
 

 

   

(21نموذج رقم )  

االسكندريةيمية : جامعة / أكاد  

الحقوق     كمية / معيد :   

القانون العام             قسم  :  

 توصيف مقرر دراسي
  :بيانات المقرر-1

           :الرمز الكودي
1111 

 الثانية: الفرقة / المستوى القانون اإلداري:  اسم المقرر

 القانون: التخصص

 

 عممي             :    نظري     وحدات الدراسيةلعدد ا

 
 :ىدف المقرر-1

 

مبادئ القانون بييدف المقرر إلى إكساب الطالب المعرفة 
مصادره. كما ييدف إلى تمكين ومفيومو وذاتيتو و اإلداري 

التعرف عمى الطالب من التفرقة بين أساليب اإلدارة المختمفة و 
 تمارسيا اإلدارة. األعمال القانونية المختمفة التي

 الطالب :المستيدف من تدريس المقرر-3



 

 

المعمومات -أ
      :والمفاىيم

 :أن يكون الطالب قادرًا عمى

أن يشرح دور القانون اإلداري وأىميتو في بناء  1.1أ. 
 المجتمع.

أن يسترجع المبادئ األساسية والنظريات واالتجاىات  3.1أ.
 القانونية في القانون اإلداري.

أن يحدد مناىج البحث وأدوات التحميل والصياغة  2.1أ.
 القانونية.

الميارات  -ب

 :  الذىنية

أن يحمل الوقائع في مجال القانون اإلداري ويربط  1.1ب.
 فيما بينيا الستخالص النتائج .

 أن يفسر نصوص القانون تفسيرًا سميمًا. 1.1ب.

أن يستخمص اتجاىات القضاء في المسائل  1.1ب.
 ضة واستخداميا في تدعيم رأيو.المعرو 

الميارات المينية  -جـ

 الخاصة بالمقرر :   

--------------------- 



 

 

 :الميارات العامة-د 
    

 أن يستخدم الحاسب اآللي في المجال القانوني. 1.2د.

أن يستخدم الوسائط المتعددة ووسائل االتصال الحديثة  1.2د.
 في البحث والتحميل.

 أن يستخدم المصطمحات القانونية بطريقة سميمة. 5.2د.

بداء اآلراء فيما يعرض من  2.6.د أن يشارك في المناقشات وا 
 مشكالت.

 محتوى المقرر: -1

                     

 

 

 التعريف بالقانون اإلداري وطبيعتو.-

 ذاتية القانون اإلداري.-

 الالمركزية اإلدارية(تنظيم اإلدارة العامة ) المركزية اإلدارية و -

 أموال اإلدارة العامة.-

 الموظف العام.-

 القرار اإلداري.-

 العقود اإلدارية.-

أساليب التعميم -2
                  والتعمم 

     

 المحاضرات-

 EDMODOالكتروني من خالل موقع  واصلت -

 Power Pointعروض  -

 الكتاب الجامعي -



 

 

أساليب التعميم  -3
طالب ذوى والتعمم لم

    القدرات المحدودة

    

 

---------------- 

 امتحان تحريري تقويم الطــالب : -4

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

 امتحان تحريري

 نياية الفصل الدراسي التوقيت                    -ب

 درجة 11 توزيع الدرجات    -جـ

  جع :قائمة الكتب الدراسية والمرا -5

 -------------- مذكرات                          -أ

 كتب ممزمة -ب

       

      

أريج  /الوسائل القانونية لإلدارة ) د -مبادئ القانون اإلداري-
 عويضة(

إبراىيم  /الوسيط في مبادئ وأحكام القانون اإلداري ) د-
 شيحا(

 ---------------- كتب مقترحة  -جـ

عممية دوريات  –د 
 أو نشرات ... الخ 

      

--------------- 

د. محمد باىي أبو يونس رئيس مجمس القسم العممي :د.أريج عويضة          -: المقررأستاذ   

         د.سارة الغراب -                             

 



 

 

 


