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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 161 رقم ورمز المساق: اإلداري  القانون  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري  متطلب كلية المساق: نوع

  منسق المساق: - المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل لكترونيإ ☐        وجاهي ☒ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

 هامن تستقى التي والمصادر وخصائه تعريفه ببيان داري اإل القانون  ماهية دراسة المساق هذا يتضمن
 لمعنويةا الشخصية ماهية دراسة عن فضال, خرى األ القانون  بفروع القانون  هذا وعالقة داريةاإل القاعدة

 في هزةجاأل هذه ودور والالمركزية المركزية دارةاإل ساليبوأ داري اإل الجهاز وشكل بطبيعة الرتباطها
 المالية لةالوسي هدافهاأ  تحقيق في دارةاإل ووسيلة داري اإل بالضبط المتمثل داري اإل النشاط مسائل تنظيم
 .حمايته ووسائل ماهيته العام المال في البحث عبر

 أهداف المساق

 ن اإلداري وبالتنظيم اإلداري والنشاط اإلداري ساسية المتعلقة بماهية القانو معرفة المبادئ األ -1
 بالوسيلة المادية لإلدارة العامة.و 
 بالتنظيم اإلداري والضبط اإلداري واألموالمكين الطالب من تحليل القواعد القانونية المتعلقة ت -2

 العامة.
 .امتالك مهارات التطبيق القانوني السليم على الوقائع المعروضة -3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: انونالق هذا وعالقة هومصادر وخصائصه تعريفهو اإلداري القانون ماهية يدرك الطالب نأ 
مي طبيعة الجهاز اإلداري المركزي والالمركزي اإلقلي، ويدرك كذلك االخرى القانون بفروع

 والمرفقي.

CLO2 :سيلةوو أن يلم الطالب بصور النشاط اإلداري من الضبط اإلداري وإدارة المرافق العامة 

 اإلدارة العامة المادية المتمثلة بالمال العام وحمايته.

CLO3 : لمساق اللنصوص التشريعية ذات الصلة بموضوعات أن يمتلك الطالب مهارة النقد والتحليل

 محل الدراسة.

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 
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     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 

 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 عالمة  30 امتحان كتابي يحدد من الجامعة امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير  12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 واجب 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات  خالل الفصل (3)نشاط 

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 عالمة  50  الجامعة من يحدد امتحان نهائي

  

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
 لقاء وجاهي  األخرى  القانون  بفروع وعالقته اإلداري  القانون  تعريف 1االسبوع 
 لقاء وجاهي  ومصادره اإلداري  القانون  وتطور نشأة 2االسبوع 
 لقاء وجاهي  تطبيقه ونطاق وأساسه اإلداري  القانون  خصائص 3االسبوع 
 لقاء وجاهي  المعنوية الشخصية دراسة في األساسية المبادئ 4االسبوع 
 لقاء وجاهي  اإلدارية المركزية 5االسبوع 
 لقاء وجاهي  اإلدارية الالمركزية 6االسبوع 
 لقاء وجاهي  األردن في اإلداري  التنظيم 7االسبوع 
 لقاء وجاهي  ووسائله وأغراضه اإلداري  الضبط ماهية 8االسبوع 
 لقاء وجاهي  اإلداري  الضبط أساليب 9االسبوع 
 لقاء وجاهي  اإلداري  الضبط سلطات حدود 10االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
 لقاء وجاهي  وإلغائها وتنظيمها وإنشائها وعناصرها العامة المرافق تعريف 11االسبوع 
 لقاء وجاهي  العامة المرافق أنواع 12االسبوع 
 لقاء وجاهي  إدارتها وطرق  العامة المرافق تحكم التي المبادئ 13االسبوع 
 لقاء وجاهي  واستعماله وتمييزه العام المال مفهوم 14االسبوع 
 لقاء وجاهي  العام للمال القانونية الحماية 15االسبوع 
  متحانات النهائيةاسبوع اال 16االسبوع 

طبيعة التدريس تكون على النحو التالي: **  

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاإلمساق ال. 

 (غير متزامن )متزامن أولكتروني إ أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
.والتوزيع للنشر الثقافة دار, 2018, د. محمد الخاليلة أ. /اإلداري  القانون  في الوسيط  المرجع الرئيس  

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
كثر من أالمواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها, وال يسمح له بالتغيب عن  تشترط 

 و عذر مرضي يقبله العميد.أمجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري من % 15
 المحدد. وتسليمها بالوقتالب حل األنشطة يتوقع من الط  األنشطة

 .بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخيريم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة قد يخضع التقد التسليم المتأخر للواجبات
 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالبيتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  يعاقب

 أو االشتراك فيه.و الشروع فيه أاالمتحان 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


