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البرنامج                    

یث بنائهـا تحقیق اإللمام �المهارات القانونیة للقرارات اإلدار�ة من ح-1
انونیــة ذات القــانوني و الســیما أن القــرارات اإلدار�ــة غنیــة �المفــاهیم الق

.التطبیق الیومي في حیاة اإلدارة العامة
ع أر�ـــان تحقیـــق اإللمـــام �المهـــارات القانونیـــة المتعلقـــة �التعامـــل مـــ-2

القــــرار اإلداري، ممــــا �مكــــن المتــــدرب مــــن اتخــــاذ قــــرار إداري صــــحیح
ن ثـــم حتـــى یتســـم عمـــل اإلدارة �المشـــروعیة، ومـــ. متوافـــق مـــع القـــانون 

.�الدقة و النجاح
لقــــرار صــــعو�ة إدراك األســــس القانونیــــة التــــي �قــــوم علیهــــا اتخــــاذ ا-4

ف علیهـــا اإلداري، وذلـــك �ســـبب عـــدم تقنـــین هـــذه األســـس، والتـــي تتوقـــ
.مشروعیة القرار أو عدم مشروعیته

الل التعمـــق فـــي اآللیـــات القانونیـــة التخـــاذ القـــرار اإلداري مـــن خـــ-5
. ورش عمل تطبیقیة على مدار الدورة

اھداف 

البرنامج          

:  تتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما یلي
.أر�ان القرار اإلداري -1
.االنظام القانوني لصحة و�طالن القرارات االدار�ة و انعدامه-2
.واع القرارات اإلدار�ةأن-3
.نفاذ القرار اإلداري -5
.تنفیذ القرار اإلداري -6
.قطري إشكالیات التنفیذ الجبري وتطبیقاته في القانون ال-7
.وقف تنفیذ القرار اإلداري -8
.الجوانب القانونیة و العملیة للتظلم من القرارات االدار�ة-9

محتویات البرنامج      
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:البرنامج، یكون المشاركین قادرین على بنھایة
�ـــة كتســـاب مهـــارات التمییـــز بـــین القـــرارات اإلدار ا-1ا

ب الفرد�ـــــة و التنظیمیـــــة و�یفیـــــة اســـــتخدامها حســـــ

.الظروف المحیطة �العمل اإلداري 

مــع اكتســاب المهــارات القانونیــة الالزمــة للتعامــل-2

حبها حاالت انقضاء القرارات اإلدار�ة، والسیما عند س

.أو إلغائها من قبل اإلدارة ذاتها

مــع اكتســاب المهــارات القانونیــة الالزمــة للتعامــل-3

القــرارات األحكــام القضــائیة التــي تقضــي بوقــف تنفیــذ

.اإلدار�ة، أو إلغاؤها

عامل مـع اكتساب المهارات القانونیة المتعلقة �الت-4

.نفاذ وتنفیذ القرارات االدار�ة

اغة اكتســـاب المهـــارات القانونیـــة المتعلقـــة �صـــی-5

.القرارات االدار�ة، و اجراءاتها و أشكالها

شــاف اكتســاب المهــارات القانونیــة المتعلقــة �اكت-6

.صحة و �طالن القرارات االدار�ة

علم مخرجات الت

:الحكوميالقطاعفي1.

ءمدراالسیماوالقانونیة،الشؤون فيالعاملون 

واردالممدیر�اتفيالعاملون والقانونیة،الشؤون 

ةاإلدار�المستو�اتفيالمدراءو�افةالبشر�ة،

.العلیاالحكومیة

الفئة المستهدفة 
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:المهنيالقطاعفي-2

.القانونیون المستشارون والمحامون 

:الخاصالقطاعفي-3

يفالقانونیون الخبراءوالقانونیةالشؤون مدراء

األطرافمعقانونیةعالقاتلهاالتيالشر�ات

.الحكومیة

الفئة المستهدفة 

.الكراس المتضمن المادة العلمیة-1

.المحاضرات-2

.التطبیقات العملیة-3

.استخدام وسائل العرض االلكتروني-4

التكنولوج�ا / المادة التدر�ب�ة 

المستخدمة
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