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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 363   رقم ورمز المساق: ضاء اإلداريالق      اسم المساق:

 الثاني  الفصل الدراسي: ساعات 3  عدد الساعات المعتمدة:
 العربية  لغة التدريس:  المساق: نوع

  منسق المساق: تشريعات االدارة االلكترونية    المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☒ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

: منها ساعتان نظريتان، وساعة عملية. بحيث يتضمن ُيدرَّس هذا المساق في ثالث ساعات معتمدة
قابة المساق في جانبه النظري دراسة مبدأ المشروعية  و االستثناءات الواردة علية باإلضافة الى ر 

 القضاء االداري على اعمال االدارة العامه ، كما و يتناول هذا المساق دراسة اختصاصات محكمة
 كيفيه قه تشكيلها و اسباب الطعن المقبولة امام القضاء االداري والقضاء االداري بعد البحث في طري

 اعداد دعوى االلغاء و طريق رفعها و االوضاع القانونية المتطلبة لصحة
ر أما الجانب العملي فيأتي ترجمة ألهم مفردات هذا المساق النظرية في إطار تطبيقي عملي، ويظه

رية و م المحاكم، كتابة اللوائح، اجراء المحاكمات الصو التعليق على احكا ذلك من خالل التدريب على
 تفعيل العيادة القانونية.

 أهداف المساق
  تهوضمانا وقيوده المكتوبة وغير المكتوبة ومصادره المشروعية مبدأ ماهية تحديد -1

 الطعن واسباب وشروطها االلغاء دعوى خصائص و االدارية المحكمة اختصاصات معرفة -2

  واجراءاتها باإللغاء

 حليل اوجه الطعن بالقرار االداري وتطبيقها عملياً على دعوى اإللغاءت -3

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:   االساسية في القانون والمبادئالمفاهيم والقواعد على عرف الطالب تان ي   . 

. والبحث العلميان يكسب الطالب مهارات تحليل النصوص القانونية واحكام القضاء   :   CLO2 

  

ان يطبق الطالب القانون على الوقائع العملية والمستجدات .:    CLO3 

 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
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      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

       CLO7 
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 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 تحدده ادارة الكلية امتحان نصفي
يتم من قبل مدرس المساق 

 في ضوء اجابة الطالب
 التحريرية

 عالمة  30
1 

 األنشطة*

 (1نشاط )
 االمتحان النصفي قبل 

 على االقل باسبوع

امنحان قصير على 
في منصة صفحة المساق 

ى يجر التعليم االلكتروني 
 الكترونيا ويصحح 

 عالمات  10

1 

 (2نشاط )
من بدء  بعد شهر

 الدراسة

واجب يقدم على صفحة 
المساق على منصة التعلم 

تصحح االلكتروني 
االجابة من قبل مدرس 

 المساق

 عالمات  5

2 

 يستمر طيلة الفصل (3نشاط )
مواظبة الطالب على 

الحضور وتفاعله داخل 
 قاعة المحاضرة ومبادراته

 عالمات  5
2 

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 تحدده عمادة الكلية امتحان نهائي
يتم من قبل مدرس المساق 
في ضوء اجابة الطالب 

 التحريرية

 عالمة  50
2+3 

 ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
  

 وجاهيلقاء  ماهية مبدأ المشروعية ومصادره

 2االسبوع 
موازنة مبدأ المشروعية )السلطة التقديرية لإلدارة (  -  

 لقاء وجاهي 

  نظرية الضرورة -
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 3االسبوع 
 لقاء وجاهي نظرية اعمال السيادة

  النظام القضائي الموحد والنظام القضائي المزدوج .

 4االسبوع 

في االردن نشأة القضاء االداري وتنظيمه -  

اختصاصات المحكمة االدارية  -   

 
 لقاء وجاهي

  الطعون االنتخابية

 5االسبوع 
داب، النتاالنقل، طعون الموظفين العموميين )التعيين ،الزيادة السنوية ، الترفيع، 

 لقاء وجاهي االعارة (

  

 6االسبوع 
 لقاء وجاهي المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية والمالية

  الطعون المتعلقة بقرارات  الفصل بغير الطريق التأديبي   

 7االسبوع 
 لقاء وجاهي الطعون المتعلقة بالقرارات التأديبية

  الطعون المتعلقة بمخالفة االنظمة للقانون   

 8االسبوع 
 لقاء وجاهي الطعون في قرارات الجهات االدارية ذات االختصاص القضائي

  القرارات االداريةطلبات التعويض عن 

 9االسبوع 
 لقاء وجاهي ماهية دعوى اإللغاء وخصائصها.

 شروط قبول دعوى االلغاء .

  شرط القرار الطعين -

 10االسبوع 
 لقاء وجاهي المصلحة ، الميعاد ، عدم االذعان للقرار االداري،   شروط

  انعدام طريق الطعن الموازي

 11االسبوع 
 لقاء وجاهي عيب عدم االختصاص

  عيب الشكل واالجراءات

 12االسبوع 
 لقاء وجاهي عيب مخالفة القانون

  عيب اساءة استعمال السلطة    

 13االسبوع 
 لقاء وجاهي عيب السبب

  إجراءات رفع دعوى اإللغاء والحكم فيها

 14االسبوع 

 وجاهيلقاء  آثار حكم بإلغاء القرار اإلداري والنتائج التي تترتب عليه.
ضمانات تنفيذ حكم اإللغاء.  -  

الطعن في احكام المحكمة االدارية امام المحكمة االدارية العليا -    
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 15االسبوع 
 لقاء وجاهي ضمانات تنفيذ حكم اإللغاء

  الطعن في احكام المحكمة االدارية امام المحكمة االدارية العليا
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
2019القضاء االداري، دار زمزم ، عمان د .  نواف كنعان  المرجع الرئيس  

 المراجع االخرى 

0202 -دار الثقافة للنشروالتوزبع ، عمان ،  1ط محمد الخاليلة القضاء االداري د.  -1  
2011 -ئل للنشر والتوزيع ، عمان ، دار وا 1ط ، حمدي قبيالت ، القضاء االداري  -2  
  9951 -ة للنشر والتوزيع ، عمان ، دار الثقافالقضاء االداري  موسوعة علي خطار شطناوي ، -3
 -،دار الفكر العربي، القاهرة6، الكتاب االول ، قضاء االلغاء ، ط د. سليمان الطماوي ، القضاء االداري  -4

1986 
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15
 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة

 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير . التسليم المتأخر للواجبات
 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

بالغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم  االستاللو  الغش
 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


