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 الدراسي:ر التعريف بالمقرأ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى   متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

  السادس يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

law 227 

 )إنوجدت( المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر. 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %111 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 لدراسي(مستوى الفصل ا )علىساعاتالتعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 33 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

 3 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

  اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم هي مقد* 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

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

 

 .اإلدارية حسب النظام السعوديوالمحاكم  اإلداري للقضاءالقواعد المنظمة صوص إللمام بنا

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 اإلدارية المنازعة خصوصية معرفة. 
 اإلدارية المنازعات حل وإجراءات طرق معرفة. 
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 المملكة في اإلداري القضاء فيها يفصل التي الدعاوى أنواع معرفة. 
 السعودي النظام في اإلدارية الدعوى ممارسة تإجراءا تحديد. 
 اإلدارية الدعوى شروط بيان. 
 تحديد آليات تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية. 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم المرتبط مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

داري في المملكة أن يعرف الطالب المفاهيم األساسية للقضاء اال 1.1

 العربية السعودية

4 

 4 أن يعرف الطالب مفهوم مبدأ المشروعية 1.2

 4 أن يعرف الطالب المقصود بقضاء االلغاء 1.3

 4 أٍن يعرف الطالب قضاء التعويض ...1

  المهارات 2

 3 معرفة الطالب لطبيعة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 2.1

 3 الب لمبدأ المشروعية ونطاقه معرفة الط 2.2

 3 معرفة الطالب لقضاء التعويض والرقابة االدارية 2.3

2...   3 

  الكفاءات 3

3.1  3 .درة الطالب على الحوار والمناقشةتطوير ق 

3.2  رأي  واحتراموتحمل المسؤولية  اآلخرينمل مع تنمية مهارات الطالب للتعا
 .اآلخرين

3 

3.3  3 .معينة تطبيقات لتنفيذ مجموعات في أعمال إنجاز على القدرة 

3...   
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف مبدأ المشروعية 1

 6 ضمانات مبدأ المشروعية. 2

 6 .الرقابة على أعمال اإلدارة 3

 6 بيان خصائص المنازعة اإلدارية 4

 3 .مظالمالمنازعات التي يختص بها ديوان ال 5

 3 .الشروط الشكلية لدعوى اإللغاء ^

  المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
أن يعرف الطالب المفاهيم األساسية 

ء االداري في المملكة العربية للقضا

 االختبارات المحاضرة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 السعودية

1.2 
أن يعرف الطالب مفهوم مبدأ 

 المشروعية

 االختبارات المحاضرة

… 
أن يعرف الطالب المقصود بقضاء 

 االلغاء

 االختبارات المحاضرة

 المهارات 2.0

2.1 

معرفة الطالب لطبيعة ديوان المظالم 

 ديةفي المملكة العربية السعو

معرفة الطالب لطبيعة 

ديوان المظالم في 

المملكة العربية 

 السعودية

معرفة الطالب 

لطبيعة ديوان 

المظالم في المملكة 

 العربية السعودية

2.2 
معرفة الطالب لمبدأ المشروعية 

 ونطاقه 

معرفة الطالب لمبدأ 

 المشروعية ونطاقه 

معرفة الطالب لمبدأ 

 المشروعية ونطاقه 

… 

الب لقضاء التعويض معرفة الط

 والرقابة االدارية

معرفة الطالب لقضاء 

التعويض والرقابة 

 االدارية

معرفة الطالب 

لقضاء التعويض 

 والرقابة االدارية
 الكفاءات 3.0

3.1 
القدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز 

 عمل قانوني محدد.
تقويم االعمال الفردية  تكليف فردي

 دوربا  

3.2 
تقويم االعمال الجماعية  تكليف جماعي ة إلنجاز تكليف معين.العمل في مجموع

 دوريا  

… 
تقويم االعمال الجماعية  تكليف جماعي القدرة على المنافسة وسماع اآلخر.

 دوريا
 الطلبة تقييمأنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة إجماليمن 

 %5 15-1 الحضور 1

 %5 15-1 مشاركةال 2
 %20 السابع االختبار األول 3

 االختبار الثاني 4
الثالث 

 عشر
20% 

5    

6    

7    

8    
 ل((ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدملكر مع )
 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 :لمقررة المطلوبةالكتب ا -في قائمة  –أدرج . 1
فهد بن عبد العزيز، رقابة القضاء على قرارات اإلدارة ، والية اإللغاء أمام ديوان 

 ٨٠٠٢المظالم السعودي،
علي شفيق،الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في 

 .٨٠٠٨المملكة،معهداإلدارةالعامة

 المساندةالمراجع 
ائل وأساليب النشاط اإلداري، محمود عاطف البنا ، مبادئ القانون اإلداري ووس

 .دورية معهد اإلدارة العامة، السعودية .٤، دار النهضة العربية ، ط٤٨٢١
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 .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• 

  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
  إل((...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعاتالقاعات)

 التجهيزاتالتقنية
 الذكية،البرمجيات(السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 

  تبعاً لطبيعة التخصص()أخرىتجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

http://faculty.ksu.edu.sa/71209/default.aspx
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   

   

 إل((مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم يم الطالب، مدى تحصيل فاعلة طرق تقي، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيفح
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


