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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2521060 رقم المادة القضاء االداري  اسم المادة الدراسية
 القانون اإلداري  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

مبررات كل منهما ونشأة القضاء اإلداري في فرنسا، ثم  تتناول هذه المادة التعريف بالقضاء اإلداري وتمييزه عن القضاء المادي و      
دراسة مبمد  المشمروع ة ممن حيمن معنماه وم مادره ثم  ب مان القيمود التمي تمرد عدم  همذا المبمد   و الموازنمة لمر كالسمدرة التقديريمة لم دارة، 

 والظروف االستثنائ ة، و عمال الس ادة والقرارات اإلدارية المح نة من هذا اإللغاء.
ممما تتنمماول الدراسممة الرلابممة عدمم   عمممال اإلدارة والمتمثدممة بالرلابممة اإلداريممة  و الس اسمم ة  و القضممائ ة، وفممي م ممال الرلابممة القضممائ ة ك   

تتعمر  الدراسمة بالتي مميل لمدعوغ اإللغمماء ممن حيمن تعرييهمما وم ائ مها والمحكمممة الممت مة بنظرهما فممي الردن، والشمرو  الشممكد ة 
 غاء.والموضوع ة لدعوغ اإلل

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 تنمية فهم الطلبة بأنظمة الرقابة على اعمال اإلدارة العامة الهدف االول 
مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 .مقدرة الردبة عد  معرفة مبد  المشروع ة االستثناءات الواردة عد ر 1.1

 ئي اإلداري في األردنتطور القضاالطلبة لل تطوير فهم  الهدف الثاني 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 لدرة الرالب عد  تتبع ترور القضاء اإلداري. 1.1
 المعرفة بامتالف االت اهات القضائ ة و ثر ال انب التاريمي عديها. 1.1

 تنمية فهم اختصاصات القضاء اإلداري في األردن الهدف الثالث 
مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 لقدرة عد  تحديد امت ا ات القضاء اإلداري الردني.ا 1.1
 في م ال االمت اص. ةالقدرة عد  تتبع ات اهات القضاء اإلداري الردني ال ديد 1.1

 ويض عن القرارات اإلداريةعتطوير مهارات الطلبة في دعوى اإللغاء والت الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 عوغ اإللغاء والمياه   المرتبرة بها.استق اء مياه   د 1.1
 القدرة عد  فه  إ راءات دعوغ اإللغاء. 1.1
 تيسير  سباب اإللغاء الواردة عد  القرارات اإلدارية. 1.1

 .0202،عمان،دار الثقافة لدنشر والتوزيع، . محمد عدي الماليدةد ،)دراسة تحديد ة مقارنة( القضاء اإلداري  الكتاب المعتمد:

 العلمية: المراجع

 الرلابة عد  اعمال اإلدارة، د. سامي  مال الدين. -1
 القضاء اإلداري ، د. رمضان بريخ. 2-

 القضاء اإلداري ، حمدي القب الت. -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
الصفحات في  الموضوعات الساعات

 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 مقدمة عامة.
 أعمال اإلدارة العامة, وأنظمة الرقابة القضائية عليها.أنواع الرقابة على 

 ومدلول خضوع اإلدارة العامة للقانون. المشروعيةمفهوم مبدأ 
9 - 11  

11 
1 
1 
1 

  111 - 11 المكتوبة وغير المكتوبة. المشروعيةمصادر 

11 
1 
1 
1 

 من خالل نظرية السلطة التقديرية. المشروعيةموازنة مبدأ 
 نظرية الظروف اإلستثنائية.

 .نظرية أعمال السيادة
11 - 16  

11 
1 
1 
1 

حدود اختصاص القضاء اإلداري وتطوراتها حتى نهاية القرارات اإلدارية 
 المحصنة بتشريعات خاصة.

 والية القضاء االداري.
91 - 111  

11 
1 
1 
1 

 .شروط قبول دعوى اإللغاء
 القرار المطلوب إلغاؤه.

 شرط المصلحة.
111 - 111  

11 
1 
1 
1 

  111 - 111 ميعاد الطعن باإللغاء وانتفاء طرق الطعن المقابل.

11 
1 
1 
1 

 أوجه اإللغاء أو أسباب اإللغاء.
  116 - 111 عدم اإلختصاص.

16 
1 
1 
1 

 عيب الشكل واإلجراءات.
  111 - 119 مدلول عيب الشكل والقواعد الشكلية.

19 
1 
1 
1 

  111- 111 صور عيب الشكل وتغطيته.

11 
1 
1 
1 

 عيب مخالفة القانون.
 تعريفه.

 أوضاع مخالفة القاعدة القانونية.
111- 161  

11 
1 
1 
1 

  111 - 111 عيب السبب.
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11 
1 
1 
1 

 
 .عيب اإلنحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة

 
161 - 111  

11 
1 
1 
1 

 مفهوم دعوى التعويض. –دعوى التعويض 
  111 - 111 الخطأ المرفقي. –ي الخطأ الشخص –أساسها 

11 
1 
1 
1 

 .كيفية تقدير الخطأ المرفقي
 العالقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

 المسؤولية على أساس المخاطر.
111 - 119  

 

 

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان الول
 %11=  االمتحان الثاني
 %11= ئياالمتحان النها

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الي ل اعمال 
 )تقارير،  بحان، امتحانات يوم ة( 

 %11=  االمتحان النهائي

 

 

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

 
 

 رس المادة()يت  تحديثها في كل ف ل دراسي وتعبأ من لبل مدمعلومات إضافية: 
 323 رقم المكتب هشا  حامد سدمان الكساسبةالدكتور   مدرس المادة

    Hish_Kasasbeh@yahoo.com البريد االلكتروني 171  الهاتف الداخلي

 0022-3022الحد ، الثالثاء، المم س:  الساعات المكتبية 
 10022 - 11022 اإلثنين ، الربعاء: 

 


