
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 القضاء اإلداري اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Administrative judiciary المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(اسم 

 أهداف المادة
بالقضاء اإلداري وتمييزه عن القضاء العادي الطالب  تعريفتهدف هذه المادة إلى 

 وطرق التقاضي

 وصف المادة

مظاهر خضوع اإلدارة للقانون ، أنواع الرقابة على أعمال  مصادر المشروعية ،

اإلدارة ، مجلس االنضباط العام ، محكمة القضاء اإلداري ، المحاكم واللجان اإلدارية 

األخرى ، رقابة المشروعية )دعوى اإللغاء( ، رقابة التعويض )دعوى التعويض( ، 

لتنازع على االختصاص ، تحديد اختصاص القضاء اإلداري ، الجهة المختصة بفض ا

صور التنازع على االختصاص ، معايير فض التنازع على االختصاص ، شروط قبول 

 دعوى اإللغاء ، أوجه اإللغاء.

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 زينب ماجد محمد علي عبد الحسين اسم التدريسي باللغة العربية

 Zainab Majid Muhammad Ali Abdul Hussein باللغة االنكليزيةاسم التدريسي 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 zainab.almadany@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07832537041 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 

 

  

 



 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 المشروعيةمصادر  1

 مظاهر خضوع اإلدارة للقانون 2

 أنواع الرقابة على أعمال اإلدارة 3

 مجلس االنضباط العام 4

 محكمة القضاء اإلداري 5

 المحاكم واللجان اإلدارية األخرى 6

 رقابة المشروعية )دعوى اإللغاء( 7

 رقابة التعويض )دعوى التعويض( 8

 تحديد اختصاص القضاء اإلداري 9

 الجهة المختصة بفض التنازع على االختصاص 10

 صور التنازع على االختصاص 11

 معايير فض التنازع على االختصاص 12

 شروط قبول دعوى اإللغاء 13

 أوجه اإللغاء 14

 عيب الشكل وعيب السبب 15

 عيب مخالفة القانون )عيب المحل( 16

 عيب إساءة استعمال السلطة )عيب الغاية( 17

 جهات ومدة الطعن في أحكام القضاء اإلداري 18

 الطعن بقضايا الموظفين لدى العامة لمجلس شورى المحكمة 19

 الطعن بقرارات القضاء اإلداري لدى المحكمة االتحادية العليا 20

 الطعن لدى جهات قضائية أخرى )كالهيئة التمييزية الخاصة باالنتخابات( 21

 الحكم في دعوى اإللغاء 22

 حجية حكم اإللغاء 23

 الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري 24

 شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري 25

 تنفيذ حكم اإللغاء 26

 دعوى التعويض 27

 قواعد عامة في دعوى التعويض 28

 األسس التي تقوم عليها مسؤولية اإلدارة 29

 كيفية تنفيذ أحكام القضاء اإلداري 30

 :المصادر

 محمد طه الحسينيالقضاء اإلداري / د. 

 

 :المراجع الرئيسة

 القضاء اإلداري / د. محمد علي جواد( 1)

 ( القضاء اإلداري / د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد2)

 اإلداري / د. إبراهيم عبد العزيز شيحاالقضاء االداري مبد أ المشروعية تنظيم القضاء ( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 القضاء اإلداري / د. ماجد راغب الحلو ( 1)

 ( أصول القضاء اإلداري / د. مازن ليلو راضي2)

 نواف كنعانالقضاء اإلداري / د. ( 3)

 طلبة 


