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

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية



أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
مبادئ قانون law 110

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إنوجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعاتالتعلم الفعلية

النسبة
%111

عدد الساعات التدريسية
45

للمقرر(على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
33

3
4

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
اإللمام بنصوص القانون اإلداري السعودي .
 .2الهدف الرئيس للمقرر

ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴم ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺼطﻠﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧوﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
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• ﻣﻌرﻓﺔ ﺍﻟﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧوﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
• ﻣﻌرﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺘدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

• ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳ ـﻴﺔ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘﺤﻣﻲ ﺤﻘوﻕ ﺍﻷﻓرﺍﺩ ﻓﻲ ﻣوﺍﺟﻬﺔ ﺇﺳ ـﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠطﺔ.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

المعارف





المهارات







التعرف على القواعد والمبادئ الدستورية التي تحكم الدولة السعودية.
التعرف على المؤسسات الدستورية في الدولة.
التعرف على العالقة القائمة بين السلطات العامة في الدولة.
التعرف على كيفية العمل داخل المؤسسات الدستورية في الدولة السعودية.

4
4
4
4

المهارات المتعلقة بكيفية تحليل النصوص الدستورية.
مهارات التعليق على النصوص الدستورية.
مهارات استخدام برامج التطبيقات المتعلقة بالنشاط الدستوري.
المهارات المتعلقة بفهم النصوص الدستورية.

3
3
3
3

الكفاءات




3
تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة.
تنمية مهارات الطالب للتعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية واحترام رأي 3

اآلخرين.
 القدرة على إنجاز أعمال في مجموعات لتنفيذ تطبيقات معينة.
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ج .موضوعات المقرر
م

1
2
3
4
5
^

قائمة الموضوعات

ﺘﺤدﻴد ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري – ﻣبﺎدئ ﻋﺎﻣه
ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
ﺘﻧظيم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹداريﺔ

ساعات االتصال

3
6
6

اﻟﺘﻧظيم اﻹداري بﺎﻟﻣﻣﻠكﺔ

6

ﻧﺸﺎط اﻹدارة واﻣﺘيﺎزاﺘﻬﺎ
اﻟﻀبط اﻹداري

3
3
المجموع

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

المعارف

1.1

اﻟﺘﻌرف ﻋﻠى اﻟﻣﻔﺎﻫيم اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘرر المحاضرة ،تقارير

طرق التقييم
االختبار التحريري وتقويم
التقرير
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الرمز

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

واﻧﻌكﺎﺳﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤيﺎة اﻟﻌﻣﻠيﺔ.
1.2
…

ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻧظيم اﻹداري اﻟﻣﻌﺘﻣد ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ المحاضرة ،تقارير

اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠكﺔ.

االختبار التحريري وتقويم
التقرير



2.0

المهارات

2.1

ﻣﻬﺎرات ﻓﻬم اﻟﻧﺼوص.

اﻟﺘطﺒيﻘﺎت

االﺧﺘبﺎرات

2.2

ﺘﺤﻠﻴل ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

اﻟواﺟبﺎت

اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺼﻔيﺔ

…

كﺘﺎبﺔ ﻋراﺋض وﺘﻘﺎرير.

اﻷﺳﺋﻠﺔ

اﻟﺘكﺎﻟﻴف

3.0

الكفاءات

3.1

3.2

…

ﺘﻘويم االﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔرديﺔ

اﻟﻘدرة ﻋﻠى اﻟﻌﻣل بﺸكل ﻣﺳﺘﻘل ﻹﻧﺟﺎز ﺘكﻠﻴف ﻓردي

دوربﺎ

ﻋﻣل قﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺤدد.

اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﺘكﻠﻴف ﻣﻌﻴن.

ﺘكﻠﻴف ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺘﻘويم االﻋﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋيﺔ

اﻟﻘدرة ﻋﻠى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺳﻣﺎع اآلﺧر.

ﺘكﻠﻴف ﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺘﻘويم االﻋﻣﺎﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋيﺔ

دوريﺎ
دوريﺎ

 .2أنشطةتقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

1

الحضور
المشاركة
االختبار األول

4

االختبار الثاني

2
3

توقيت التقييم

النسبة
من إجماليدرجة التقييم

1-15
1-15
السابع
الثالث
عشر

5%
5%
20%

(باألسبوع)

20%

5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري،شفهي ،عرض تقديمي،مشروع جماعي ،ورقة عمالل))

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
يقوم أعضاء هيئة التدريس في بداية كل فصل دراسي بالتواجد في مكاتبهم وإعطاء الفرصة لطالب لتواصل معهم
خالل الساعات المكتبية،وذلك عن طريق اإلعالن عن تلك الساعات للطالب أثناء المحاضرات باإلضافة إلى تعليقها
على أبواب المكاتب الخاصة بهم.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

• ﺍﻟﺳﻴد ﺧﻠﻴل ﻫﻴﻜل ،ﺍﻟﻘﺎﻧوﻥﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺳﻌوﺩﻱ،ﺟﺎﻣﻌﺔﺍﻟﻣﻠ ﺳﻌوﺩ،ﻁ،4141 ١
• ﺭﺳﻼﻥ،ﺃﻧوﺭﺃﺤﻣد،ﺍﻟﻘﺎﻧوﻥﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻟﺳ ـﻌوﺩﻱ ،ﺘﻧﻈﻴم ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ،

ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ،ﻁ4141 ١،ﻫـ
 الموقع االلكتروني لمجلس الوزراء السعودي.
 الموقع االلكتروني لمجلس الشورى السعودي.

•
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/Political
Sciences/default.aspx
•http://faculty.ksu.edu.sa/71209/default.aspx

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعاتالدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إل))

التجهيزاتالتقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية،البرمجيات)
تجهيزاتأخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

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

6

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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