
 جمهورية العراق

 

 المعقل  :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لعاما :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية :المرحلة 
 ذر حميد راضي اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس مساعد اللقب العلمي 
 القانونماجستير في  :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 ذر حميد راضي االسم

 Thir.radhi@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

  القانون االداري اسم المادة

 سنوي    مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

 بالقانون االداري عموما والقانون االداري في العراق بصورة خاصةالتعرف 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 أ.د عصام البرزنجي و أ.د علي احمد بدير و أ.د مهدي السالمي

 
 المصادر الخارجية

 

 
 .المقرر المنهجي الكتاب

 
 تقديرات الفصل

 

االمتحان  السعي السنوي الفصل الثاني الفصل االول

 النهائي
 المجموع

20 20 40 60 100 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 



 إضافيةمعلومات 
 

 
 

 جمهورية العراق

 

 المعقل :اسم الجامعة

 القانون :اسم الكلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الخاص :اسم القسم جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية :المرحلة 
اسم المحاضر  

 الثالثي
 وائل عزت عبد الهادي

 مدرس اللقب العلمي 
 دكتوراه في القانون :المؤهل العلمي 
 جامعة المعقل مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
  - ماهية القانون االداري األسبوع االول 1

  - مفهوم القانون االداري الثاني 2

  - خصائص القانون االداري الثالث 3

  - مصادر القانون االداري الرابع 4

  - اساس القانون االداري الخامس 5

  - عالقة القانون االداري بفروع القانون االخرى السادس 6

  - التنظيم االداري السابع 7

  - الشخصية المعنوية الثامن 8

  - اساليب التنظيم االداري التاسع 9

  - التنظيم االداري في العراق العاشر 10

  - النشاط االداري الحادي عشر 11

  - الضبط االداري الثاني عشر 12



  - المرافق العامة الثالث عشر 13

                       وسائل االدارة العامة          الرابع عشر 14

   

--  

                                                           الخامس عشر 15

                               الوظيفة العامة         

                                   

-  

  - االموال العامة  16

 عطلة نصف السنة
  - اعمال االدارة العامة  االسبوع األول 17

  - القرار االداري الثاني 18

  - القرار االداري الثالث 19

  - القرار االداري الرابع 20

  - العقود االدارية الخامس 21

  - العقود االدارية السادس 22

  - العقود االدارية السابع 23

  -  الثامن 24

  -  التاسع 25

  -  العاشر 26

  -  الحادي عشر 27

  -  الثاني عشر 28

  -  الثالث عشر 29

  -  الرابع عشر 30

  -  الخامس عشر 31

32   -  

 
 
 


