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الجوانب القانونية عند اتخاذ القرار اإلداري
The legal aspects of administrative decisions
العربية.
 15ساعة
 -1تحقي ققإل اال ققاه بال ا ققاراي القاراري ققة لرقق ق ارراي ااااري ققة ق ق حيق ق برا ا ققا
الق ق ققارارس ا س ق ققي ا ت القق ق ق ارراي ااااري ق ققة وري ق ققة بال ق ققا يه القاراري ق ققة اي
التطبيإل اليا س فس حياة اااارة العا ة.
 -2تحقيققإل اال ققاه بال اققاراي القاراريققة ال تعرقققة بالتعا ققل ق تر ققا الق قرار
ااااري ،ققا ي ق ق ال ت ققار ق ق ات ققا تق قرار ااري ققحي تااف ققإل ق ق
القارا  .حتى يتسه ع ل اااارة بال شراعية ،ا ثه بالاتة ا الرجاح.
 -4قعابة ا ار اسسققل القاراريقة التققس يققاه عرياققا ات قا الققرار ااااري،
ا لق بسققب عققاه تقرققي ق ا اسسقل ،االتققس تتاتققة عرياققا شققراعية الققرار
تا عاه شراعيته.
 -5التع ققإل ف ققس االي ققاي القاراري ققة ت ققا القق قرار ااااري ق ق ق ق ل ار
ع ل تطبيقية عرى اار الاارة.

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 -1تر ا القرار ااااري.
 -2الرظاه القارارس ل حة ابط الق ارراي ا اارية ا ارعاا اا.
 -3ترااع الق ارراي اااارية.
 -5ر ا القرار ااااري.
 -6تر ي القرار ااااري.
 -7ش الياي التر ي الجبري اتطبيقاته فس القارا القطري.
 -8اتة تر ي القرار ااااري.
الق ارراي ا اارية.
 -9الجاار القارارية ا الع رية لرتظره

مخرجات التعلم

الفئة المستهدفة
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بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
ا -1اكتسااااب ماااااراي التمييااار باااين القااا ارراي اإلدارياااة
الفردياااااة و التن يمياااااة وكيفياااااة اساااااتخداماا ساااااب
ال روف الم يطة بالعمل اإلداري.
 -2اكتساااب المااااراي القانونيااة اللرمااة للتعاماال مااع
اااااني انقضاااااا القاااا ارراي اإلداريااااة ونساااايما عنااااد
س باا أو إلغائاا من قبل اإلدارة ذاتاا.
 -3اكتساااب المااااراي القانونيااة اللرمااة للتعاماال مااع
األ كاااا القضااائية التااي تقضااي بوقااف تنفيااذ الق ا ارراي
اإلدارية أو إلغاؤها.
 -4اكتساب المااراي القانونية المتعلقة بالتعامل ماع
نفاذ وتنفيذ الق ارراي اندارية.
 -5اكتسااااب الماااااراي القانونياااة المتعلقاااة ب ااايا ة
الق ارراي اندارية و اجراااتاا و أشكالاا.
 -6اكتساااب المااااراي القانونيااة المتعلقااة باكتشاااف
ة و بطلن الق ارراي اندارية.

 .1في القطاع ال كومي:
العا را فس الشؤا القارارية ،ا سي ا اراء
الشؤا القارارية ،ا العا را فس ايرياي ال اارا
البشرية ،ا افة ال اراء فس ال ستاياي اااارية
الح ا ية العريا.
 -2في القطاع الماني:
ال حا ا ا ال ستشارا القاراريا .
 -3في القطاع الخاص:
اراء الشؤا القارارية ا ال براء القاراريا فس
اسطراة
الشر اي التس لاا ع تاي تارارية
الح ا ية.
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االسم  :مهند نوح.
ا تاراا فس القارا ااااري.
تستا القارا العاه ال شار فس رية القارا جا عة
تطر ،ااسستا فس جا عاي عربية ت رى سابقا.
حاه ت ص فس الشؤا اااارية ا القضاء
ا ااري .
البحا العر ية القارارية فس جال
لايه العايا
التعاتا الح ا س ا ال رات اي العا ة االاسا ل البايرة
لحل ال رازعاي فس العقاا الح ا ية ،ا الاظي ة العا ة
ا الق ارراي اااارية ا اس اال العا ة.
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