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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       5

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                   خامس/ المستوى الالثالثةالسنة . السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    3

 مبادئ النظام اإلداري. المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 522 32 المحاضرات التقليدية 1
 ---- ---- التعليم المدمج  2
 ---- ---- التعليم اإللكتروني  3
 ---- ---- التعليم عن بعد  4
 ---- ---- أخرى  5

 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 32 محاضرات 1
 ---- معمل أو إستوديو 2
 ---- دروس إضافية 3
 ---- أخرى )تذكر( 4

 ---- اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 52 ساعات االستذكار 1
 5 الواجبات 2
 4 المكتبة 3
 4 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---- أخرى )تذكر( 5

 25 اإلجمالي 
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اعات االستذكار، مثل: س ، ويشمل ذلك: جميع أنشطة التعلم،للمقررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 5
 .في المملكة ديوان المظالمواختصاصات الرقابة على أعمال اإلدارة: ومفهوم دراسة نظرية القضاء اإلداري  يشتمل المقرر على 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2
 تعميق الفهم لدى الدارس بفكرة خضوع الدولة حكاما ومحكومين لألنظمة وتحقيق فكرة الدولة النظامية.-1
 اإللمام بمبادئ الرقابة القضائية على الدولة اإلدارية وفق نظام ديوان المظالم. -2
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
 رمز 

مخرج التعلم المرتبط 
  للبرنامج

  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المعارف 1
 3ع يبّين مفهوم مبدأ المشروعية، ومضمونه، ومصادره، والقيود الواردة عليه. 1.1
 1ع ديوان المظالم في النظام اإلسالمي، ثم في النظام السعودي.يستعرض نشأة وتطّور  1.2
 3ع القواعد اإلجرائّية لرفع الدعوى اإلداريّة.يذكر اختصاصات ديوان المظالم، و  1.3
  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المهارات 2
 1م يقارن بين النظام اإلسالمي واألنظمة الوضعية فيما يتعلق بمبدأ المشروعية. 2.1
 2م ة.اريفي مجال المنازعات اإلد نظاميةاإلجراءات اليطبق  2.2
 5م مذكرات الّدعوى وفق الّنصوص الّنظامّية. يحرر 2.3
 4م يقدم تقريرا ألحد موضوعات التعلم مستخدما المصادر واالليات المناسبة. 2.4
  :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: الكفاءات 3
 3ك كقائد.من فريق المقرر كعضو أو  لية ضيعمل بفاع 3.1
 4ك .يوظف معارفه ومهارته القتراح الحلول المناسبة فيما يتعلق بالمشكالت والقضايا في المقرر 3.2

 
 المقرر  موضوعاتج. 
 االتصالساعات   قائمة الموضوعات م

1 

 ومخرجاته. -ومفرداته -التعريف بالمقرر -

 :ل دراسة نظرية القضاء اإلداريحدراسة مبدأ المشروعية لم
 مضمون مبدأ المشروعية في النظام الوضعي تحديد -
 مصادر المشروعية في النظام الوضعي -

 
 
2 

2 
 القيود الواردة على مبدأ المشروعية في النظم الوضعية -
 مضمون مبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي )خصائص المشروعية اإلسالمية ومصدرها( -

2 

 2 :الرقابة على أعمال اإلدارة 3
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 الرقابة السياسية -
 الرقابة اإلدارية الذاتية -
 الرقابة القضائية النظام الموحد والنظام المزدوج تكييف ديوان المظالم في المملكة -
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 :ديوان المظالم في النظام اإلسالمي
  النشأة والتطور -
 االختصاصات ذات الطابع القضائي وغيرها -
 المقارنة بين ديوان المظالم واألنظمة الشرعية المشابهة -

2 

5 

  ة:ديوان المظالم في المملكة كجهة أو هيئة ذات اختصاص بالمنازعات اإلداري
 نشأة الديوان وتطوره -
 موقع ديوان المظالم من التنظيم القضائي في المملكة -
 تشكيل ديوان المظالم وأجهزته األساسية -

4 

6 

 :ختصاصات ديوان المظالم كجهة قضاء اداري حسب نظامها
 اإلدارية:دعوى الطعن في القرارات  -
 طبيعة دعوى الطعن في القرارات االدارية امام ديوان المظالم -
 طبيعة القرار االداري المطعون فه امام ديوان المظالم -
 أنواع القرارات االدارية -

2 

7 

 اإلدارية:شروط الطعن في القرارات  -
 شرط المصلحة -
 شرط التظلم االداري -
 شرط الميعاد -

2 

8 

 اإلداري:أسباب الطعن في القرار  -
  عدم االختصاص -
  عيب الشكل -
 مخالفة األنظمة -
 إساءة استعمال السلطة -

4 

9 

 .ويضعدعوى الت -
 تطور المسؤولية االدارية للدولة -
 مدى مسؤولية الدولة عن أعمالها النظامية -
 نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وموقف ديوان المظالم منها -

2 

11 
 ةاألشغال العام ضرار التي تسببهاالمسؤولية عن األ -
 إجراءات دعوى التعويض -

2 

11 
 دارية )الحكومية(الدعوى المتعلقة بمنازعات العقود اإل -
 الدعوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق -
 مفهوم المخالفات التأديبية وأنواع المخالفات اإلدارية -

2 

12 
 نطاق المسؤولية التأديبية -
 ضمانات المحاكمة التأديبية -

2 

13 
 تصرف في التحقيق اإلداريلا -
 الجزاءات التأديبية -
 إجراءات المحاكمة التأديبية -

2 
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 محو الجزاءات التأديبية -

14 
 القواعد اإلجرائية لرفع دعوى أمام ديوان المظالم -
 (منازعات العقود –اجراءات رفع الدعوى اإلدارية )الطعون في القرارات  -
 إجراءات رفع الدعوى التأديبية -

2 

 31 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 5

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المعارف 1

1.1 
د ومصررررررررادره، والقيو يبّين مفهوم مبدأ المشررررررررروعية، ومضررررررررمونه، 

 الواردة عليه.
 المحاضرات -
 الخرائط المفاهيمية -

االختبرررررارات التحريريرررررة  -
 والشفوية.

 
يسرررتعرض نشرررأة وتطّور ديوان المظالم في النظام اإلسرررالمي، ثم  1.2

 في النظام السعودي.

يذكر اختصررررررررررررررراصرررررررررررررررات ديوان المظالم، والقواعد اإلجرائّية لرفع  1.3
 الدعوى اإلداريّة.

 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: المهارات 2

2.1 
يقارن بين النظام اإلسرالمي واألنظمة الوضعية فيما يتعلق بمبدأ 

 المحاضرة - المشروعية.
 المناقشة والحوار -
 المحكمة الصوريّة -
 العروض التقديمّية -
 التقارير -

االختبرررررارات التحريريرررررة  -
 والشفوية

 بطاقة المالحظة -
 أوراق العمل -

 .يطبق اإلجراءات القانونية في مجال المنازعات اإلدارية 2.2
 مذكرات الّدعوى وفق الّنصوص الّنظامّية. يحرر 2.3

يقدم تقريرا ألحد موضررررررررررررروعات التعلم مسرررررررررررررتخدما المصرررررررررررررادر  2.4
 واالليات المناسبة.

 :بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن: الكفاءات 3

3.1 
 ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد.يعمل بفاعلية 

 التعّلم التعاوني - 
 أنشطة بحثّية -
 حل المشكالت -

 بطاقة المالحظة -
 تقييم األنشطة -

3.2 
يوظف معررارفرره ومهررارترره القتراح الحلول المنرراسررررررررررررررربررة فيمررا يتعلق 

 بالمشكالت والقضايا في المقرر.
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة. 5
 الثاني عشر

11 % 

 % 11 السابع. التكليف بأبحاث علمية في موضوعات المقرر. 2
 % 21 الثامن. اختبار فصلي تحريري. 3
 %61 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري. 4

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 .توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم -
 .تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم -
 .إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب -
 الطالب المتعثرين.اكتشاف ودعم  -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
 إشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية. -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 5

أبو  هاشرررمدراسرررة مقارنة، د. حسررران  -الوجيز في القضررراء اإلداري السرررعودي طبقاا لنظام ديوان المظالم الجديد  المرجع الرئيس للمقرر
 العال.

القضاء اإلداري السعودي طبقاا لنظام المرافعات الجديدة، تأليف: حمدي العجمي، الناشر: دار اإلجادة، تاريخ  المراجع المساندة
 2116النشر: 

 موقع وزارة العدل السعودية المصادر اإللكترونية
https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 أخرى 
 موقع الموسوعة القانونية

https://elawpedia.com/ 
 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

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

 طالب/ة 51قاعة دراسية  -
 

 التجهيزات التقنية
 شاشة عرض )بروجكتر( . )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  )تبعاا لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس
 مخرجات التعلممدى تحصيل 
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس
 زيارة األقران عضو مناظر، منسقي المقرر، قيادة البرنامج

 تقرير المقرر

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://elawpedia.com/
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 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 الجلسةتاريخ 
 
 


