
القانون اإلداري مع التعمقالمقرر:   

I *:اختياري -              -إجبـاري  المقرر           
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 :األساسيـة البيانـات -أ

 PLAW704   :الكـود                               القانون اإلداري مع التعمق : اسم المادة* 

 ساعات 3 :المعتمـدة الساعـــات* 

 ال يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس                        3   - /أسبوعيا: المحاضرة* 

 ساعة 54 المدة الزمنية للمقرر:* 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -
للمسـوولية ادداريـة عـن للمرااـق العامـة الالبيـة ال   مبـاد  األساسـيةلل ينشرح مفّصـليهدف هذا المقرر إلى دراسة و 

 سيما : 
 الالبية والمرااق اددارية المسوولية 
 هاوالبيعت اددارية المسوولية تعريف 
 اددارية المسوولية وتالور نشأة 
 الالبية المرااق مفهوم  
 الالبية والمرااق العامة الصحة 
 الالبية المرااق العامة أنواع. 
 الالبية المرااق مسوولية إلى المفضي الخالأ 
 المراق وخالأ الشخصي الخالأ بين التمييز قاعدة  
 الضحية مصلحة اتجاه اي تالور المسوولية 
 الخالأ أساس على الالبية المرااق مسوولية 
 الالبية األعمال عن المتولدة األخالاء بسبب نظام المسوولية 
 الالبية األخالاء عن المسوولية نالاق 
 المراق الالبي وعمل تنظيم عن المتولدة األخالاء بسبب المسوولية 

√ 



 الخالأ دون الالبية المرااق مسوولية 
 الالبية للمرااق خالأ دون للمسوولية التشريعية النظم  
 
 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2

 والفهم:المعراة  -أ
 ة هذا المقرر يجب أن:اي نهاي

 ب المباد  العامة للمسوولية ادداريةيشرح الالال 
  المسوولية اددارية اي المرااق الالبية مع التمييز بين أنواعها.  المفاهيم المتعلقة بالبيعةيحدد الالالب 
 يفهم الالالب دور االجتهاد اي وضع أسس هذه المسوولية وتالورها 

 
 القدرات الذهنية: -ب

 وتالورها التاريخي اي المرااق الالبية المسوولية اددارية على رتهالالالب قد الوري. 
  يتدرب الالالب على المشاركة النظرية اي المحاضرات وتعليميه على كيفية االستفادة من االجتهادات اي أي

 عمل علمي.

 والمسوولية ألنواع المسوولية ادداري ال سيما الفارق بين المسوولية بسبب الخالأ من الفهم  يتمكن الالالب
 من دون خالأ.

 العلمي.و  الموضوعي على البحث ينمي الالالب قدرته 
 
 المهارات العملية والمهنية: -ت

 على جمع المعلومات من المصادر المتاحة وذات الصلة. يعزز الالالب قدرته 
 ي.وتبادل الرأ من الحوار البناء الالالب يتمكن 
   جابيـة سـواء علـى مسـتوت التحليـل المكتـوب أو عرض وجهات النظر بالريقـة إيينمي الالالب قدرته على

 على مستوت تقديم العروض ومناقشة المحاضرات.
 تحليل بعض االجتهادات األساسية المتعلقة بالمسوولية 

 المهارات العامة والمنقولة: -ث
 على اددارة الجيدة للوقت وتنظيمه وحسن توظيف الموارد المتاحة. ينمي الالالب قدرته 
 ساليب البحث العلمي وخصوصًا اي القانون ادداري العامتدريب الالالب على أ 

 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 الطبية والمرافق اإلدارية لمسؤوليةا 1
 هاوالبيعت اددارية المسوولية تعريف

3 3  



 اددارية المسوولية وتالور نشأة 
 ةالمسوولي قانون وتوسع تالور مراحل 

 اددارية
بسبب الخالأ  المسووليةبين  التمييز

 والمسوولية بدون خالأ
 

  الطبية المرافق مفهوم 2
 الالبية والمرااق العامة الصحة
 .الالبية المرااق العامة أنواع

3 3  

 الطبية المرافق مسؤولية إلى المفضي الخطأ 3
 وخالأ الشخصي الخالأ بين التمييز قاعدة 

  المراق
 الضحية مصلحة اتجاه اي ووليةتالور المس 

3 3  

 الخطأ أساس على الطبية المرافق مسؤولية 4
 الالبية المرااق مسوولية إلى المفضي الخالأ

 انعقاد إلى بالبيعتها تودي التي ألخالاءا
 المسوولية
 الالبية للمرااق المنسوب الخالأ أنواع 

 الالبية المرااق على الواقعة االلتزامات
 البيةال المرااق عمل تقدير
 

3 3  

 المتولدة األخطاء بسبب المسؤوليةنظام  5
 الطبية األعمال عن

 العالج وأعمال الالبي العمل بين التمييز
  البسيال
  الالبي العمل اي الجسيم الخالأ اشكالية 
 البسيال العالج أعمال عن المتولدة األخالاء

 بشأن الجسيم الخالأ عن التراجع صعوبة 
 العمل
 الالبي العمل بشأن الجسيم الخالأ هجر

3 3  

 الطبية األخطاء عن المسؤولية نطاق  6
  التشخيص أخالاء عن لمسووليةا

  الالبي العالج أخالاء عن المسوولية

3 3  



  العالج اختيار أخالاء عن مسووليةال
 غير العالج تنفيذ أخالاء عن المسوولية
 الجراحي
  التخدير أخالاء عن المسوولية
 الجراحي العمل تنفيذ أخالاء عن المسوولية

   تقييم األسبوع السابع 7
 للالالب األبحاث+ تحديد 

   

 عن المتولدة األخطاء بسبب المسؤولية 8
 الطبي المرفق وعمل تنظيم

 التنظيم أعمال عن للمسوولية المفضي الخالأ
 المراق وعمل

 الواجبات خرق عن المتولدة ألخالاءا 
  الالبية ادنسانية

 الالبية المرااق مالعا والسير التنظيم أخالاء 
 

3 3  

 المرااق وسير تنظيم نالاق اي الخالأ قرينة 9
 الالبية 

 والمسوولية القائمة عليه المفترض الخالأ 
  الالبية المادة اي المفترض الخالأ 
  

3 3  

 الخطأ دون الطبية المرافق مسؤولية 11
 خالأ دون اددارية المسوولية مفهوم 
 خالأ دون للمسوولية الحيادي الالابع 

  العام المراق لعمل بالنسبة
 : خالأ دون المسوولية ميدان 

  المخاالر اعل عن خالأ دون المسوولية
 بمبدأ ادخالل اعل عن خالأ دون المسوولية
  العامة األعباء أمام المساواة
 الالبية المرااق لمسوولية أساس المخاالر

  خالأ دون

3 3  

 خطأ دون للمسؤولية التشريعية النظم 11
 الفرنسي القانون في لطبيةا للمرافق

3 3  



 الدم نقل ميدان اي المسوولية
 اقد بفيروس العدوت بسبب المسوولية 

  المكتسبة البشرية المناعة
 التشريعي التعويض نظام بين التنسيق 

 اددارية للمسوولية العام والقانون

  ادجباري التالعيم تبعات عن المسوولية 12
 لالبيةا األبحاث تبعات عن المسوولية
 قواعدو  الالبية لألبحاث القانوني ادالار

  ايها المسوولية

   

 لوضعيات الغير تعريض اعل عن المسوولية 13
 ) نظرية المخاالر اي المراق الالبي( خاليرة
 المراق مع العرضي التعاون مخاالر

  االستشفائي
 للجنين العدوت نقل مخاالر
 للزوج العدوت نقل مخاالر

 إتباع عن المتولدة المخاالر بسبب المسوولية
 خاليرة عالجية مناهج

  

3 3  

  3 3 عرض لالبحاث المقررة  14
 الالبية األعمال ميدان اي المخاالر  15

  الجديدة العالجية التقنيات مخاالر 
  الالبية األعمال مخاالر 

  الملوث الدم نقل مخاالر

3 3  

  االمتحان النهائي 16
 
 
 :والتعلم التعليم أساليب -5

 تالمحاضرا. 
 المناقشات. 
 .الرح األسئلة 
  يعد المحاضر مجموعة من المواضيع التي ترتبال بمواضيع المحاضرات يكلف بها الالالب. ويعد

 الالالب ابحاثا تُقدم اي المحاضرة المخصصة لكل موضوع. 



 .الساعات المكتبية 

 

 :الطلبة تقييم أساليب -4

     للمادة.لتقييم استيعاب واهم الالالب )شفهي وتحريري( امتحان 

 .تقييم ابحاث مقدمة من الالالب 

 تدريبات عملية لتقييم قدرة الالالب على البحث والتحليل. 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 درجة 31 تقييم األسبوع السابع 7 -1
 درجة 21 تقييم األسبوع الثاني عشر 12 - 8
 رجةد 11 15 - 13تقييم األسبوع  15 - 13
 درجة 41 االمتحان النهائي 16

 درجة 011 المجموع
 

 المراجع :  قائمة -6

 .المقرر مذكرات* 

    ،عبد الرؤوف هاشم بسيووي،  رروييا الأ يي مي،  اياس ال سيؤولوا ا دارويا دراسيا  اارييا  دار الي،ير ال ربي

  7002ا س،يدروا  

 7002  ا الادودة  ا س،يدروا  ح د حسن راسم  اثبات الأ ي م، ال ااس ال ب،  دار الاا 

  ،7002أح د عوسى   سؤولوا ال ستشيوات ال بوا : دراسا  ااريا   يشوراتن الحلب 

  سيي،يدروا :  يشييية ا   ترااييف م،ييرة الأ ييي اساسييا ل سييؤولوا ال رمييم ال بيي، ال ييام    ح ييد مييؤاد عبييد الباسيي

 7002  ال  ارف

  7007 – يشورات الحلب، الحاوروا  –الاايون االداري ال ام  الازء الثاي،  –موزت مرحات   

  ،تبييا دييادر دار ال يشييورات الحاوروييا  –ووسييف سيي د خ الأييوري  الاييايون ا داري ال ييام  الاييزء الثيياي، – 

7002  . 

  7002 –الاايون ا داري    يشورات الحلب، الحاوروا  ح د رم ت عبد الوهاب   بادئ و أح،ام. 

 

 : إلخ إنترنت، مواقع دورية، مجالت*  

http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=publisher_see&id=11871
http://bu.univ-chlef.dz/index.php?lvl=publisher_see&id=11871


 اجتهاد مجلس شورت الدولة اي لبنان ومصر وارنسا
 
 
 

 :اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

  اجهزة سمعية وبصرية 

 

 
 د. علي مراد  :ررـالمقأستاذ 

 د. عمر حوري  :مــالقس سـرئي

 30/30/0302  :اريخـــــــــــالت

 
 


