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 مقدمة عامة عن المنھج :

 تدخل الدولة المعاصرة واتساع نطاق عملھا .

 فكرة الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة في العمل اإلداري .

 التمییز بین نشاط اإلدارة وصور النشاط األخرى .

 التمییز بین النشاط اإلداري والنشاط الفردي .         –

 خرى .التمییز بین النشاط اإلداري وصور النشاط العام األ         –

 التمییز بین الوظیفة اإلداریة والتشریعیة .       - أ

 التمییز بین الوظیفة اإلداریة والقضائیة .- ب

 التمییز بین الوظیفة اإلداریة والحكومیة .- ت

 الباب األول // التعریف بالقانون اإلداري .

 الفصل األول // ماھیة القانون اإلداري .

 اإلداريالمبحث األول //ماھیة القانون 

 المبحث الثاني // نشأة القانون اإلداري

 المبحث الثالث // خصائص القانون اإلداري

 المبحث الرابع // مصادر القانون اإلداري .

 الفصل الثاني // أساس القانون اإلداري ونطاق تطبیق قواعد القانون اإلداري .

 المبحث األول // فكرة السلطة العامة

 المبحث الثاني // فكرة المرفق العام

 المبحث الثالث // أفكار جدیدة في أساس القانون اإلداري

 الفصل الثالث // عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى .

 عالقة القانون اإلداري بالقانون الدستوري .         –

 عالقة القانون اإلداري بالقانون المدني .         –



 عالقة القانون اإلداري بالقانون المالي .         –

 عالقة القانون اإلداري بالقانون الجنائي .         –

–         

 الباب الثاني // تنظیم اإلدارة العامة .

 الفصل األول // المبادئ األساسیة في دراسة الشخصیة المعنویة .

 المبحث األول // ماھیة الشخصیة المعنویة .

 اني // األشخاص المعنویة في القانون العام والقانون الخاص .المبحث الث

 المبحث الثالث // النظام القانوني للشخصیة المعنویة .

 المبحث الرابع األشخاص المعنویة اإلقلیمیة واألشخاص المعنویة المرفقیة .

 الفصل الثاني // المبادئ األساسیة في دراسة المركزیة والالمركزیة اإلداریة .

 المبحث األول // المركزیة اإلداریة .

 المبحث الثاني // الالمركزیة اإلداریة .

 الفصل الثالث // التنظیم اإلداري في العراق .

 . 2005المبحث األول السلطات المركزیة في العراق بموجب دستور 
 المبحث الثاني // التقسیم اإلداري في العراق .

یة في العراق بموجب قانون المحافظات غیر المبحث الثالث // اإلدارة الالمركز
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 الباب الثالث // النشاط اإلداري لإلدارة العامة .

 الفصل األول // الضبط اإلداري .

 المبحث األول // تعریف الضبط اإلداري وتحدید أغراضھ .

 المبحث الثاني // تنظیم الضبط اإلداري وأسالیبھ .

 لمبحث الثالث// ھیئات الضبط اإلداري .ا

 المبحث الرابع // القیود التي ترد على حریة الضبط اإلداري .

 المبحث الخامس // اتساع نطاق إجراءات الضبط اإلداري .

 الفصل الثاني // نظریة المرافق العامة .



 المبحث األول // ماھیة المرافق العامة .

 العامة .المبحث الثاني // أنواع المرافق 

 المبحث الثالث // المبادئ التي تحكم سیر العمل في المرافق العامة .

 الباب الرابع // وسائل اإلدارة العامة .

 الفصل األول // الوظیفة العامة .

 المبحث األول // مفھوم الوظیفة العامة .

 المبحث الثاني // مفھوم الموظف العام .

 ي تربط الموظف العام بالدولة .المبحث الثالث // طبیعة العالقة الت

 المبحث الرابع // تولي الوظائف العامة .

 المبحث الخامس // طرق اختیار الموظفین .

 المبحث السادس // التعیین .

 المبحث السابع // واجبات الموظفین .

 المبحث الثامن // حقوق الموظفین ومزایاھم .

 المبحث التاسع // النظام االنضباطي في الوظیفة العامة

 المبحث العاشر // انقضاء الرابطة الوظیفیة .

 الفصل الثاني // األموال العامة .

 المبحث األول // معیار األموال العامة .

 المبحث الثاني // الطبیعة القانونیة لحق الدولة على األموال العامة .

 م القانوني لألموال العامة .المبحث الثالث // النظا

 الباب الخامس // أعمال اإلدارة العامة .

 الفصل األول القرار اإلداري .

 المبحث األول // تعریف القرار اإلداري .

 المبحث الثاني // أركان أو عناصر القرار اإلداري .

 المبحث الثالث // أنواع القرارات اإلداریة .

 المبحث الرابع // نفاذ القرار اإلداري



 المبحث الخامس // كیفیة تنفیذ القرار اإلداري .

 المبحث السادس // نھایة القرار اإلداري .

 الفصل الثاني // العقد اإلداري . 

 المبحث األول // تحدید العقد اإلداري .

 المبحث الثاني // تمییز العقد اإلداري عن غیره من العقود .

 ث الثالث // أنواع العقود اإلداریة وطرق إبرامھا .المبح

 المبحث الرابع // األحكام العامة في تنفیذ العقود اإلداریة .

 المبحث الخامس // نھایة العقود اإلداریة .

 


