
 

 الخطة الدراسية

(2021-2020) العام الدراسي  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 القانون اإلداري اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Administrative Law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

ومحورها الموظف العام، تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمجال الوظيفة العامة 

والنشاط اإلداري والمرافق العامة وأهم القوانين التي تتعلق بها ، واألعمال التي 

تقوم بها اإلدارة سواء كانت باإلرادة المنفردة )القرارات اإلدارية( أو باإلرادة 

 المزدوجة )العقود اإلدارية(

 وصف المادة

اري ببعض القوانين ، مصادر القانون عالقة القانون اإلدتساعد الطالب على معرفة 

اإلداري ، خصائص القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري في العراق بموجب دستور 

، النشاط اإلداري ، المرافق العامة ، الوظيفة العامة ، القرار اإلداري ، العقد 2005

 اإلداري

 3 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 3 عدد الوحدات

 محمد عبد الرحيم حاتم حسن اسم التدريسي باللغة العربية

 Mohammed Abdul Rahim Hatem Hassan اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 mohamad.alhasnawy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07809744401 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 عالقة القانون اإلداري ببعض القوانين 1

 مصادر القانون اإلداري 2

 خصائص القانون اإلداري 3

 التنظيم اإلداري 4

 إطار القانون العامالشخصية المعنوية في  5

 أقسام األشخاص المعنوية 6

 المؤسسات الخاصة ذات النفع العام 7

 المركزية والالمركزية والفدرالية 8

 الرقابة على الهيئات الالمركزية 9

 2005التنظيم اإلداري في العراق بموجب دستور  10

 2005النظام اإلداري الفدرالي بموجب دستور  11

 اإلداريالنشاط  12

 المرافق العامة 13

 وسائل اإلدارة العامة 14

 األموال العامة 15

 الوظيفة العامة 16

 النظام االنضباطي )التأديبي( في الوظيفة العامة 17

 التصرفات القانونية لإلدارة 18

 التعريف بالقرار اإلداري ومعايير تمييزه 19

 أنواع القرارات اإلدارية 20

 القرار اإلداريأركان  21

 نفاذ القرار اإلداري 22

 طرق تنفيذ القرارات اإلدارية 23

 نهاية القرار اإلداري 24

 تعريف العقود اإلدارية وأنواعها 25

 طرق إبرام العقود اإلدارية 26

 إجراءات التعاقد بالمزايدات العامة 27

 إجراءات التعاقد بالمناقصات العامة وأنواعها 28

 اإلدارة في العقد اإلداريسلطات  29

 حقوق المتعاقد في العقد اإلداري 30

 :المصادر

 مبادئ وأحكام القانون اإلداري / د. عصام البرزنجي و د. علي محمد بدير و د. مهدي السالمي

 

 :المراجع الرئيسة

 الوسيط في القانون اإلداري / د. ماهر صالح عالوي الجبوري( 1)

 ( مبادئ القانون اإلداري / د. سليمان محمد الطماوي 2)

  هاني علي الطهراوي( القانون اإلداري / د. 3)

 

 :المراجع المساعدة

 مبادئ القانون اإلداري / د. شاب توما منصور( 1)

 مبادئ القانون اإلداري / د. مازن ليلو راضي( 2)

 نواف كنعان( القانون اإلداري / د. 3)


