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 رمز المساق :                                      القانون االداري: اسم المساق 
 5102/5102 السنة الدراسية :                                           ساعات اسبوعيا 3الوقت : 

 المساق /وصف 
مع اتساع حاجات االفراد من الخدمات المختمفة واتساع تدخل الدولة الشباعها، ظهرت وسائل عديدة لالدارة وامتيازات مختمفة 
تعينانها عمى اداء مهامها، لذا كان البد من بيان دور االدارة في حياة االفراد اليومية وكيفية ممارستها لمهامها واهم وسائمها 

 تها ووسائل الرقابة عميها.واكثر امتيازا
 اىداف المساق

 االداري بالقانون التعريف.     
 وىيئاتيا لالدارة القانونية باالنشطة التعريف. 
 لمياميا ممارستيا في االدارة بوسائل التعريف.   
 الىميتيا الموظف نظرية عمى التاكيد.   
 5112 عام بعد التحوالت اثر في خاصة العراق في االداري التنظيم بيان. 

 الخطوط العامة لممسار 
 مفردات المنيج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 التعريف بالقانون االداري ونشأتو في كل من فرنسا والعراق. 0
 خصائص القانون االداري ومصادره. 5
 اساس القانون االداري وعالقتو بفروع القوانين االخرى. 2
 بيعتيا القانونية.ماىية الشخصية المعنوية وعناصرىا وط 4
 معايير تمييز الشخصية المعنوية العامة من الشخصية المعنوية الخاصة. 2
 انواع االشخاص المعنوية وانتيائيا. 2
 التعريف بالقرار االداري وتمييزه من االعمال المادية والقضائية. 7
 انواع القرارات االدارية. 8
 اركان القرارات االدارية 9

 تنفيذ القرارات االدارية 01
 انقضاء القرارات االدارية 00
 مفيوم العقد االداري واركانو 05
 طرق ابرام العقود االدارية 02
 انواع العقود االدارية 04
 تنفيذ العقود االدارية 02
 التزامات وحقوق المتعاقد مع االدارة 02
 نياية العقود االدارية 07
 معاييره وموقف الفقو والقضاء من نظرية المرفق العامتعريف المرفق العام و  08



 انواع المرافق العامة وطرق ادارتيا 09
 المبادئ االساسية التي تحكم المرافق العامة 51
 مفيوم الضبط االداري وحدود سمطات الضبط االداري 50
 مفيوم الوظيفة العامة واالنظمة التي تحكميا 55
 عالقة التي تربطو بالدولة وطرق اختيار الموظفينتعريف الموظف وطبيعة ال 52
 بالوظيفة وصحة التعيينشروط االلتحاق  54
 واجبات وحقوق الموظف العام 52
 نظرية االموال العامة 52
 المركزية االدارية 57
 الالمركزية االدارية 58
 5112التنظيم االداري في العراق قبل عام  59
 5112راق بعد عام التنظيم االداري في الع 21
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