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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

القضاء ا : مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانية   كلية:
 لقضاء اإلداري اإلداري

 الشريعة والقانونقسم: 

 

  

 : عن المقرر علومات العامةأوال: الم

 القضاء اإلداري  :اسم المقرر  .1

 3502349 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 -- -- -- 2 
 الثاني الفصل – الثالث المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 قانون إداري  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 بكالوريوس شريعة وقانون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 الثاني لغة تدريس المقرر:  .8
 العربية نظام الدراسة:  .9
 انتظام  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 منتظم :مكان تدريس المقرر  .11
 د/ محمد المحبشي      اسم معد مواصفات المقرر:  .11

13.  
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

 
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يعرر هذاررلمذمر ألرر  ذماررعذمر لقررل اإلذمرألقرراوذمالم اذ اإلررلعذمرألقرراوذمالم اذل ةررل ذ   ررا ذمر  اةرر ذ
مرألقرراةي ذ  ررمذ   ررا ذمالم رذمربع يرر ذةقةيعرر ذمرألقرراوذمالم اذ رريذمرة إلل يرر ذمري  يرر  ذ  ب ا رراإلذ
مر  لق ذةارألقاوذمالم ا ذلذل مس ذ  لمعذمرل لىذمرل الىذمالم ي ذل لم لااذل حكا إلاذلك ذ راذيبع ر ذ

 ةإلا.
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

ذمخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم: 

a1 -  األساسية في القضاء اإلدارييظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات. 

a2 -  .يوضح بتعمق هيئة القضاء اإلداري، ووظائفها، في إطار قواعد القانون اإلداري 

 المهارات الذهنية: 
b1 - .يميز بين المسائل التي تدخل في سلطة القضاء اإلداري ، وغيرها غير الداخلة فيه 

b2 - إلداري. يقارن بين قواعد الفضاء اإلداري والقضاء غير ا 

 المهارات المهنية: 
c1 - .يبين مدى تطبيق ضوابط  القضاء اإلداري على سوابق  القضايا اإلدارية المعروضة على القضاء اإلداري 

c2 - .يحدد اإلجراءات القانونية في سير القضية اإلدارية حسب القواعد القانونية المقررة لذلك 

 المهارات العامة: 
d1 -  الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القضاء اإلداري.يعمل بروح الفريق 

d2 - .يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في مجال القضاء اإلداري  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم )المعارف والفهم( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم المقرر أوال: 
 

 ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : المعرفة والفهم مخرجات تعلم  المقرر )أوالً: ربط 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 االختبارات
 التحريرية النصفية.

 القصيرة.االختبارات التحريرية 
 االختبارات التحريرية النهائية.

 تقييم العروض.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.

 محاضرات.
 الحوار والمناقشة.
 عروض تقديمية.

 

1- a1   
يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة  -2

 والنظريات األساسية في القضاء اإلداري 
3- a2     اإلداري، يوضح بتعمق هيئة القضاء

 ووظائفها، في إطار قواعد القانون اإلداري 

 مخرجات تعلم  المقرر )المهارات الذهنية ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : ربطثانيا : 

 المهارات الذهنيةمخرجات المقرر /  التدريساستراتيجية  استراتيجية التقويم

 اختبارات تحريرية.
تقييم مشاركة الطلبة في الحوار 

 والمناقشة.
تقييم تقارير الطلبة في حل 

 المشكالت.

 المحاضرة.
 حل المشكالت.

 الحوار والمناقشة.
 العصف الذهني.

1- b1    يميز بين المسائل التي تدخل
في سلطة القضاء اإلداري ، وغيرها غير 

 الداخلة فيه.
1- b2  يقارن بين قواعد الفضاء اإلداري

 والقضاء غير اإلداري.

 المهارات المهنية والعملية  ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : مخرجات تعلم  المقرر ) ثالثا : ربط

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

 القراءة التطبيقية.

 اختبارات شفهية.
 تقييم األداء.

 مالحظة األداء.
 اختبارات تحريرية.

 محاضرة.
 حل مشكالت واقعية. 

 التعليم التعاوني.
 التعلم الذاتي.

 الطريقة االستنباطية.

1. c1    يبين مدى تطبيق ضوابط  القضاء
اإلداري على سوابق  القضايا اإلدارية 

 المعروضة على القضاء اإلداري.
2-   c2   يحدد اإلجراءات القانونية في سير

المقررة القضية اإلدارية حسب القواعد القانونية 
 لذلك.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم : رابعاً 

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 تقييم بحث.
 نقد تقرير.

 تقييم عرض.

 محاضرة.
 تطبيقات عملية.

 سمنارات.

1- d1     الفريق الواحد في يعمل بروح
عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال 

 القضاء اإلداري.
1- d2   يستخدم الحاسب اآللي بمهارة

عالية في البحث عن المستجدات 
 الحديثة في مجال القضاء اإلداري.

I.  مواضيع المقرر الرئيسية  والفرعية  ) النظري والعملي (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  مع تحديد الساعات كتابة

 المعتمدة : 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

 التعريف بالقضاء اإلداري  1
 مفهومه

 القضاء اإلداري  اختصاصات
 نشأة القضاء اإلداري والتطورات التي لحقت به

1 6 
a1  a2 

bd1 d2 

 مبدأ المشروعية 2
 مدلول المبدأ 

 خصائصه
 نطاقه

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 نظام القضاء المزدوج أنظمة القضاء اإلداري  3
 نظام القضاء الموحد

1 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 
d1 d2 
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

4 
القضائية على مظاهر الرقابة 

 أعمال اإلدارة
 1 6 

a1  a2 
b1  b2 

5 
القضاء اليمني ومدى واليته 

 على أعمال اإلدارة
 التعريف بالنظام القضائي اليمني
 نشأة القضاء اإلداري في اليمن

1 6 
a1  a2 
b1  b2 

 دعوى اإللغاء 6
 مفهومها
 شروطها

 عيوب القرار اإلداري 
1 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 التأديبدعوى  7
 المسئولية اإلدارية

 الجزاء اإلداري 
 أحكام دعوى التأديب

1 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

  41 14 إجمالي الساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

المناقشة والعصف الذهني: يتم عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم مناقشتها من الطالب إليجاد الحلول  .1
 يتم أخذ آراء الطالب عن طريق العصف الذهني.الفقهية والقانونية لها ثم 

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق مناقشته. .2

تكليف الطالب بالتحضير والعرض: في نهاية المحاضرة يتم طرح موضوع المحاضرة التالية للمناقشة مع  .3
 تكليف بعض الطلبة بالتحضير والعرض.

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال الفقه  1
اإلسالمي، والبحث فيه عن مفردات في مجال القضاء 

 اإلداري 
a1  a2 1 1 

القيام بعرض وتحليل نصوص االتفاقيات الدولية في مجال  2
 القضاء اإلداري.

b1  b2 6 3 

محاكمة تمثيلية لدعوى قضائية إدارية وتوضيح عمل  3
 إجراءات السير فيها حتى تمامها .

c1 c2 8 1 

قيام الطالب بعمل جماعي في البحث عن مواقع ومراجع  4
 الكترونية في مجال القضاء اإلداري.

d1 d2 11 3 
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 %11 11 1 الواجبات  1
 c1  c2  

  d1 d2 

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات  2
a1  a2 

 

 %11 11 7 اإلختبار النصفي 3
 a1  a2 

 b1 b2 

 c1 c2 %5 5 9 اختبار ثالث 4

5 

 a1 %61 61 16 االختبار النهائي

b1 

c2 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 
 أ.د  مطيع علي جبير، القضاء اإلداري، مطبوعات جامعة العلوم والتكنلوجيا.أ.د  عبد 

 
 المراجع المسا 

 
 المساعدةالمراجع 

 ذذمالم اذ/.س ي انذمرق الاذ: قاوذمارغاوذ لم ذمراك ذمرع ةيذمرألقاوذ .1

ذمالم رذ .2 ذ  عإلل ذمرةحلث ذ   كز ذ  ي ذ/شاي  ذمالم ر ذ   ا  ذ  م ذمرألقاةي  مر  اة 

 مرعا  ذ.

مر  اة ذمرألقاةي ذ  مذ   ا ذمالم رذ./ ةلذمر هذق ة ذذ  ل ي ذمركببذلذمر قةل اإلذذ- .3

 مرةا عي ذ ح بذسل ي ذذ.

ذوإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 موقع المكتبة الشاملة.

 الفقه اإلسالمي.موقع جامع 

 موقع البوابة القانونية.
 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

ذذذلمرغياب:حقل ذمر   .1

ليح عذ نذل ل ذم بحانذمر الرذ نذمر حاق مإلذةللنذ ل ذي  عذمس هذرشؤنذمرقالبذذ%52ملمذبغيبذمرقاربذ

 مر إلاةي.

ذمرحقل ذمر بأ  :ذذ  .1

 ي  عذمرقاربذ نذل ل ذمر حاق رذملمذبك  ذحقل هذمر بأ  ذمكث ذ نذ  ر.

ذقلمةقذم  بةا مإلذلم  بحا اإل:   .3

 ك اذ يذمرالةح .

ذذذذ:مر شا يعلذمربك يااإلذ/ذمر إلاع  .4

 لبعبة ذغي ذ ألةلر ذةعلذمرل إلذمر حلل.ذيس عذمرقاربذمربكاري ذ يذمر حللذ نذ ة ذمسبالذمر الر

ذ:مرغش   .5

 يح عذ نذ أل  ذمرغشذل الرذ ة ذل الرذةعل.

ذذ: بحا م   .6

 يا  ذس هذ نذمرل مس .

 :سياساإلذ   ى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر:  

 االسم  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القضاء اإلداري  :اسم المقرر  .1

 3502349 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 -- -- -- 2 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد   :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدتذ .6

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقررذ .7

 القضاء اإلداريخطة مقرر: 
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعيال مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يعرر هذاررلمذمر ألرر  ذماررعذمر لقررل اإلذمرألقرراوذمالم اذ اإلررلعذمرألقرراوذمالم اذل ةررل ذ   ررا ذمر  اةرر ذ

مرألقاةي ذ  رمذ   را ذمالم رذمربع ير ذةقةيعر ذمرألقراوذمالم اذ ريذمرة إلل ير ذمري  ير  ذ  ب ا راإلذ

مالم ا ذلذل مس ذ  لمعذمرل لىذمرل الىذمالم ي ذل لم لااذل حكا إلاذلك ذ اذيبع  ذمر  لق ذةارألقاوذ

 ةإلا.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان
 المعرفة والفهم: 

a1 -  األساسية في القضاء اإلدارييظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات. 

a2 -  .يوضح بتعمق هيئة القضاء اإلداري، ووظائفها، في إطار قواعد القانون اإلداري 

 المهارات الذهنية: 
b1 - .يميز بين المسائل التي تدخل في سلطة القضاء اإلداري ، وغيرها غير الداخلة فيه 

b2 - إلداري. يقارن بين قواعد الفضاء اإلداري والقضاء غير ا 

 المهارات المهنية: 
c1 - .يبين مدى تطبيق ضوابط  القضاء اإلداري على سوابق  القضايا اإلدارية المعروضة على القضاء اإلداري 

c2 - .يحدد اإلجراءات القانونية في سير القضية اإلدارية حسب القواعد القانونية المقررة لذلك 

 المهارات العامة: 
d1 -  الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القضاء اإلداري.يعمل بروح الفريق 

d2 - .يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في مجال القضاء اإلداري 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

1 
وحدات / موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 االسابيع

 الساعات

 الفعلية

 التعريف بالقضاء اإلداري  2
 مفهومه

 اختصاصات القضاء اإلداري 
 نشأة القضاء اإلداري والتطورات التي لحقت به

1 6 

 مبدأ المشروعية 3
 مدلول المبدأ 

 خصائصه
 نطاقه

1 6 

 أنظمة القضاء اإلداري  4
 نظام القضاء المزدوج
 نظام القضاء الموحد

1 6 
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

5 
مظاهر الرقابة القضائية 

 على أعمال اإلدارة
 1 6 

6 
القضاء اليمني ومدى 

 واليته على أعمال اإلدارة
 التعريف بالنظام القضائي اليمني
 نشأة القضاء اإلداري في اليمن

1 6 

 دعوى اإللغاء 7
 مفهومها
 شروطها

 عيوب القرار اإلداري 
1 6 

 42 14 عدد األسابيع والساعات 
 

VI. استراتيجية التدريس 

الذهني: يتم عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم  المناقشة والعصف .4

مناقشتها من الطالب إليجاد الحلول الفقهية والقانونية لها ثم يتم أخذ آراء 

 الطالب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق مناقشته. .5

يتم طرح موضوع تكليف الطالب بالتحضير والعرض: في نهاية المحاضرة  .6

 المحاضرة التالية للمناقشة مع تكليف بعض الطلبة بالتحضير والعرض.
 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

االطالع على كتاب من كتب التراث في مجال الفقه اإلسالمي،  1
 1 1 والبحث فيه عن مفردات في مجال القضاء اإلداري 

بعرض وتحليل نصوص االتفاقيات الدولية في مجال القضاء القيام  2
 3 6 اإلداري.

عمل محاكمة تمثيلية لدعوى قضائية إدارية وتوضيح إجراءات السير  3
 1 8 فيها حتى تمامها .

قيام الطالب بعمل جماعي في البحث عن مواقع ومراجع الكترونية في  4
 3 11 مجال القضاء اإلداري.

    
 
 
 

VIII.  التعلم:تقويم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %11 11 1 الواجبات   .1
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات   .2

 %11 11 7 االختبار النصفي  .3

 %5 5 9 اختبار ثالث  .4

 %61 61 16 االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 مر  مةعذمر ةيس :

 
 أ.د  مطيع علي جبير، القضاء اإلداري، مطبوعات جامعة العلوم والتكنلوجيا.

  

 مر  مةعذمر سا لر:

 ذذمرألقاوذمالم اذ/.س ي انذمرق الاذ: قاوذمارغاوذ لم ذمراك ذمرع ةي .1

 مرةحلثذ  عإللذمالم رذمرعا  ذ.مر  اة ذمرألقاةي ذ  مذ   ا ذمالم رذ/شاي ذ  ي ذ  كزذ .2

 ةلذمر هذق ة ذذ  ل ي ذمركببذلذمر قةل اإلذ/مر  اة ذمرألقاةي ذ  مذ   ا ذمالم ر.ذذ- .3

ذمرةا عي ذ ح بذسل ي ذذ.

 ) نذلةلإل(ذذذذ لملذ ركب ل ي ذل  ب  إل:

 .   ل عذمر كبة ذمرشا  

 .ذ ل عذةا عذمراألهذماسال ي

 . ل عذمرةلمة ذمرألا ل ي  

 
X.  والسياسات المتبعة في المقرر:الضوابط 

ذذذلمرغياب:حقل ذمر   .1

 نذمر حاق مإلذةللنذ ل ذي  عذمس هذرشؤنذمرقالبذليح عذ نذل ل ذم بحانذمر الرذذ%52ملمذبغيبذمرقاربذ

 مر إلاةي.

ذمرحقل ذمر بأ  :ذذ  .5

 ي  عذمرقاربذ نذل ل ذمر حاق رذملمذبك  ذحقل هذمر بأ  ذمكث ذ نذ  ر.

ذلم  بحا اإل:قلمةقذم  بةا مإلذ   .3

 ك اذ يذمرالةح .

ذذذذ:مر شا يعلذمربك يااإلذ/ذمر إلاع  .4

 يس عذمرقاربذمربكاري ذ يذمر حللذ نذ ة ذمسبالذمر الرذلبعبة ذغي ذ ألةلر ذةعلذمرل إلذمر حلل.

ذ:مرغش   .2

 يح عذ نذ أل  ذمرغشذل الرذ ة ذل الرذةعل.
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 :القضاء اإلداري مقرر توصيف

ذذ: بحا م   .6

 يا  ذس هذ نذمرل مس .

 :سياساإلذ   ى   .7

 

 

 

 

 


