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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 فاضل جبير لفتة  االسم 

 Fadel_1971@yahoo.com البريد االلكتروني 

 القانون االداري  اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

تعليم الطالب بمفردات مادة القانون االداري ودراسة نشاطه واالدارة وتكوين التطبيقات االدارية  المادة  أهداف
 وبيان اختصاصاتها وعالقتها فيما بينها وعالقة االدارة باالفراد ووسائل محاربة االدارة ونشاطاتها 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

تنظيم االدارة + اساس القانون االداري +ماهية القانون االداري –تدخل الدولة في الحياة المعاصرة 
 .اعمال االدارة العامة + وسائل االدارة العامة + نشاط االدارة العامة + العامة 

الداري للدكتور عصام عبد القانون ا, مبادئ احكام القانون االداري للدكتور علي محمد بدير  الكتب المنهجية 
 .الوهاب البرزنجي والدكتور مهي السالمي 

القانون , القانون االداري للدكتور ماهر صالح عالوي , القانون االداري للدكتور ثاب توما منصور  المصادر الخارجية 
 .االداري للدكتور سليمان محمد الطماوي 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل 
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الدراسي الفصل 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 تدخل الدولة المعاصرة / مقدمة  00/9/0202 0

  %6 التعريف بالقانون االداري 02/9/0202 0

  %02  نشاة القانون االداري وتطوره 0/02/0202 3

  %00 خصائص القانون االداري  00/02/0202 2

  %02 ماهية الشخصية المعنوية  09/02/0202 0

  %00 المركزية االدارية  06/02/0202 6

  %00 الالمركزية االدارية التعليمية  0/00/0202 7

  %09 في العراق  اإلداريالتنظيم  9/00/0202 2

  %33 قانون مجالس المحافظات  06/00/0202 9

  %36  اإلداريالضبط  03/00/0202 02

  %39 نظرية المرافق العامة  32/00/0202 00

  %02 النظام القانوني للمرافق العام  7/00/0202 00

  %20 الوظيفة العامة  02/00/0202 03

  %27 طرق اختيار الموظفين  00/00/0202 02

  %02 واجبات الموظف العام  02/00/0202 00

06 2/0/0200  00%  

 عطلة نصف السنة

  %03 حقوق الموظف العام ومزاياه  51/2/2151 07

  %06 النظام االنضباطي  22/2/2151 02

  %09 الموظفين  ءالتطور التاريخي لمحكمة قضا  5/3/2151 09

  %63 انقضاء الرابط الوضيفية  8/3/2151 02

  %66 االموال العامة   51/3/2151 00

  %69 النظام القانوني لالموال العامة  22/3/2151 00

  %73 القرارات االدارية  22/3/2151 03

  %76 اركان القرار االداري 1/4/2151 02

  %79 ةالغاي , المحل , السبب  52/4/2151 00

  %20 انواع القرارات االدارية  52/4/2151 06

  %20 انهاء القرارات االدارية  22/4/2151 07

  %22 تحديد العقود االدارية  3/1/2151 02

  %90 انواع العقود االدارية  51/1/2151 09

  %92 رام العقود االداريةطرق اب 51/1/2151 32

  %97 االحكام العامة في تنفيذ العقود االدارية  24/1/2151 30

  %022 نهاية العقود االدارية  4/2/2151 30

   

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 
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Type here general notes regarding the course General Notes 
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