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 جامعة فيالدلفيا
 كليةالحقوق

 قسم القانون العام
2014/2015/ السنة الدراسية الثانيالفصل الدراسي    

 

 

 المنهاج الدراسي
 

تشريعات اإلدارة اإللكترونية ن المـادة:اعنو  0420465رقم المــادة:   

السنة الرابعةمستوى المادة: )2القانون اإلداري ( المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

حثم 1.00- 12.10وقت المحاضرة: ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة
 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 رقم المكتب ومكانه 

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

  farouqshibli@yahoo.com 12:45-11:15 -------------------- أستاذ مساعد د.فاروق شبلي 
 

  وصف المادة:
ــــــــــان أهــــــــــدافها وغاياتهــــــــــا  ــــــــــد مفهــــــــــوم اإلدارة اإللكترونيــــــــــة مــــــــــن الناحيــــــــــة القانونيــــــــــة ومــــــــــدلولها وبي ــــــــــاول هــــــــــذه المــــــــــادة تحدي تتن

تبســــــــــــــيط اإلجــــــــــــــراءات  ومقوماتهـــــــــــــا وعناصــــــــــــــرها كمــــــــــــــا يتنــــــــــــــاول أبـــــــــــــرز التطــــــــــــــورات اإللكترونيــــــــــــــة الحديثــــــــــــــة فـــــــــــــي مجــــــــــــــال
والقـــــــــــرارات اإلداريـــــــــــة وتحديـــــــــــد وضـــــــــــعها القـــــــــــانوني ويتعـــــــــــرض لإلطـــــــــــار القـــــــــــانوني للتطـــــــــــورات اإللكترونيـــــــــــة الحديثـــــــــــة التـــــــــــي 
ـــــــــــــة اإلدارة اإللكترونيـــــــــــــة  ـــــــــــــد وســـــــــــــائل حماي ـــــــــــــة وتحدي ـــــــــــــود اإلداري ـــــــــــــى وســـــــــــــائل اإلدارة العامـــــــــــــة كـــــــــــــالقرارات والعق طـــــــــــــرأت عل

  .سواء كانت فنية أو قانونية وتقرير مدى فعاليتها
  

 

  أهداف المادة:
  تزويد الطلبة بالمعرفة للمبادئ والمفاهيم االساسية والمتقدمة في تشريعات اإلدارة اإللكترونية. -1
تنميـــــة قـــــدرات الطلبـــــة الذهنيـــــة والعمليـــــة فـــــي مواضـــــيع تشـــــريعات اإلدارة اإللكتروينـــــة وتطـــــوير قـــــدرتهم  -2

 على التعلم وتطبيق معرفتهم النظرية على المسائل الواقعية . 

تطــــــــوير مهــــــــارات الطلبــــــــة فــــــــي كتابــــــــة وٕاعــــــــداد االوراق البحثيــــــــة والمقــــــــاالت والتقــــــــارير فــــــــي مواضــــــــيع  -3
 تشريعات اإلدارة اإللكترونية.

ـــــــة بالتشـــــــريعات  -4 ـــــــأثير االيجـــــــابي والفعـــــــال فـــــــي المهـــــــن ذات العالق ـــــــة القـــــــادرين علـــــــى الت تخـــــــريج الطلب
 اإلدارة اإللكرونية. 
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واالقتصـــــــاد بفعاليـــــــة مـــــــع اآلخـــــــرين واالســـــــتجابة  تمكـــــــين الطلبـــــــة مـــــــن العمـــــــل بـــــــروح الفريـــــــق الواحـــــــد  -5
 للمستجدات.

  
   

  مكونات المادة:
 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 

  اسم الكتاب                                                                    اسم المؤلف 
  حمزه محمد ناجي حامد                          المفهوم الشامل لإلدارة اإللكترونية              

  الحكومة اإللكترونية وآثارها على المرافق العامة                          علي حسن باكير
  اإلدارة اإللكترونية                                                        هيثم الشلبي

 الحكومة اإللكترونية                                                      طالل أبو غزاله 
 ججج

 
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (حيث ينطبق) دليل الدراسة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (حيث ينطبق) دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  

  نتاجات التعّلم:
 المعرفة العلمية والفهم 

ـــــــــــــة وخصائصـــــــــــــه وتطـــــــــــــوره 1أ/ : أدراك العناصـــــــــــــر االساســـــــــــــية والمتقدمـــــــــــــة للتشـــــــــــــريعات اإلدارة اإللكتروين
  التاريخي . 

  : أظهار معرفة متقدمة بكافة مواضيع تشريعات اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاته القضائية .  2أ/
راءاتـــــــــــــــه : التعـــــــــــــــرف الـــــــــــــــى التنظـــــــــــــــيم تشـــــــــــــــريعات اإلدرة اإللكترونيـــــــــــــــة االردنـــــــــــــــي  ومؤسســـــــــــــــاته وٕاج 3أ/

  واختصاصاته .
  

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

: إظهـــــــار مقـــــــدرة علـــــــى تطبيـــــــق المعرفـــــــة النظريـــــــة فـــــــي مجـــــــال تشـــــــريعات اإلدارة اإللكترونيـــــــة علـــــــى  1ب/
  مسائل واقعية عملية حقيقية أو مفترضه 

  
  
  

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 
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ارة اإللكترونيــــــــة بمختلــــــــف مصــــــــادره الســــــــتخراج المعلومــــــــات الداعمــــــــة : البحــــــــث فــــــــي تشــــــــريعات اإلد 1ج/
  للمعرفة ووضع الحلول المناسية للمشاكل العملية . 

  
  المهارات المكتسبة من الممارسة العملية 

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 اختبارات قصيرة 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 واجبات دراسية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 االمتحان النهائي 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 20 المشاريع

 100 المجموع
  

  التوثيق واألمانة األكاديمية:
  أمثلة توضيحية)أسلوب التوثيق (مع 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 حقوق الطبع والملكية 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 تجنب االنتحال 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  ع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسيتوزي
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الواجبات الدراسية والتقارير   المالحظات
 وأوقات تسليمها

المواضيع األساسية والمساندة التي 
 ستغطى

 األسبوع

24/2/2012  
بدء التدريس   

فترة االنسحاب و االضافة 
للطلبة المتأخرين عن 

 التسجيل

  )1( النظام القانوني لإلدارة اإللكترونية 
23/2 -27/2/2014  

 اختيار موضوع البحث
 

اخر موعد الجراء 
 االمتحانات غير المكتملة

تعريــــــــــــــــف االدارة اإللكترونيــــــــــــــــة  
 الفوائد) -االهداف-(التعريف

)2(  
2/3-6/3/2014  

عيــوب ومميــزات االدارة االلكترونيــة   
 المزايا). -(العيوب

)3(  
9-13/2014 

اإللكترونيـــة البنيـــة التحتيـــة لـــإلدارة   
(التحـــــــــــــول نحـــــــــــــو العمليـــــــــــــات 

التوجــــه نحــــو اإلدارة  -اإللكترونيــــة
 اإللكترونية).

)4(  
6-20/3/2014  

متطلبـــات ومســـتلزمات بنـــاء اإلدارة   
 اإللكترونية.

)5(  
23 -27/4/2014  

فترة اإلمتحان األول -  
 

عقبـــــات ومعوقـــــات بنـــــاء وتطبيـــــق  
 اإلدارة اإللكترونية.

)6(  
30/3 -3/4/2014 

ـــــاء دور    العنصـــــر البشـــــري فـــــي بن
 اإلدارة اإللكترونية.

)7(  
6-10/4/2014  

ــة (أشــغالها    انمــاط اإلدارة اإللكتروني
 وصورها).

)8(  
13 -17/4/2014  

  )9( تطبيقات اإلدارة اإللكترونية.  
20 -24/4/2014  

عطلة  1/5/2013االربعاء 
 بمناسبة عيد العمال

ــــــــــــــة اإللكترونيــــــــــــــة   اإلدارة المحلي
 اإلدارية اإللكترونية.(الالمركزية 

)10(  
27/4 -1/5/2014  

الحمايــــــــــــة القانونيــــــــــــة لــــــــــــإلدارة   
 اإللكترونية

)11(  
4-8/5/2014 

األبعــــاد االنســــانية واألخالقيــــة فــــي   
 اإلدارة اإللكترونية.

)12(  
11 -15/5/2014  

عطلة  25/5/2013السبت 
 بمناسبة عيد االستقالل

ـــــــة   المســـــــؤولية اإلداريـــــــة والتأديبي
عــــن ســــوء تطبيــــق نظــــام الناتجــــة 

 اإلدارة اإللكترونية.

)13(  
18 -22/5/20014  
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اخر  30/5/2013الخميس 
 موعد لالنسحاب من المواد

مراحـــل االنتقـــال الســـليم مـــن االدارة  
 التقليدية الى االدارة االلكترونية.

)14(  
25 -29/5/2014 

المرافق العامة في ظــل نظــام االدارة   
 اإللكترونية.

)15(  
1-5/6/2014  

  )16( العقود االدارية اإللكترونية.  
 
 

  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

معــدل مــا يحتــاج إليــه الطالــب مــن الدراســة واالعــداد للمــادة يســاوي ســاعتين لكــل محاضــرة مــن فئــة الخمســين 
  دقيقة.                

  
  سياسة الدوام (المواظبه)

%) 15%) من مجموع الساعات المقررة للمادة. وٕاذا غاب الطالب أكثر من (15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (
من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــائي 

اب بسبب المرض او لعذر قهري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفرًا)، أما إذا كان الغي
  المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب. 

   
  المراجـع
  الكتب

  المفهوم الشامل لإلدارة اإللكترونية                                        حمزه محمد ناجي حامد
  ها على المرافق العامة                          علي حسن باكيرالحكومة اإللكترونية وآثار 

  اإلدارة اإللكترونية                                                        هيثم الشلبي
 الحكومة اإللكترونية                                                      طالل أبو غزاله 

 

 المجالت العلمية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المواقع االلكترونية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


