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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 6060352 رقم المادة  تشريعات اإلدارة االلكترونية اسم المادة الدراسية
 القانون اإلداري  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 2 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

لدددن الناحيدددة القانونيدددة ولددددلولها وويدددان   دددداها و اياتهدددا ولقولاتهدددا تهددددذ  ددداد اللدددادة  لدددم تحدادددد لاهدددول اإلدارة العالدددة االلكترونيدددة 
والقددرارات اإلداريددة وتحداددد ولددعها القددانون   إل ددراتاتوعناصدر ا ملددا اتندداوز  لددرر التالددورات االلكترونيددة الحداتددة ادد  ل داز ت سددي  

ارة العالددة مددالقرارات والعقددود اإلداريددة  ملددا ويتعددرل لاالددار القددانون  لتتالددورات االلكترونيددة الحداتددة التدد  الددر ت عتددم وسددا   اإلد
 .اتعرل لتحداد وسا   حلاية اإلدارة االلكترونية سوات مانت انية  و قانونية وتقرير لدى ااعتاتها

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 مهارات الطلبة بمفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية.تنمية  الهدف االول 
م مخرجات التعل

 للهدف االول 
 .اإلالار العال لادارة العالة االلكترونيةلقدرة الالت ة عتم اهل  1.1
 .لقدرة الالت ة عتم استن اط الارق لان اإلدارة العالة او الخاصة 1.1

 تنمية مهارات الطلبة بالنظام القانوني لإلدارة االلكترونية والتطورات القانية التي حدثت فيه. الهدف الثاني 
ات التعلم مخرج

 للهدف الثاني 
 .تاسار اللتعتل لتتالورات الحداتة  النظال القانون  لادارة االلكترونية 1.1
 .عتم اهل التالورات القانونية اللتعتقة  اإلدارة العالة االلكترونيةلقدرة الالت ة  1.1

 تنمية فهم بالقرارات اإلدارية االلكترونية. الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 

 الثالث  للهدف
 .لقدرة الالت ة  لعراة القرارات اإلدارية االلكترونية 1.1
 .استقصات ارمان القرارات اإلدارية االلكترونية 1.1

 بالعقود اإلدارية االلكترونية.تنمية فهم الطلبة  الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 .ةلقدرة الالالب عتم اهل األساس العال لتعقود اإلداري 1.1
 تاسار اللتعتل لتلتغارات الت  الر ت عتم العقود اإلدارية االلكترونية. 1.1
 .لقدرة الالت ة عتم تاللاق القواعد العالة ا  العقود عتم العقود اإلدارية اإللكترونية 1.1

 .3602 دار وا    علان 0د. حلدي القليالت  قانون اإلدارة العالة اإللكترونية  ط  الكتاب المعتمد:

  -1 مراجع العلمية:ال
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 تحديد مفهوم اإلدارة العامة اإللكترونية.
  11-11 عوامل نجاحها. –اإلدارة العامة اإلكترونية / أهدافها 

11 
1 
1 
1 

 مراحل التحول إلى اإلدارة اإللكترونية.
  11-11 . –مفهومها  –تعريف الحكومة اإللكترونية 

11 
1 
1 
1 

 دور ومزايا الحكومة اإللكترونية.
  11-01 متطلبات الحكومة اإللكترونية.

11 
1 
1 
1 

  01-01 البناء القانوني للحكومة اإللكترونية.

10 
1 
1 
1 

 أهداف الحكومة اإللكترونية.
  01-01 سلبيات المحتملة لإلدارة اإللكترونية.ال

10 
1 
1 
1 

 التجسس اإللكتروني.
  21-01 زيادة التبعية

10 
1 
1 
1 

 شكل اإلدارة.
  20-01 مبادئ تطبيق الحكومة اإللكترونية.

12 
1 
1 
1 

 المجاالت الرئيسية ألنشطة الحكومة اإللكترونية.
  70-20 وسائل اإلدارة اإللكترونية.

17 
1 
1 
1 

  110-72 اركان القرارات اإلدارية.

11 
1 
1        
1  

  - اركان القرارات اإلدارية

11 
1 
1 
1 

  100-101 .العقود اإلدارية االلكترونية

11 
1 
1 
1 

 ضوابط البرام العقود.
  120-102 اإلدارة اإللكترونية.

11 
1 
1 
1 

  110-122 طرق ابرام العقود اإلدارية.
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 للمواد طريقة التقييم
 النظرية

 %11اللشارمة    = 
 %11=   االلتحان األوز
 %11=  االلتحان التان 
 %01= االلتحان النها  

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %01=   الاص  اعلاز 
 )تقارير    حاث  التحانات اولية( 

 %01=  االلتحان النها  

 
 

 11/11/1110 خ االعتمادتاري الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )اتل تحداتها ا  م  اص  دراس  وتع أ لن قل  لدرس اللادة(معلومات إضافية: 
 262 رقم المكتب الدمتور  شال حالد الكساس ة  مدرس المادة

 Hish_Kasasbeh@yahoo.com البريد االلكتروني 070  الهاتف الداخلي

 2066-2066س: األحد   التالتات  الخلي الساعات المكتبية 
 03066 -00066اإلتنان   األروعات :

 


