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 انذراطي:انزؼزيف ثبنًمزر أ. 

  انًؼزًذح:انظبػبد . 1

 انًمزرَٕع . 2

   أخشٖ √ يزطهت لغى  هٛخيزطهت ك  يزطهت جبيؼخ أ.

   اخزٛبس٘ √ إججبس٘ ة.

انًغزٕٖ ) يمذو فيّ انًمزر انذي/ انًظزٕٖ  انظُخ. 3

 (انخبيظ

 

 (3-ظىَ 245انُظبو اإلداس٘ ). انًزطهجبد انظبثمخ نٓذا انًمزر 4

 (ال رٕجذ)انًزطهجبد انًزشايُخ يغ ْذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَظ انذراطخ . 6

 انُظجخ  ػذد انظبػبد انزذريظيخ انذراطخ ًَظ و

 %133 33 انًسبضزاد انزمهيذيخ 1

 - - انزؼهيى انًذيح  2

 - - اإلنكززَٔيانزؼهيى  3

 - - ػٍ ثؼذانزؼهيى  4

 - - أخزٖ 5
 

 

 يغزٕٖ انفصم انذساعٙ( )ػهٗانزؼهى انفؼهيخ نهًمزر طبػبد. 7

 طبػبد انزؼهى طبػبد انزكزار طبػبد انزؼهى انُشبط و

 طبػبد االرصبل  

 33 15×2 2 يحبضشاد 1

 - - - إعزٕدٕٚأٔ يؼًم  2

 - - - إضبفٛخدسٔط  3

 - - - )رزكش(ٖ أخش 4

 33 - - اإلخًبني 

 طبػبد انزؼهى األخزٖ*  

 33 15×2 2 عبػبد االعززكبس 1

 5 5×1 1 انٕاججبد 2

 15 15×1 1 انًكزجخ 3

    انًشبسٚغ /إػذاد انجحٕس 4

    )رزكش(أخشٖ  5

 03   اإلخًبني 
، ٔٚشيًم رني : جًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزثًش فٙ انُشبطبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاججبد، ٔانؼشٔض، ٔانٕلذ انز٘ ٚمضّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ
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 انزؼهيًيخ:انًمزر ٔيخزخبرّ  ْذف -ة

يزضًٍ دراطخ يفٕٓو انؼمذ اإلداري ٔيؼيبر رًييشِ ٔأركبَّ، إَٔاع انؼمٕد اإلداريخ  ر:هًمزانؼبو نٕصف ان .1

، ٔخصبئصٓب ، ٔطزق إثزاو انؼمٕد اإلداريخ، يزازم إثزاو انؼمذ اإلداري، طهطبد اإلدارح في يٕاخٓخ انًزؼبلذ يؼٓب

بني نهؼمذ اإلداري ، رُفيذ انؼمذ اإلداري ، طزق انفصم في يُبسػخ زمٕق انًزؼبلذ يغ اإلدارح، إػبدح انزٕاسٌ انً

انؼمٕد اإلداريخ، طزق اَمضبء انؼمذ اإلداري، أيثهخ ٔرذريجبد ػًهيخ، رذرص ْذِ انًفزداد ٔفك انُظبو انظؼٕدي 

 يمبرَخ ثأزكبو انشزيؼخ اإلطالييخ

 

 :قق الطالب ما يلييح يهدف المقرر إلى أن: انٓذف انزئيض نهًمزر .2
 يب رزًٛض ثّ ػٍ انؼمٕد انًذَٛخ.ٔ خداسٚانؼمٕد اإلـ يؼشفخ يبْٛخ  .1

 اإلنًبو ثإَٔاع انؼمٕد اإلداسٚخ انزٙ رُبٔنٓب انُظبو انغؼٕد٘.– .2

 اإلنًبو ثطشق ٔيشاحم إثشاو انؼمٕد اإلداسٚخ ٔطشق اَمضبئٓب ٔانفصم فٙ يُبصػبرٓب. -

 شزشٚبد انحكٕيٛخ.انمذسح ػهٗ رحذٚذ عهطبد اإلداسح فٙ َظبو يُبفغبد ٔانً-

 يؼشفخ حمٕق انًزؼبلذ ٔٔاججبرّ فٙ يٕاجٓخ اإلداسح -
 

 نهًمزر:يخزخبد انزؼهى . 3

 يخزخبد انزؼهى نهًمزر
 ريش

انًزرجظ انزؼهى يخزج 

 نهجزَبيح

  انًؼبرف 1

 ط -2 .ويميز بينها والعقود المدنية األخرى اآلثار المترتبة عليهاالعقود اإلدارية وأنواعها ويعرف   1.1

 ط -4 .بالشريعة اإلسالمية هاويقارنالخاصة بالعقود اإلدارية  األحكام النظامية يفهم  1.2

1.3   

1...   

  انًٓبراد 2

 س -1 ٚجٛذ صٛبغخ انؼمٕد اإلداسٚخ ٔٚؼهك ػهٗ األَظًخ ٔانهٕائح انخبصخ ثٓب. 2.1

 س -2 ػهٛٓب.ٚفصم فٙ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ ٔٚطجك األحكبو انُظبيٛخ  2.2

2.3   

2...   

  انكفبءاد 3

 د -1 انؼمٕد اإلداسٚخ  إثشاوأداسح ػًهٛخ ػهٗ  حمذسان 3.1

 د -2 اإلداسٚخ.ٔانهٕائح انخبصخ ثبنؼمٕد  انمٕاػذ انُظبيٛخ ٚفغش 3.2

 د -3 انؼمٕد اإلداسٚخ.رشعٛخ ٚهزضو ثمٛى انُضاْخ ٔانؼذانخ فٙ  3.3

3...   
 

 انًمزر يٕضٕػبدج. 

 االرصبلطبػبد  انًٕضٕػبدلبئًخ  و

 4 رؼشٚف انؼمذ اإلداس٘ ٔأسكبَّ ٔششٔطّ ٔرًٛٛضِ ػٍ غٛشِ يٍ انؼمٕد  1

 2 ٔخصبئصٓبإَٔاع انؼمٕد اإلداسٚخ  2

 4 طشق إثشاو انؼمٕد اإلداسٚخ 3

 4 يشاحم إثشاو انؼمذ اإلداس٘ 4

 2 عهطبد اإلداسح فٙ يٕاجٓخ انًزؼبلذ يؼٓب 5

 2 يٕاجٓخ اإلداسححمٕق انًزؼبلذ فٙ  6

 2 إػبدح انزٕاصٌ انًبنٙ نهؼمذ اإلداس٘ 7

 2 رُفٛز انؼمذ اإلداس٘ 0

9 
طشق انفصم فٙ يُبصػبد  انؼمٕد اإلداسٚخ:) سفغ انذػٕٖ أيبو دٕٚاٌ انًظبنى ـ انؼشض ػهٗ انهجُخ انًشكهخ 

 ثٕصاسح انًبنٛخ ـ انزحكٛى (

4 

 2 طشق اَمضبء انؼمذ اإلداس٘ 13

 2 ٔرذسٚجبد ػًهٛخأيثهخ  11

 33 انًدًٕع
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 ٔانزمييى:انزذريض  د.
 يىيانزم ٔطزقيخزخبد انزؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطززاريديبد انزذريض  رثظ. 1

 يىيانزم طزق انزذريض اطززاريديبد يخزخبد انزؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 

اآلثار المترتبة يعرف العقود اإلدارية وأنواعها و 
 ويميز بينها والعقود المدنية األخرى. عليها

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االطالع -

 االختبارات  -

 الواجبات -

1.2 

الخاصممة بممالعقود اإلداريممة  يفهممم  األحكممام النظاميممة
 .بالشريعة اإلسالمية هاويقارن

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 االطالع -

 االختبارات  -

 الواجبات -

…    

 انًٓبراد 2.0

2.1 

ٚجٛذ صيٛبغخ انؼميٕد اإلداسٚيخ ٔٚؼهيك ػهيٗ األَظًيخ 

 ٔانهٕائح انخبصخ ثٓب.
  اتالمحاضر -

التدريب ـ   

 االختبارات  -

 تالواجبا -

2.2 

ٚفصم فٙ يُبصػبد انؼمٕد اإلداسٚخ ٔٚطجك األحكيبو 

 انُظبيٛخ ػهٛٓب.
  اتالمحاضر -

التدريب  -  
 

 االختبارات  -

 الواجبات -

…    

 انكفبءاد 3.0

3.1 

  نًحبضشادا - انمذسح ػهٗ أداسح ػًهٛخ إثشاو انؼمٕد اإلداسٚخ 

               انزذسٚت انؼًهٙ -

   

  االخزجبساد - االخزجبساد -

 رمٛٛى انًُبلشبد انشفٓٛخ -

3.2 

ٚفغييش انمٕاػييذ انُظبيٛييخ ٔانهييٕائح انخبصييخ ثييبنؼمٕد 

 اإلداسٚخ.

  انًحبضشاد - 

 .ٔانحٕاسانًُبلشخ  -

               انزذسٚت انؼًهٙ -

    

  االخزجبساد - 

 رمٛٛى انًُبلشبد انشفٓٛخ -

3.2 

ٚهزيييضو ثميييٛى انُضاْيييخ ٔانؼذانيييخ فيييٙ رشعيييٛخ انؼميييٕد 

 اإلداسٚخ.

  انًحبضشاد --

 .انًُبلشخ ٔانحٕاس -

               انزذسٚت انؼًهٙ -

    

  االخزجبساد - 

 رمٛٛى انًُبلشبد انشفٓٛخ -

 انطهجخ رمييى أَشطخ. 2

 يىيانزم أَشطخ و
 رٕليذ انزمييى
 )ثبألعجٕع(

 انُظجخ 

 يىيانزمدرخخ  إخًبنييٍ 

 %23 انغبدط االخزجبس انشٓش٘ األٔل  1

 %23 انؼبشش االخزجبس انشٓش٘ انثبَٙ  2

 %5 أثُبء انفصم انذساعٙ  ٔسلخ ثحثٛخ 3

 %5 أثُبء انفصم انذساعٙ  ػشض رمذًٚٙ 4

 %53 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ  االخزجبس انُٓبئٙ  5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ، ، رمذًٚٙػشض  شفٓٙ،، رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ
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 انطالثي:األكبديًي ٔانذػى  اإلرشبدأَشطخ  -ْـ 

انذػى األكبديًي ( رمذيى 3( أػذاد يهفبد طالة اإلرشبد )2( رٓيئخ انطالة نالخزجبراد )2رٓيئخ انطالة اندذد ) (1)

( يظبػذح انطالة في رظديم انًمزراد ٔانسذف 6( ػمذ نمبءاد فزديخ ٔخًبػيخ يغ انطالة )5ٔانُفظي نهطالة )

( رسفيش انطالة ٔانًزفٕليٍ ٔرمذيى انذػى انالسو 11( يزبثؼخ انٕضغ األكبديًي نهطبنت )8ٔاإلضبفخ ٔشزذ انهٕائر )

 نهًزؼثزيٍ.

 
 ٔانًزافك:يصبدر انزؼهى  –ٔ 
 انزؼهى:يصبدر لبئًخ . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئيض
دساعيييخ لبََٕٛيييخ رحهٛهٛيييخ رطجٛمٛيييخ ٔفميييب ألحكيييبو َظيييبو انًُبفغيييبد  –انيييٕجٛض فيييٙ انؼميييٕد اإلداسٚيييخ  -

 و 2339 ْـ 1433 –انطجؼخ األٔنٗ  –ٔانًشزشٚبد انحكٕيٛخ انغؼٕدٚخ ، انذكزٕس ػًش انخٕنٙ 

 انًظبَذحانًزاخغ 
 و.1904ٔانُشش انشٚبض   يحًٕد ػبطف انجُب،داس انؼهٕو نهطجبعد. انؼمٕد اإلداسٚخ  -

 .(1975،داس  انفكش انؼشثٙ ) بًٔ٘طانعهًٛبٌ د.  األعظ انؼبيخ نهؼمٕد اإلداسٚخ  -

 اإلنكززَٔيخانًصبدر 

    http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx    السعودية   المكتبة الرقمية -
 انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نٓٛئخ انخجشاء ثًجهظ انٕصساء فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. -

 انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نًجهظ انشٕسٖ فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ. -

 انًٕعٕػخ انشبيهخ. -

 ال رٕجذ ٖأخز

 

 انًطهٕثخ:انًزافك ٔانزدٓيشاد . 2

 يزطهجبد انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
 طالباً.                     03قاعة دراسية سعة   ( 2عدد ) يلزم توفير - إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشض انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)

 انزمُيخ انزدٓيشاد
 انزكٛخ،انجشيجٛبد(انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشض  )جٓبص

 عجٕسح ركٛخ -ا جٓبص ػشض دارب شٕ

 ال ُٚطجك رجؼبً نطجٛؼخ انزخصص()ٖأخزردٓيشار

 

 نًمزر:اخٕدح  رمٕيىس. 
 

 يىميطزق انز ٌٕانًميً يدبالد انزمٕيى

 )اعزجٛبٌ( غٛش يجبشش انطهجخ فبػهٛخ انزذسٚظ 

 )اعزجٛبٌ(غٛش يجبشش انطهجخ ْٔٛئخ انزذسٚظ  فبػهٛخ طشق رمٛٛى انطبنت 

 )االخزجبساد( يجبشش أعزبر انًمشس يذٖ رحصٛم يخشجبد انزؼهى نهًمشس

 ٔنجُخ انخطظ ٔانًُبْجانطهجخ ْٔٛئخ انزذسٚظ  فبػهٛخ يصبدس انزؼهى
)اعيييزجٛبٌ( انًشاجؼيييخ غٛيييش يجبشش

 يب انهجُخ
 إنخ(يصبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ طشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحصٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يثم.يجبالد انزمٕٚى 

 زًزحذٚذْب(ٚ)أخشٖ،ٛشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػضبء ْٛئخ  )انطهجخ،ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز طشق

 

 

 

 . اػزًبد انزٕصيفذ
 يدهض انمظى  خٓخ االػزًبد

 انثبنثخ  رلى اندهظخ

 و  2119/ 11/ 2ْـ  2/3/1441 ربريخ اندهظخ

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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