممق اإل 

 االكتروني
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 ا حادي ع ر الرصلي ااختبار 1

 %15 طوال الرصل الدراس ع واجبات -ابحاث  2

 %5 طوال الرصل الدراس ع امل اركة 3

 %50 السادس ع ر ااختبار نهائي 5

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

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ينتهج القسم السياسات الكريلة بضمان تواجد اعضار هيئة التدريس خنل الساعات املكتبية املحددة رظاما و ساعات 

ة حدد و املعلن على موقع السلية و جداول اعضائ هيئة التدريس املعلناارشاد ااكاديمع لسل عضو هيئة تدريس وفقا للم

 للطن  بال سل الذي يكرل إطن  ا  ميع على تلا املواعيد

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  د. عبدالرزاف  مقاررة  ملقوف املرلف في اململكة العربية السمممممممممعودية   دراسمممممممممة

 . 1424   1ط سعود  جامعة امللا  رجيب  شيخ 

  .العنممممات التجممماريمممة في اململكمممة العربيمممة السمممممممممممعوديمممة   دراسممممممممممممممة مقممماررمممة    د

 1422   1عبدالرزاف شيخ رجيب    جامعة امللا سعود    ط

 المساندةالمراجع 
 رايف  ملقوف امللكية الركرية   عبدالرمليم ملاج يحي عبدهللا وأخرون   جامعة

   . 2004العربية للعلو  األمنية   الرياا 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .موقع وزارة العدل السعودية

 .موقع مجلس ال ورى السعودي

 موقع املكتبة الرقمية السعودية.

 .  ىأخر

 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 6

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة  .طالبو

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

 القاعات الدراسية مجوزة بأجوزة عرا البيارات بسبورة ذكية

  ل ااتصال باارتررتاالقاعات مجوزة بوس )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات
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 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 غير مباشر الطن  استبارات تقويم املقرر للطن  .

 غير مباشر الطن   امليدارية.استبارات تقويم ا خبرة 

 غير مباشر الطن  استبارات تقويم البررامج .

 غير مباشر الطن  ااكاديمع . اإلرشاداستبارات تقويم 

 مباشر أستاذ املقرر  استبارة تقويم استاذ املقرر .

مافممة أعمممال ااختبممارات والت مممممممممممحي  داخممل  مراجعممة   نممة املراجعممة الممداخليممة لسم

 القسم .
 مباشر لوملدة الكورترو

 مباشر ر يس القسم مراجعة ر يس القسم لسافة أعمال الت حي  بالقسم .

 مباشر قيادات البررامج مراجعة العينات الع وا ية ألوراف اجابات الطن  .اعتماد رظا  
 )مثل. فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 أخرى )يتم تحديدها( )الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير،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
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

. الساعات 1

 المعتمدة:

 بوعيا  ثالث ساعات أس -ساعة   45

 . نوع المقرر2

   أخرى * متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري * إجباري  ب.

 الرابع/  المستوي   هـ1442  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

LAW 121 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  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

  إضافيةدروس  3

  أخرى )تذكر( 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ر بيان القواعد املنظمة للقرار االداري ومشروعيته وطرق الطعن عليه من خالل استعراض طبيعة القرايتناول هذا املقرر 

 عن طبيعة القرار االداري  االدارية،االداري وبيان انواع القرارات 
ي
 خه،وفسالالالالالالالوالقانوني وطرق تنفيذه  وتكوينه الفنيفضالالالالالالالال

  معها.كذلك قواعد املناقصات وفق النظام السعودي وبيان سلطات جهة االدارة وحقوق املتعاملين 
 

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 يعرف الطالب ماهية القرار االداري والعقد االداري واركانه وشروطه

 يعدد الطالب أنواع القرارات اإلدارية وطبيعتها القانونية .

 يحدد الطالب قواعد تعديل العقد اإلداري وحق اإلدارة في التعديل 
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 يحلل الطالب نظرية الظروف االستثنائية في ضوء قواعد العقد اإلداري 

 يستعرض الطالب أحكام وقواعد املناقصات واملزايدات 

لعقد االداري وإنهاؤهيشرح الطالب قواعد فسخ ا  

 يستعرض الطالب سلطات جهة اإلدارة وحقوق املتعاملين مع االدارة 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يستعرض قواعد وأحكام القرار اإلداري   1.1

 2ع اإلداري يحدد أطراف العقد  1.2

 3ع يوضح أحكام املناقصات واملزايدات 1.3

 يعدد حقوق وواجبات املتعاقد مع اإلدارة 1.4

  المهارات 2

 1م يستخدم النظام القانوني للعقود اإلدارية  2.1

 يميز الطبيعة الخاصة للعقود اإلدارية وحقوق والتزامات األطراف املتعاقدة مع جهة اإلدارة  2.2

 2م يحلل نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل األمير  2.3

 يستنتج  طبيعة العقد اإلداري من طرق إنهاء العقد 2.4

 3م يقارن بين فسخ العقد اإلداري وإنهائه   2.5

  القيم 3

 1ق يتقبل املشاركة املجتمعية  3.1

 2ق يشارك مجموعات العمل في حوار 3.2

 3ق في تكنولوجيا املعلوماتيستخدم الوسائل الحديثة  3.3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 تحديد وسائل اإلدارة العامة  1

 3 تعريف القرار االداري وأركانه 2

 3 أنواع القرارات االدارية واركانها  3

 6 العقود اإلدارية / التعريف / الشروط واألركان  4

 6 املنافسة / املناقصة / النظام القانوني واالجراءات  5

 6 املناقصة املحدودة والتأمين املباشر 6

 6 اإلداري أثار العقد  7

 6 سلطات جهة االدارة املتعاقدة  8

 6 حقوق املتعاقد مع االدارة  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

 رفة و الفهمالمع 1.0

 املحاضرات يستعرض قواعد وأحكام القرار اإلداري   1.1

 التعلم النشط

 العصف الذهني

 االمالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالالالانالالالالالالالالالالالالالالالات  

 التحريرية

  شفوية أسئلة

أسئلة ذات إجابات 

 قصيرة

 يحدد أطراف العقد اإلداري  1.2

 يوضح أحكام املناقصات واملزايدات 1.3

1.4 
 يعدد حقوق وواجبات املتعاقد مع اإلدارة

 المهارات 2.0

 املناقشات الجماعية  يستخدم النظام القانوني للعقود اإلدارية  2.1

 املحاضرات

 تعليم فعال

 دراسة حالة
 

 التحريرية االمتحانات

 تقارير 

 مقاالت وواجبات
2.2 

يميز الطبيعالالة الخالالاصالالالالالالالالالالالالة للعقود اإلداريالالة وحقوق والتزامالالات 

 األطراف املتعاقدة مع جهة اإلدارة 

 يحلل نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل األمير  2.3

 يستنتج  طبيعة العقد اإلداري من طرق إنهاء العقد 2.4

 يقارن بين فسخ العقد اإلداري وإنهائه   2.5

 القيم 3.0

3.1 

 املناقشات الجماعية .يتقبل املشاركة املجتمعية

 التعلم التعاوني

 فالالالالالي الالالالالالطالالالالالال  إشالالالالالالالالالالالالالالالالراك

 .الجماعية املناقشات
 

تالالالقالالالويالالالم الالالالواجالالالبالالالالالالات وأوراق 

العمل الفردية واملشالالالالالالالالالالالتركة 

بالالاليالالالن مالالالجالالالمالالالوعالالالالالالات الالالالعالالالمالالالالالل 

 الطالبية

 املكتبة

3.2 

 العمل في الحواريشارك مجموعات 

 البحوث واملشاريع

عالالالالرض شالالالالالالالالالالالالالالالفالالالالوي وكالالالالتالالالالالالا الالالالي 

لالالالالالالاعالالالالالالمالالالالالالال املالالالالالالكالالالالالاللالالالالالالف  الالالالالالهالالالالالالا 

 الطال 

3.3 

اسالالالالالالالالالالالتخالدام التطبيقات  يستخدم الوسائل الحديثة في تكنولوجيا املعلومات

 القضايا العمليةو 

تالالالالالالالالالكالالالالالالالالاللالالالالالالالالاليالالالالالالالالالف الالالالالالالالالالطالالالالالالالالالال  

بالالالالالالالاألعالالالالالالالمالالالالالالالال الالالالالالالالفالالالالالالالرديالالالالالالالة 

الجماعية بشالالالالالكل دائم و 

يالالالالمالالالاليالالالالالالل وعالالالالن طالالالالريالالالالق اإل 

 االلكتروني
 

املنزليالالة الفرديالالة الواجبالالات 

 والجماعية

ابالالحالالالالالالاث الالالطالالال  الالالفالالرديالالالالالة 

 الجماعيةو 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 الحادي عشر الفصلي االختبار 1

 %15 طوال الفصل الدراس ي واجبات -ابحاث  2

 %5 الدراس يطوال الفصل  املشاركة 3

 %50 السادس عشر االختبار نهائي 5
 أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

نظاما و ساعات ينتهج القسم السياسات الكفيلة بضمان تواجد اعضاء هيئة التدريس خالل الساعات املكتبية املحددة 

ة هيئة التدريس املعلن ءاالرشاد االكاديمي لكل عضو هيئة تدريس وفقا للمحدد و املعلن على موقع الكلية و جداول اعضا

 للطال  بالشكل الذي يكفل إطالع الجميع على تلك املواعيد

 
 

 

 

 

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

 المرجع الرئيس للمقرر
العقود االدارية على ضوء املنافسات واملشتريات السعودي  _ سالم بن صالح املطوع  _ 

 م . 2008_  2الرياض مكتبة النرجس التجارية  _ ط

 المساندةالمراجع 

  2003القرارات اإلدارية وتطبيقاتها في اململكة  _ فؤاد موس ي  _ معهد االدارة العامة _ 

  1984العقود االدارية _ محمود عاطف البنا _ دار العلوم للطباعة والنشر  _ الرياض _ 

العقود اإلداريالالة وتطبيقالالاتهالالا في اململكالالة العربيالالة السالالالالالالالالالالالعوديالالة _ عبالالد  الوهي ي _ بالالدون 

 2008ناشر  _ 

يوصى  والمراجع التيالكتب 

  بها:
 

االداري _محمود عاطف البنا _ دار مبادئ القانون االداري ووسالالالالائل وأسالالالالاليب النشالالالالاط 

 .1985_  1النهضة العربية _ ط

دروس في القانون االداري السالالالالالالالالالعودي _ عبد  الفوبان _ مكتبة االقتصالالالالالالالالالاد والقانون _ 

 . 2006_  1ط

 1مظاهر السلطة العامة في العقود االدارية _ أحمد عثمان عياد _ دار الفكر العر ي _ ط

 _2000 . 

دارية _ دراسالالالالالة مقارنة في الفقه االسالالالالالالمي والقانون _ نذير محمد طيب نظرية العقود اإل 

 _2006 . 

 اإللكترونيةالمصادر 

 السعودية.موقع وبارة العدل 

 السعودي. الشورىموقع مجلس 

  السعودية.موقع املكتبة الرقمية 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

ا 30 لعدد تتسع محاضرات قاعة  .طالبي

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

 القاعات الدراسية مجهزة بأجهزة عرض البيانات بسبورة ذكية

 ئل االتصال باالنترنتامجهزة بوس القاعات )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 ز. تقويم جودة المقرر:

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 إستبانة التقويم املقرر )غير مباشر( الطال  فاعلية طرق التدريس / مصادر التعلم

 تقرير املقرر الدراس ي )مباشر( استاذ املقرر  فاعلية طرق تقييم الطال 

ملالالخالالرجالالالالالالات مالالالالالالدى اكالالتسالالالالالالالالالالالالالالالالا  الالالطالالال  

 التعلم
 قياس مخرجات التعلم )مباشر( استاذ املقرر 

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

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

 

 


