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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.
 رابعة/ المستوى السابعالالسنة  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 ال يوجد )إن وجدت(. المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5
 

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 111 33 المحاضرات التقليدية 1
 ---- ---- التعليم المدمج  2
 ---- ---- التعليم اإللكتروني  3
 ---- ---- التعليم عن بعد  4
 ---- ---- أخرى  5
 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 التعلم ساعات النشاط م
 ساعات االتصال

 33 محاضرات 1
 ---- معمل أو إستوديو 2
 ---- دروس إضافية 3
 ---- )تذكر(أخرى  4
 31 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 12                   ساعات االستذكار 1
 8 الواجبات 2
 8 المكتبة 3
 7 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ---- )تذكر(أخرى  5
 25 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، إعداد المشتتتاريع، والواجبات، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 
 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1
اإلدارية والوسائل التي تستخدمها السلطة اإلدارية في تحقيق أهدافها العامة وتلبية متطلباتها  يتناول المقرر معنى العقود -1

 األساسية وحقوق المتعاقد.
نواعها أويبين  اإلدارية زمة ليميز بين أنواع العقودأن يمتلك الطالب المهارات والمعارف الال :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ووسائلها، ويتمكن من تحديد صالحياتها وآثارها.
 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
  المرتبط للبرنامج

  بنهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن المعارف 1
 3ع وأنواعها  يبين أهم خصائص العقود اإلدارية 1.1
 3ع ، وحقوقه تجاهها.يشرح طرق اختيار المتعاقد مع اإلدارة 1.2
 3ع .اليب التعاقد وإجراءاتهاأس وضحي 1.3
  المهارات 2
 1م .لنصوص النظامية.وفقا ل العقود اإلداريةحلل نصوص ي 2.1
 4م .مدى سلطة االدارة في تعديل العقد اإلدارييستنتج  2.2
 5م العقود اإلدارية وفقا لألنظمة المعمول بها. يحرر 2.3
 4م يقدم تقريرا في أحد موضوعات المقرر مستخدما اآلليات والمصادر المناسبة. 3.4
  الكفاءات 3
 4ك .يوظف معارفه ومهاراته القتراح الحلول في المنازعات في مجال العقود اإلدارية 3.1
 3ك .وفق القواعد المهنية واألخالق اإلسالمية المقرر يعمل بفاعلية ضمن فريق 3.2

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

 2 ، معيار تميز العقد اإلداري  تعريف العقد اإلداري 1
 2 أنواع العقود اإلدارية ،عقد الوظيفة العامة في النظام السعودي 2
 2   تكوين العقد اإلداري ،االختصاص بالتعاقد 3
 4   قواعد و طرق اختيار المتعاقد مع اإلدارة ،"المنافسة 4
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 4 المحدودة،الممارسة ، التأمين المباشر -المفتوحة  - 5
 2 لعقد اإلداري آثار ال و إجراءات التعاقد عن طريق المنافسة، حمرا 6
 2 الجزاءات:سلطة توقيع  2:سلطة الرقابة على تنفيذ العقد 1سلطات الجهة اإلدارية 7
 4 سلطة التعديل في العقد و حدودها 8
 4 حقوق المتعاقد مع اإلدارة،  التوازن المالي للعقد،آثار العقد النسبة للغير ، أسباب نهاية العقود اإلدارية 9
 4 تطبيقات قضائية. 11
 31 المجموع 11

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 المحاضرات  - يبين أهم خصائص العقود اإلدارية وأنواعها 1.1

 المناقشات  -
 الخرائط الذهنية -
 

االختتتتتتتتتتتبتتتتتتتتارات التتتتتتتتتتتحتتتتتريتتتتتريتتتتتتتتة 
 والشفوية.

 
 

يشتتتتتتتتتتتتتتترح طرق اختيتتتار المتعتتتاقتتتد مع اإلدارة، وحقوقتتته   1.2
 تجاهها.

 .يوضح أساليب التعاقد وإجراءاتها  1,3
 المهارات 2.0

يحلتتتتتل نصتتتتتتتتتتتتتتتوص العقود اإلداريتتتتتة وفقتتتتتا للنصتتتتتتتتتتتتتتتوص  2.1
 النظامية..

 المحاضرات . -
 المناقشات العلمية. -
 عروض التقديميةال -
 األنشطة البحرية 
 
 

التتتتتحتتريتتريتتتتتتتتة االختتتتتبتتتتتتتتارات  -
 والشفوية

 تقييم األنشطة.  -
 .بطاقة المالحظة

 يستنتج مدى سلطة االدارة في تعديل العقد اإلداري. 2.2
 يحرر العقود اإلدارية وفقا لألنظمة المعمول بها. 2.3

يقدم تقريرا في أحد موضتتتتتتتتتتتتوعات المقرر مستتتتتتتتتتتتتخدما  2.4
 اآلليات والمصادر المناسبة.

 الكفاءات 3.0

يوظف معتارفته ومهاراته القتراح الحلول في المنازعات  3.1
 .في مجال العقود اإلدارية

 األنشطة البحرية -
 .حل المشكالت -
 التعلم التعاوني -

 تقييم األنشطة البحرية. -
 .بطاقة المالحظة

 .المقرر يعمل بفاعلية ضمن فريق 3.2
 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 التقييمتوقيت  يميالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 الرابع  التكليف بأعمال تتعلق بالمادة. 1
 الراني عشر

11 % 

 %11 السابع. التكليف بأبحاث علمية في موضوعات المقرر. 2
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 التقييمتوقيت  يميالتق أنشطة م
 )باألسبوع(

 النسبة 
 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 21 الرامن. اختبار فصلي تحريري. 3
 %61 الرامن عشر. اختبار نهائي تحريري. 4

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 
 

 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 -
 ودعم الطالب المتعررين.اكتشاف  -
 تحفيز ورعاية الطالب المتفوقين -
 إشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية. -

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

 وع،بصالح بن صالح المطام المنافسات و المشتريات السعودي العقود اإلدارية على ضوء نظ المرجع الرئيس للمقرر
 م 2118هت 1429الطبعة الرانية 

 المراجع المساندة

عودية النشر الرياض المملكة العربية السو   العقود اإلدارية /محمود عاطف البنا ،دار العلوم للطباعة
(1984) 

القانون الكويتي و المقارن /إبراهيم طه الفياض  العقود اإلدارية ،النظرية العامة و تطبيقاتها في
 (1981،الكويت )،مكتبة الفالح 

 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

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

إعداد وتجهيز قاعات المحاضترات قبل بدء الدراستة بوقت كاف واإلشراف  -
 على نظافتها.

 

https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx
https://elawpedia.com/
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 متطلبات المقرر العناصر
 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(
تزويتتد قتتاعتتات المحتتاضتتتتتتتتتتتتتتترات بتتأجهزة الكمبيوتر المزود بشتتتتتتتتتتتتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتتة عرض  -

 )بروجكتر( .
  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 
 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس

 مدى تحصيل مخرجات التعلم
 مصادر التعلم

 استمارات تقويم الطلبة للمقررات الدراسية الطالب

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

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

 تقرير المقرر

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم  
 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم
 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 
 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم. جهة االعتماد
 17 رقم الجلسة

 ه3/6/1441 تاريخ الجلسة
 


