
 القانون اإلداريالمقرر: 

I *:اختياري -              -إجبـاري  المقرر           
 

 المقرر:   تدريس عن المسئول العلمي القسم* 

 األول :الفصل الدراسي -   تمهيدي ماجستير القانون العامالدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات -أ

 MLAW601 :الكـود                   القانون اإلداري      :  اسم المادة* 

 ساعات 3  :المعتمـدة الساعـــات* 

 ال يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس                  ساعات 3- /أسبوعيا: المحاضرة* 

 الفصل الدراسي األول  المدة الزمنية للمقرر:* 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -1
 مفّصل ومعّمق حول المبادئ األساسية للقانون اإلداري مع التركيز على المسؤولية اإلدارية.شرح 

 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
 لطبيعة مسؤولية الشخص العام وتمييزها عن مسؤولية الشخص الخاص. :والفهم المعرفة -أ

 

  :الذهنية المهارات -ب

رية في المحاضرات وتعليميه على كيفية االستفادة من االجتهادات في أي تدريب الطالب على المشاركة النظ
 عمل علمي.

 

 :والعملية المهنية المهارات -ج

 تحليل بعض االجتهادات األساسية المتعلقة بالمسؤولية
 

 .والمنقولة العامة المهارات  -د

 امتدريب الطالب على أساليب البحث العلمي وخصوصًا في القانون اإلداري الع

 
 

× 



 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 التعريف بالمسؤولية اإلدارية 1
 طبيعة وتطور مسؤولية السلطة العامة 

 

3   

نطاق المسؤولية اإلدارية )الضرر القابل  2
 للتعويض(

نطاق المسؤولية اإلدارية )التعويض عن 
 الضرر(

3   

 م للمسؤولية اإلدارية :النظام العا 3
 المسؤولية المبنية على الخطأ -1

 التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
 منشأ ونتائج هذا التمييز

3   

 تنوع أخطاء اإلدارة 4
 اثبات الخطأ 
 درجة الخطأ 

3   

   3 الخطأ الثابت والخطأ المفترض 5

المرافق العامة التي تنعقد مسؤوليتها اال في  6
 الخطأ الجسيم  حالة

المرافق العامة التي تنعقد مسؤوليتها أحيانا مع 
 الخطأ الجسيم وأحيانا مع الخطأ البسيط

3   

   3 تقييم األسبوع السابع 7

 مسؤولية الموظف  8
 اجتماع مسؤولية الموظف ومسؤولية االدارة

3   

   3 قواعد حساب التعويض األساسي 9

   3 قواعد حساب التعويض الفرعي 11

 النظام العام للمسؤولية اإلدارية : 11
 المسؤولية بدون خطأ )نظرية المخاطر( -2

3   



    تقييم األسبوع الثاني عشر 12

   3 المسؤولية بدون خطأ )نظرية المخاطر(- 13

 المسؤولية بدون خطأ )مبدأ المساواة( 14
 أشغال عامة + أعمال إدارية مشروعة

3   

 طأ )مبدأ المساواة(المسؤولية بدون خ 15
 العمل التشريعي +اتفاقيات دولية + الحراسة

3   

  االمتحان النهائي 16
 
 
 :والتعلم التعليم أساليب -4

 الشرح النظري + التمارين عملية

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 مشاركة في المحاضرات + امتحان جزئي ونهائي   

 التقييــم دولـج

 ئوية للتقييمالنسبة الم التقييم األسبوع
 %25 تقييم األسبوع السابع 7 -1
 %25 تقييم األسبوع الثاني عشر 12 - 8

 %51 االمتحان النهائي 16
 %111 المجموع

 

 المراجع :  قائمة -6

 .المقرر مذكرات* 

 :مقترحـــة كتــب* 

   2102 - منشورات الحلبي الحقوقية –القانون االداري العام  –الدكتور فوزت فرحات 

 2102 -منشورات الحلبي الحقوقية  – -القانون االداري العام والمنازعات االدراية  –الدكتور جورج سعد 

 .   2112الدكتور محي الدين القيسي ، القانون االداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية 

 .  2112 - ت الحقوقيةمكتبة صادر دار المنشورا –يوسف سعد هللا الخوري، القانون اإلداري العام الدكتور 

 2115 - منشورات الحلبي الحقوقية ، مبادئ و أحكام القانون اإلداري، محمد رفعت عبد الوهاب الدكتور



 

 إلخ إنترنت، مواقع دورية، مجالت* 
 
 

 :اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

 الكلية. متابعة مواقع األنترنت والمجالت والدوريات وكتب حديثة متوفرة في مكتبة
 

 د. علي مراد   :ررـالمقأستاذ 

 د. عمر حوري  :مــالقس سـرئي

 12/10/2105  :اريخـــــــــــالت
 
 


