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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1510060 رقم المادة القانون اإلداري  اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
  بهالقوانين اخصهرو وبعلهإل اإلدارة العامه   تشتمل هذه المادة على التعريف بالقانون اإلداري ونشأته وأساسهه وصااصاهه وعتهتهه     

كمهها تتنههاوا دراسهه  لنألريهه  اخشههصا  المعنواهه  وأنواعصهها  ميجههاس وماههادره مههم دراسهه  مركههسه للتنألههاإل اإلداري الههذي يت ههمن أسههلو  
 المركسي  اإلداري  والتمركسي  اإلداري  أو عدإل التركيس اإلداري، وتط اقات ذلك في اخردن 

لك دراسههه  النشهههار اإلداري ممهههرت فهههي المرافهههه العامههه  وأنواعصههها وطهههرق ندارتصههها وال هههب  اإلداري وأنواعهههه، وهيصاتهههه وتتنهههاوا كهههذ     
وأغرا ههه وحههدود سههلطات ال ههب  اإلداري والرهابهه  عليصهها وتط اقههات ذلههك فههي اخردن  وباإل ههاف  علههى مهها تقههدإل تت ههمن هههذه المههادة 

لعاإل في التشريم اخردني كما تتناوا دراس  اخمواا العام ، ونألامصا وكافا  حمايتصها، دراس  تفايلا  عن الوألافا  العام  والموألف ا
واستعماالت الماا العاإل وطرق الحاوا علاه  وتتناوا دراس  أعماا السلط  اإلداري  المادا ، واخعماا القانونا  ممرله  فهي القهرارات 

اإلداريهه  ممرلهه  فههي السههلط  التقديريهه ، وحههه التنفيههذ المباشههر، ونسعهها لمل اهه   اإلداريهه  والعقههود اإلداريهه ، ن ههاف  نلههى امتاههاسات السههلط 
 الصاا  للمنفع  العام  

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 وخصائصه وعالقة بالقوانين االخرى  واساسهتنمية فهم الطلبة بالقانون اإلداري ونشأته ومصادرة  الهدف االول 
مخرجات التعلم 

 االول للهدف 
  وتحديد ماادره وفروعه واساسه وصااصاه وعته  بالقوانين اخصرو  تهالوعي بالقانون اإلداري ونشأ 1.1
   القدرة على اصتبار النألري  العام  للقانون اإلداري  1.1

 تنمية فهم الطلبة بنظرية األشخاص المعنوية العامة وانواعها والتنظيم اإلداري  الهدف الثاني 

 مخرجات التعلم
 للهدف الثاني 

  وأنواع الشص  المعنوي العاإل وممارستصا ونشاطصا مفاهاإل نألري  اخشصا  المعنوا  العام  سيعس ت 1.1
القدرة على معرف  مصتلف أشكاا توسيم السلطات اإلداري  )المركسي  والتمركسي ( والتركيس وعدإل  1.1

   التركيس اإلداري 
 ، والوظيفة العامةاإلداري والضبط وانوعها وطرق إدارتها،  العامةلمرافق تطوير مهارات الطلبة با الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 مقدرة الطال  على مشارك  اخفكار المتعلق  بالمرافه العام   1.1
 المقدرة على االلماإل بال ب  اإلداري وحاالته العادا  واالسترناصا   1.1
 وماطلحات الوألاف  العام  من نقل   ين الوألاف  العام  والعمل الصا مامقدرة الطال  على التميس  1.1

 تنمية فهم الطالب بالقرارات اإلدارية والعقود اإلدارية الهدف الرابع 
مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 ونفاذها  مقدرة الطال  على فصإل القرارات اإلداري  وانواعصا 1.1
 ناس  إلدارة المنشأة العام القدرة على واف نوع العقد الم 1.1

  9102أ د  محمد الصتيل ، الوسا  في القانون اإلداري، دار الرقاف  للنشر والتوسيم، عمان  -1 الكتاب المعتمد:

  رروت  دوي د   –القانون اإلداري  -1 المراجع العلمية:
 د  سلامان محمد الطماوي  –الوجيس في القانون اإلداري  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مقدمة عامة مع التعريف بالقانون اإلداري وصلته بالقوانين األخرى.
 مراحل نشأة القانون اإلداري.

 تطور القانون اإلداري.
11-14  

11 
1 
1 
1 

 مصادر القانون اإلداري وأساسه ونطاق تطبيقه.
  46-14 خصائص القانون اإلداري.

11 
1 
1 
1 

 نظرية الشخص المعنوي.
  61-11 تعريف التنظيم اإلداري.

11 
1 
1 
1 

 المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية.
 التركيز وعدم التركيز اإلداري.

61-116  

14 
1 
1 
1 

 النشاط اإلداري.
بط تعريف الضبط اإلداري وهيئاته ووسائله وحدود سلطات الض

 اإلداري.
111-114  

14 
1 
1 
1 

 تعريف المرفق العام وعناصره. –المرافق العامة  –النشاط اإلداري 
لغاؤها وأنواعها والمبادئ التي تحكم  إنشاء وتنظيم المرافق العامة، وا 

 سيرها وطرق إدارتها.
114-111  

11 
1 
1 
1 

 .مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام و طبيعة عالقته باإلدارة
 وتمييزه عن غيره من العاملين و كيفية الدخول إلى الوظيفة العامة.

 وتعيين الموظفين و الجهات المختصة بذلك وضوابط التعيين.
111-111  

16 
1 
1 
1 

إدارة شؤون الموظفين وترتيب الوظائف العامة وتنظيم العمل 
 الوظيفي.

 حقوق الموظف العام أثناء الخدمة وعند انتهائها.
 لموظف العام.واجبات ا

111-111  

11 
1 
1 
1 

جراءات التأديب.  تأديب الموظف العام، وا 
  144-111 ضماناته، وتقييم أداء الموظفين.

11 
1 
1 
1 

التعريف باألموال العامة وطبيعة حق الدولة واألشخاص العامة 
 عليها.

 الحماية القانونية لألموال العامة.
 استعمال األموال العامة.

111-114  
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11 
1 
1 
1 

 األعمال القانونية واألعمال المادية.
 القرارات اإلدارية.

 أركانها. –مميزاتها  –خصائصها  –تعريفها 
141-166  

11 
1 
1 
1 

 أنواع القرارات اإلدارية.
 نفاذها وتنفيذها.

 انقضائها.
161-111  

11 
1 
1 
1 

 .أركانها –أنواعها  –تمييزها  –معيارها  –العقود اإلدارية 
 المتعاقد مع اإلدارة وسلطاتها وحقوق المتعاقد.التزامات 

 التوازن المالي للعقد.
111-111  

11 
1 
1 
1 

   

14 
1 
1 
1 

   

14 
1 
1 
1 

   

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشارك     = 
 %11=   االمتحان اخوا
 %11=  االمتحان الراني
 %41= االمتحان النصاصي

طريقة التقييم للمواد 
 يةالعمل

 %41=   الفال اعماا 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يوما ( 

 %41=  االمتحان النصاصي

 
 

 11/11/1111 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )يتإل تحديرصا في كل فال دراسي وتعبأ من ه ل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
 313 رقم المكتب اإل حامد ال ساسب الدكتور هش  مدرس المادة
 Hish_Kasasbeh@yahoo.com البريد االلكتروني 070  الهاتف الداخلي

 0011-3011اخحد ، الرتراء، الصماس:  الساعات المكتبية 
 09011 -00011اإلرنين ، اخربعاء :

 


