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  انذراطٍ:انخؼزَف ببنًمزر أ. 

  انًؼخًذة:انظبػبث . 1

 انًمزرَىع . 2

   أخشٖ  يزطهت لغى   هٛخيزطهت ك   يزطهت جبيؼخ أ.

    اخزٛبس٘   إججبس٘ ة.

 َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًظخىي  انظُت. 3

 انظُت انثبَُت/ انًظخىي انثبنث

 

 ٔجذد( إٌ). انًخطهببث انظببمت نهذا انًمزر 4

 3-نظم  141المدخل إلً دراسة األنظمة 

 

 ٔجذد( )إٌانًخطهببث انًخشايُت يغ هذا انًمزر . 5

 ال ٕٚجذ

 

 

 )اخزش كم يب ُٚطجك(ًَظ انذراطت . 6

 انُظبت  ػذد انظبػبث انخذرَظُت انذراطت ًَظ و

  08% انًحبضزاث انخمهُذَت 1

   انخؼهُى انًذيح  2

  58%  اإلنكخزوٍَانخؼهُى  3

    ػٍ بؼذانخؼهُى  4

    أخزي 5
 

 

 يغزٕٖ انفظم انذساعٙ( )ػهٗ انخؼهى انفؼهُت نهًمزر طبػبث. 7

 طبػبث انخؼهى انخكزار انؼذد انُشبط و

   طبػبث االحصبل

 45 15×3 3 يحبػشاد 1

 ------ ------ ------ يؼًم أٔ أعزٕدٕٚ 5

 ------ ------ ------ دسٔط إػبفٛخ 3

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 4

 45 ------ ------ اإلخًبنٍ 

   طبػبث انخؼهى األخزي*

 38 15×5 5 عبػبد االعززكبس 1

 1 1×1 1 انٕاججبد 5

 1 1×1 1 انًكزجخ 3

 1 1×1 1 انًشبسٚغ /إػذاد انجحٕس 4

 5 1×5 5 اخزجبساد فظهٛخ 5

 5 5×1 1 اخزجبس َٓبئٙ 6

 3 1×3 3 انزحؼٛش نالخزجبساد 7

 ------ ------ ------ أخشٖ )رزكش( 0

 48 ------ ------ اإلخًبنٍ 9

 05 ------ ------ إخًبنٍ طبػبث انخؼهى 18
، ٔٚشيًم رني : جًٛيغ أَشيطخ انيزؼهى، يثيم: عيبػبد االعيززكبس، نهًميشسْٙ يمذاس انٕلذ انًغزثًش فٙ انُشبؽبد انزيٙ رغيٓى فيٙ رحمٛيك يخشجيبد انيزؼهى * 

 إػذاد انًشبسٚغ، ٔانٕاججبد، ٔانؼشٔع، ٔانٕلذ انز٘ ٚمؼّٛ انًزؼهى فٙ انًكزجخ
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 انخؼهًُُت:انًمزر ويخزخبحه  هذف-ة

 هًمزر:انؼبو نىصف ان. 1

 

 

 

  انهذف انزئُض نهًمزر. 2

 يهدف المقرر إلى أن يحقق الطالب النتائج اآلتية:

 القدرة على تحدٌد ماهٌة النظام اإلداري ومصادره مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.ـ 
 ـ اإللمام بأسالٌب التنظٌم اإلداري )المركزٌة ـ الالمركزٌة( وتطبٌقاتها فً المملكة.

 القدرة على التمٌٌز بٌن التفوٌض والحلول واإلنابة، ومعرفة الشخصٌة المعنوٌة وآثارها النظامٌة. -
 ـ اإللمام بالنشاط اإلداري وأنواعه.

 ـ معرفة امتٌازات السلطة اإلدارٌة وأحكامها وتطبٌقاتها فً أنظمة المملكة.
 ـ القدرة على تحدٌد ماهٌة القرار اإلداري وأحكامه.

 أحكام الموظف العام وحقوقه وواجباته فً النظام السعودي مقارنة بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.ـ معرفة 

 

 نهًمزر:يخزخبث انخؼهى . 3

 يخزخبث انخؼهى نهًمزر
  ريش

انًزحبظ انخؼهى يخزج 

  نهبزَبيح

  انًؼبرف 1

فاااً اإللماااام بأساااالٌب التنظاااٌم اإلداري ) المركزٌاااة ـ الالمركزٌاااة ( وتطبٌقاتهاااا  1.1
                                                               .المملكة.

 ط -1

 معرفة امتٌازات السلطة اإلدارٌة وأحكامها وتطبٌقاتها فً أنظمة المملكة. 1.2
 ـ القدرة على تحدٌد ماهٌة القرار اإلداري وأحكامه.

 

 ط -5

1.3   

1...   

  انًهبراث 2

 .ٌصٌغ العقود االدارٌة وٌعد التقارٌر والمذكرات النظامٌة ـ  2.1
 

 س - 5

القدرة على التمٌٌز بٌن التفوٌض والحلول واإلنابة، ومعرفة الشخصٌة المعنوٌة  - 2.2
 وآثارها النظامٌة.

 

 س - 3

   

   

  انكفبءاث 3

 د - 5 الحلول السلٌمة فً القضاٌا التً ٌتعرض لها.ٌختار  3.1

أحكام الموظف العام وحقوقه وواجباته فً النظام السعودي مقارناة بأحكاام الشارٌعة  ٌحلل 3.2
 اإلسالمٌة.

 د  – 3

3.3   

3...   
 

  انًمزر يىضىػبثج. 

 االحصبلطبػبث  لبئًت انًىضىػبث و

 3 :يبْٛزّ انُظبو اإلداس٘ 1

 3 ـ يظبدسِ ـ َشأرّ ـ ػاللزّ ثبنؼهٕو األخشٖ. خظبئظّرؼشٚفّ ـ   5
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 3 َشأح انُظبو اإلداس٘ فٙ انًًهكخ ٔرطٕسِ.  3

 3 يؼبنى انزُظٛى اإلداس٘ فٙ اإلعالو. 4

 3    انمٕاػذ انؼبيخ نهزُظٛى اإلداس٘ 5

 3 أعبنٛت انزُظٛى اإلداس٘: ) انًشكضٚخ ـ اناليشكضٚخ (.  6

 3 أحكبو انزفٕٚغ اإلداس٘ ٔيمبسَزّ ثبإلَبثخ ٔانحهٕل فٙ انُظبو.  7

 3 انشخظٛخ انًؼُٕٚخ 0

 3 :انُشبؽ اإلداس٘ 9

 3 :ايزٛبصاد انغهطخ اإلداسٚخ 18

 3 انزُفٛز انًجبشش ـ انغهطخ انزمذٚشٚخ (  ) 11

15 
 انًٕظف انؼبو:

 رؼشٚف انًٕظف انؼبو ٔأحكبيّ فٙ ظم َظبو انخذيخ انًذَٛخ ٔنٕائحّ انزُفٛزٚخ
3 

 3 ٔانفمّ اإلعاليٙرأدٚت انًٕظف انؼبو فٙ األَظًخ انغؼٕدٚخ  13

 3 أيثهخ ٔرذسٚجبد ػًهٛخ 14

15 
 :ايزٛبصاد انغهطخ اإلداسٚخ
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 45 انًدًىع

 

 وانخمُُى:انخذرَض  د.
 ُى ُانخم وطزقيخزخبث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطخزاحُدُبث انخذرَض  ربظ . 1

 ُىُانخم طزق انخذرَض اطخزاحُدُبث يخزخبث انخؼهى  زيشان

 انًؼبرف 1.0

1.1 
اإللمام بأسالٌب التنظٌم اإلداري ) المركزٌة 

                                                               .ـ الالمركزٌة ( وتطبٌقاتها فً المملكة.

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 النظرٌةاالختبارات  -

                            الواجبات تقٌٌم  -

1.2 

على التمٌٌز بٌن التفوٌض والحلول  القدرة -
واإلنابة، ومعرفة الشخصٌة المعنوٌة 

 وآثارها النظامٌة.
 

 ات المحاضر -

  مناقشةالحوار وال -

 اقعٌةوو تطبٌقهضرب أمثلة  -
 والتدرٌب العملً علٌها

 النظرٌةاالختبارات  -

                            الواجبات تقٌٌم  -

…    

 انًهبراث 2.0

2.1 

 ـ اإللمام بالنشاط اإلداري وأنواعه.
 

  اتالمحاضر -

التااادرٌب علاااً األساااالٌب و  -
الطااااااارخ المساااااااتخدمة فاااااااً 

 المقارنة      

 النظرٌةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  تقٌٌم  -

                    اثناء المحاضرات

2.2 

ـ معرفة امتٌازات السلطة اإلدارٌة 
 أنظمة المملكة. وأحكامها وتطبٌقاتها فً

ـ القدرة على تحدٌد ماهٌة القرار اإلداري 
 وأحكامه.

 

  اتالمحاضر -

              التدرٌب العملً -
     
 

                  

 النظرٌةاالختبارات  -

 المناقشات الشفهٌة  تقٌٌم  -

…    

 انكفبءاث 3.0

3.1 
الحلااول الساالٌمة فااً القضاااٌا التااً ٌتعاارض ٌختااار 

 لها.

االختباااااارات التحرٌرٌاااااة  -                     التدرٌب العملً
 والشفهٌة

3.2 

أحكااام الموظااف العااام وحقوقااه وواجباتااه  ٌحلاال
فااً النظااام السااعودي مقارنااة بأحكااام الشاارٌعة 

 اإلسالمٌة.

 .مناقشة والحوار ال -
                   التدرٌب العملً -

االختبارات التحرٌرٌة  -
 والشفهٌة
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 انطهبت  حمُُى أَشطت. 2

 ُىُانخم أَشطت و
 حىلُج انخمُُى
 )ثبألعجٕع(

 انُظبت 

 ُىُانخمدرخت  إخًبنٍيٍ 

1 
األعييييييييييييييييييجٕع  اول  فصلً اختبار

 انغبدط
15% 

2 
األعيجٕع انثيبَٙ  ثانً  فصلً اختبار

 ػشش
15% 

3 
اثُيييييبص انفظيييييم  انًشبسكخ  انشفٓٛخ

 انذساعٙ
11% 

4 
األعجٕع انشاثيغ  اخزجبس َٓبئٙ

 ػشش
61% 

 %111  انًجًٕع 5
 انخ( ٔسلخ ػًميششٔع جًبػٙ،  ،رمذًٚٙػشع  شفٓٙ، ،رحشٚش٘ اخزجبس)ٛى ٛانزم أَشطخ

 

 

 انطالبٍ:األكبدًٍَ وانذػى  اإلرشبدأَشطت  -هـ 
 طبػبث أطبىػُب ػٍ طزَك أحذ أػضبء هُئت انخذرَض نإلرشبد األكبدًٍَ وانذػى نهطالة. 3

 
  وانًزافك:يصبدر انخؼهى  –و 
 انخؼهى:يصبدر لبئًت . 1

 نهًمزر انًزخغ انزئُض
 و.2002انطبؼت األونً، ، خبنذ خهُم انظبهز: د/ انمضبء اإلدارٌ 

 انًظبَذةانًزاخغ 

، 1، الرٌاض، دار الزهراء، طهٌكل خلٌل السٌد/ د السعودي، اإلداري القانون
 م.9112

ساعٌد حسان أباو زٌاد، القانون اإلداري فً المملكة العربٌة السعودٌة، د. جاابر 
 ـه1433مكتبة دار حافظ بجده، 

دراسة مقارنة" الدكتور حمدي  -القانون اإلداري فً المملكة العربٌة السعودٌة 
 محمد العجمً.

 د/ توفٌخ شحاتة. –مبادئ القانون اإلداري 
 السنٌدى راشد عبدهللا المملكة، فً المدنٌة الخدمة مبادى

 د/ بكر القبانً –الخدمة المدنٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة 
 

  .والمرفوعة على البالك بورد المحاضرات المسجلة على االٌكو - اإلنكخزوَُتانًصبدر 

 انًكزجخ انغؼٕدٚخ انشلًٛخ

   يأخز

 

 انًطهىبت:انًزافك وانخدهُشاث . 2

 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انًزافك
                     طالبا على األقل. 31ٌلزم توفٌر قاعة دراسٌة تستوعب  - إنخ(...  ، لبػبد انًحبكبحانؼشع انذساعٛخ، انًخزجشاد، لبػبد انمبػبد)
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 يخطهببث انًمزر انؼُبصز

 انخمُُت انخدهُشاث
 انجشيجٛبد( انزكٛخ،انغجٕسح  انجٛبَبد،ػشع  )جٓبص

 عجٕسح ركٛخ -ا جٓبص ػشع دارب شٕ

  انزخظض(رجؼبً نطجٛؼخ ) يأخز حدهُشاث

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدة  حمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انخ ىٌانًمًُ يدبالث انخمىَى

انحظيييٕل ػهيييٗ انزلزٚيييخ انشاجؼيييخ ييييٍ  

 انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ انزذسٚظ
 يجبشش ٔغٛش يجبشش انطالة

 يجبشش لٛبداد انجشَبيج مشسانًشاجؼخ انذٔسٚخ انذاخهٛخ نهً

ػًهٛيييبد انزحميييك ييييٍ يغيييزٕٚبد اَجيييبص 

 انطهجخ
 يجبشش أػؼبص ْٛئخ انزذسٚظ

   

   

   

   
 إنخ(يظبدس انزؼهى ...  نهًمشس،يخشجبد انزؼهى فبػهخ ؽشق رمٛٛى انطالة، يذٖ رحظٛم ، فبػهٛخ انزذسٚظ )يثم.يجبالد انزمٕٚى 

 رحذٚذْب( زىٚ) أخشٖ ،ٛشظانًشاجغ انُ انجشَبيج،لٛبداد  انزذسٚظ،أػؼبص ْٛئخ  )انطهجخ، ٌٕانًمًٛ

 (يجبشش ٔغٛش يجبشش)ٛى مٛانز ؽشق

 

 

 

 . اػخًبد انخىصُف ذ

  يجهظ لغى األَظًخ خهت االػخًبد

 انثبنثخ رلى اندهظت

 و 5/18/5819ِ انًٕافك  3/5/1441 حبرَخ اندهظت

 


