
   
  انٓيئخ انمٕييخ نؼًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًبد

 
 

 

 (21نمىذج رقم )

 

 االسكُذسيخ خبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمٕق كهيخ / يؼٓذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 تىصيف مقرر دراسً 
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انثبنثخ انفشلخ / انًسزٕٖ : انمؼبء اإلداسٖ سى انًمشس :ا 2423انشيض انكٕدٖ :

 

 لبٌَٕ انزخظض :

  

  ػًهٗ                 َظشٖ           ػذد انٕحذاد انذساسيخ:

 

 

 ْذف انًمشس: -2

 

 يٓذف انًمشس أٌ يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ : 

 انزؼشف ػهٗ يجذأ انًششٔػيخ ٔيظبدسح َٔطبق رطجيمّ  -1

 انزفشلخ ثيٍ يظبدس يجذأ انًششٔػيخ انًخزهفخ  -2

 يؼشفخ رُظيى انمؼبء اإلداسٖ انًظشٖ ٔيحبكى يدهس انذٔنخ  -3

 أػًبل اإلداسح انزؼشف ػهٗ إَٔاع انشلبثخ ػهٗ  -4

 انزؼشف ػهٗ أطٕل انمؼبء اإلداسٖ  -5

 انزؼشف ػهٗ لؼبء اإلنغبء ٔششٔؽ اإلنغبء ٔأٔخّ إنغبؤِ  -6

 انزؼشف ػهٗ لؼبء انزؼٕيغ  -7

 انزؼشف ػهٗ لؼبء اإلنغبء ٔلؼبء انزؼٕيغ  -8

 

 ثُٓبيخ ْزا انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ أٌ :  انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبْيى ٔ انًؼهٕيبد -أ

 

 

 

( األسس انزٗ يمٕو ػهيٓب انُظبو انمبََٕٗ ٔانُظبو انذسزٕسٖ ٔأطٕل 102)

 انمؼبء اإلداسٖ 

( دٔس انمبٌَٕ ٔانمؼبء اإلداسٖ ٔيشاحم رطٕسِ ٔأًْيزّ فٗ ثُبء 202)

 انًدزًغ 

( انًجبدٖء األسبسيخ ٔاإلردبْبد انمبََٕيخ نمؼبء اإلنغبء ٔلؼبء 302)

 انزؼٕيغ 

ٖء األسبسيخ ٔانُظشيبد ٔاإلردبْبد انمبََٕيخ نًجذأ انًششٔػيخ ( انًجبد302)

 َٔطبق رطجيمّ 

( يُبْح انجحث ٔانظيبغخ انمبََٕيخ نششٔؽ لجٕل انذػبٖٔ / ػيٕة 502) 

 انمشاس اإلداسٖ / أٔخّ اإلنغبء 

ٔانظيبغٗ انمبََٕيخ أيبو يحبكى يدهس ( يُبْح انجحث ٔأدٔاد انزحهيم 502)

 انذٔنخ 
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 نًٓبساد انزُْيخ :ا -ة

 

 

 

 

 

 ٔانشثؾ ثيًُٓب إلسزخالص انُزبئح  ( رحهيم انٕلبئغ فٗ انذػٕٖ انًشفٕع104)

 ( رفسيش َظٕص انمبٌَٕ رفسيشا سهيًب 204)

 ( انجحث ٔانزحهيم ٔانزأطيم إليدبد ٔحم انًشكالد انمبََٕيخ 304)

( إسزخالص إردبْبد انمؼبء فٗ انًسبئم انًؼشٔع ٔإسزخذايٓب فٗ 404)

 ذػيى سايّ ر

 ( انمذسح ػهٗ انُمذ 504)

 انًٓبساد انًُٓيخ -ج

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

 يدت أٌ يكٌٕ خشيح كهيبد انحمٕق لبدسا ػهٗ : 

 ( كزبثخ انُمبسيش 103)

 ( انًشافؼخ أيبو انمؼبء ْٔيئبد انزحكيى 303)

 ( انطؼٍ فٗ األحكبو ٔانزظهى يٍ انمشاساد 503)

 يهخ نزسٕيخ انًُبصػبد ) انزٕفيك / انزحكيى ( ( انهدٕء إنٗ انمٕاػذ انجذ603)

 ( انًشبسكخ فٗ األَشطخ انجحثيخ 703)

 انًٓبساد انؼبيخ : -د

 

 

 ( إسزخذاو انحبست اآلنٗ 105)

 ( إسزخذاو انٕسبئؾ انًزؼذدح ٔٔسبئم اإلرظبل انًزجبدنخ 205)

 ( انؼًم ثشٔذ انفشيك ٔانمذسح ػهٗ انزؼبيم يغ اآلخشيٍ 405) 

 رجبدل انًؼهٕيبد يغ انًزخظظيٍ ٔرًُيزٓب ٔرحذيثٓب  (505)

 إسزخذاو انًظطهحبد انمبََٕيخ ثطشيمخ سهيًخ ( 805)

 ( انًشبسكخ فٗ انًُبلشبد ٔإثذاء اآلساء فيًب يؼشع يٍ يشكالد 905)

 يحزٕٖ يمشس : -4

 

 

 

 

 قضاء انمشىعية  انكتاب األول 

 يجذأ انًششٔػيخ ٔرُظيى انمؼبء اإلداسٖ انقسم األول : 

 يجذأ انًششٔػيخ  انباب األول :

 يجذأ انًششٔػيخ ٔأًْيزّ  انفصم األول :

 يذنٕل يجذأ انًششٔػيخ  -1 مبحث ( أ

أًْيخ يجذأ انًششٔػيخ فٗ يدبل انشلبثخ ػهٗ أػًبل  -2 مبحث ( ة

 اإلداسح 

 انفصم انثانً : مصادر مبدأ انمشروعية 

 بدس انًذَٔخ نًجذأ انًششٔػيخ انًجحث األٔل : انًظ

 انًجحث انثبَٗ : انًظبدسغيش انًذَٔخ نًجذأ انًششٔػيخ 

 انفصم انثانث : نطاق مبدأ انمشروعية 

 انًجحث األٔل : انسهطخ انزمذيشيخ نإلداسح 

 انًجحث انثبَٗ : انظشٔف اإلسزثُبئيخ 

 انًجحث انثبنث : أػًبل انسيبدح 

 ل اإلداسح : انشلبثخ ػهٗ أػًب انباب انثانً

 ( إَٔاع انشلبثخ ػهٗ أػًبل اإلداسح 1يجحث 

 ( َظبو انشلبثخ انمؼبئيخ فٗ انمبٌَٕ انًمبسٌ 2يجحث 

 انفظم انثبَٗ : رُظيى انمؼبء اإلداسٖ 

 ( رُظيى انمؼبء اإلداسٖ فٗ فشَسب 1يجحث 

 ( رُظيى انمؼبء اإلداسٖ فٗ يظش فٗ يدهس انذٔنخ انًظشٖ 2يجحث 

 ء اإلنغاء ( انكتاب انثانً ) قضا

 انفظم األٔل : ششٔؽ لجٕل دػٕٖ اإلنغبء 

 ( ششٔؽ رزؼهك ثبنمشاس انًطؼٌٕ فيّ 1يجحث 
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 ( ششؽ انًظهحٗ فٗ سفغ انذػٕٖ 2يجحث 

 ( ششؽ ييؼبد سفغ انذػٕٖ 3يجحث 

  ( ششؽ ػشع انًُبصػٗ ػهٗ ندبٌ انزٕفيك4يجحث 

 انفصم انثانً : أوجه اإلنغاء ) عيىب انقرار اإلداري (  

 ( ػذو اإلخزظبص 1ث يجح

 ( ػيت انشكم 2يجحث 

 ( ػيت انًحم 3يجحث 

 ( ػيت انسجت 4يجحث 

 ( ػيت إسبءح إسزؼًبل انسهطخ 5يجحث 

 انجبة انثبَٗ : لؼبء انزؼٕيغ 

 انفظم األٔل : انًسئٕنيخ اإلداسيخ انمبئًخ ػهٗ انخطأ 

 انًجحث األٔل : ساكٍ انخطأ 

 انًجحث انثبَٗ : ساكٍ انؼشس

 نث : ساكٍ ػاللخ انسججيخ انًجحث انثب

انفظم انثبَٗ : انًسئٕنيخ اإلداسيخ انغيش انمبئًخ ػهٗ انخطأ ) انًسئٕنيخ انمبئًخ 

 ػهٗ رجؼيخ انخبؽٗء ٔانًسبٔاح ( 

 انًجحث األٔل : انًسئٕنيخ نألخطبء فٗ فشَسب 

 انًجحث انثبَٗ : ٔػغ انًسئٕنيخ ثال خطأ فٗ يظش 

  

 أسبنيت انزؼهيى  -5

 ٔ انزؼهى       

 

 

  انزذسيت انؼًهٗ  –انًحبػشاد 

  يكزجخ انطبنت  –انكزت انؼهًيخ 

  انزٕاطم يغ األسبرزح 

 

 أسبنيت انزؼهيى  -6

ٔ انزؼهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًحذٔدح

 

 

 رفؼيم انشيبدح انؼهًيخ 

 

 رمٕيى انطالة : -7

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ
 إيزحبَبد َظشيخ 

 فً نهاية انفصم اندراسً  انزٕليذ -ة

 ح  درجة 5 رٕصيغ انذسخبد -ج

 لبئًخ انكزت انذساسيخ ٔ انًشاخغ : -8

  يزكشاد - أ

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 يشاخغ أسبسيخ 

 

  كزت يمزشحخ -ج

 دٔسيبد ػهًيخ  -د

 أٔ َششاد ... انخ

 

 

  متىافر بمكتبة اندراسات انعهيا 
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  أسزبر انًبدح :

   

    أ.د/ سفؼذ ػجذانْٕبة 

 

 

 د/ أسيح يحًٕد ػٕيؼّ

 

 

 أ.د/ يحًذ ثبْٗ أثٕيَٕس سئيس يدهس انمسى انؼهًٗ :                                                                


