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  األسبوعيجدول الدروس 
 

  محمد جبار طالب +  زينب كريم سوادي االسم 
 

 Molmosawy2005@yahoo.co.nz البريد االلكتروني 

 القضاء االداري  اسم المادة 
 

 سنوي  مقرر الفصل 
 

 افهام الطالب بكيفية مقاضاة االدارة  – 1 المادة  أهداف
 بيان الية رفع الدعوى امام المحاكم  – 2

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

دعوى  – 4وسائل مراقبة المشروعية  -3مصادر المشروعية  – 2مفهوم مبدأ المشروعية  – 1
 اسباب الغاء القرار االداري  -5االلغاء 

 

 بغداد  – 1991القضاء االداري وحماية مبدا المشروعية . البرزنجي عصام عبد الوهاب  الكتب المنهجية 
 

. د -2/  2004. عمان . دار الثقافة . موسوعة القضاء االداري . علي خطار شطناوي . د  – 1 المصادر الخارجية 
القضاء . سالم راشد العلوي . د  -3. /  2002عمان . دار الثقافة . القضاء االداري . نواف كنعان 

 دار. القضاء االداري . هاني علي الطمراوي . د  – 4/  2009. دار الثقافة عمان . االداري 
  2009. عمان . الثقافة 

 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي 
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

20% 20% 10% 50% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 مفهوم االدارة  21/9/2014 1

  %2 معنى المشروعية  22/9/2014 2

  %9 مصادر مبدا المشروعية  5/10/2014 3

  %12 نطاق مبدا المشروعية  12/10/2014 4

  %15 وسائل حماية المشروعية  19/10/2014 5

  %12 السلطة التقديرية  22/10/2014 2

  %21 حالة الضرورة  2/11/2014 7

  %24 الرقابة القضائية  9/11/2014 2

  %27 انواع الرقابة القضائية  12/11/2014 9

  %30 القضاء الموحد  23/11/2014 10

  %33 القضاء المزدوج  30/11/2014 11

  %32 القضاء االدارة ي فرنسا 7/12/2014 12

  %39 القضاء االداري في مصر  14/12/2014 13

  %43 نشاة القضاء االداري في العراق  21/12/2014 14

  %47 تطور القضاء االداري في العراق  22/12/2014 15

12 4/1/2015  50%  

 عطلة نصف السنة 

  %53 مجلس شورى الدولة  12/1/2015 17

  %52 اختصاصات المجلس  25/1/2014 12

  %59 الدعاوي االدارية  1/2/2014 19

  %23 دعوى االلغاء 2/2/2015 20

  %22 شروط قبول دعوى االلغاء  15/2/2015 21

  %29 شروط المصلحة  22/2/2015 22

  %73 شروط التعليم الوجودي 1/3/2015 23

  %72 اسباب االلغاء 2/3/2015 24

  %79 قرينة الصحة  15/3/2015 25

  %22 عيب االختصاص  22/3/2015 22

  %25 عيب الشكل  29/3/2015 27

  %22 عيب المحل 5/4/2015 22

  %91 عيب السبب 12/4/2015 29

  %94 عيب االساءة في استعمال السلطة  19/4/2015 30

  %97 دعوى التعويض 22/4/2015 31

  %100 دعوى التاديب  12/1/2015 32

 

 :توقيع العميد                                                                         :             توقيع االستاذ     



        


