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 )       مبادئ القضاء اإلداري   (رس بووككؤ 
 

 مبادئ الكطاٛ اإلدازٖ  رسكؤناوى 
 م. م. ماجذه علي مال صادق مامؤستاى بةرثرس

 راىزانكؤي سؤ /قؤناغى سيَيةمياسا بةش / فاكةلَتيي
                                                   /ئيميَل 08807380770 ت  / ثةيوةندى 

  هكى كؤرس لة زانكؤلي

  ناوى ريَكخةر

 ئيميَل / ت / ثةيوةندى

 : طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة

كة زؤر  ،اكةَهتيي ياشا ئاشها بلةيو بة بابةتى قةزاى كارطَيِريطرنطي ئةو كؤرشة هةوة داية كة قوتابى قوناغى شَييةمى ف      
ش تيلى خبوَيهَيت هةشةر كارةكانى دةشةآلتي شَييةم هة دةوَهةتدا ئةويثَيويصتة هةم قؤناغةدا هة خوَيهدى يةندَيم بابةتى ثراك

ئةويش قةزاى كارطَيِرية، و يةروةيا قوتابي ئةو قؤناغة وةردةطرى  يةنَيلى ئةو دةشةآلتةال كة ئةم بابةتة ،دةشةآلتى قةزائية
ي طشتى و رَيلخصتهى كارطَيِري و ضاآلكي ثاش ئاشهابونى بة بابةتى ياشاي كارطَيِري هة قؤناغي دووةم و كارةكانى كارطَيِر

ضارى يةَهة دةبَيت ياى وكارطَيِري طشتى وئامرازةكانى كارطَيِري طشتى و كة هةميانى ئةو يةمو كارة كارطَيِري طشتى دو
ة و هة وةرطرتهى بِريار يةندَيم تان ه (ضْٛ اضتعنال الطلط٘) دةشةآلتى خؤي وةن كارطَيِري طشتى بة بةدى بةكاردةيَيهى

ي بؤ ئةوةى مافة زةوتلراوةكانياى بؤ َيِرآلتيانة ثةنا دةبةنة بةر قةزاى كارطوهَيرة دا ئةو ياو ،آلتياى زةرةرمةندةبووياو
كانى ةشةرضاو و ،وعييةت ضيةرةخؤى دةطرآ ئةويش دةبآ  بسانني ثرنصيجي مةشبصتَيهآ، كةواتة ئةو بابةتة ئةو بِرطانة ه

و  ،يةن بةكاردةيَيهآ بؤ ئةو مةبةشتةو ض جؤرة ضاودَير ،كانى كارطَيِري يةَهدةشةنطَيهآو قةزاى كارطَيِري ضؤى كارة ،ضني
و يةروةيا ئاشها بوى بةو داوايانةى كة ئةو قةزاية ثَيى  ،رَيلخصتين قةزاى كارطَيِري ضؤنة هة عرياق و هة كوردشتاى

ى دةوَهةت هة ثصيارةيةتو بةر ،(الكطاٛ الهامل) و داواى قرةبوكردنةوة ،األلػاٛ(يةَهدةشتآ وةن داواى يةَهوةشاندنةوة )
 .تى دةوَهةت هةشةر كارة يةَهةكانىيةصيارةثو هة دةشةآلتةكانى و بةر ،كارةكانى كارطَيِري هة ض كاتَيم بةدياردةكةوى

 

 : فيَربنب طريهطرتيو ئةو ثةيامانةى كة قوتابياى ثيَويستة لة كؤرسةكة
تى قةزاى كارطَيِري هةو قؤناغةى خوَيهدنى كة بة ثراكتَيم بسانى ئةو قةزاية كارةكانى فَيردةكات بة طرنطى بابة قوتابى ــ1

 ضية.
هة دةشةآلتى  هى وــ قوتابى ئاشهادةبَيت بة ضؤنيةتى ئةجنامدانى كارةكانى كارطَيِري طشتى كة خؤى هة حلومةت دةنوَي2

 انى ئةجنامبدات.وعييةت دةبآ كارةكرو هةشةر ثرنصيجي مةشرى هة دةوَهةت جَيبةجَيلا
و ضةند جؤرة  كارطَيِري هةشةر كارةكانى دةوَهةتــ ئاشهابونى قوتابى ئةو قؤناغة هةشةر ضؤنيةتى ضاودَيرى قةزاى 3

 ضاودَيرى بةكاردَيت بؤ شةر كارةكانى كارطَيِري طشتى.
وقةزاى  دعْٚ األلػاٛ()ــ ئاشهابونى قوتابى هةشةر جؤرةكانى داواى قةزاى كارطَيِري وةن قةزاى يةَهوةشاندنةوة 4

 .الكطاٛ الهامل(دعْٚ التعْٓض أّ قةرةبوكردنةوة )
شاداناى و جَيبةجَيلارى و ياكانى )شةر كارةكانى بة يةر شَي دةشةآلتةــ ئاشهابونى قوتابى هةشةر بةرثرشيارةتى دةوَهةت هة 5
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 قةزائي(، و دياركردنى بةرثرشياريةتى هةشةر كارة يةَهةكانى.
 

 و كؤرسةةكانى ئسةرضاوةطرنكة
 سةرضاوةبهةرةتيةكاى

 ت عيْاٌ الهتاب أضه املؤلف

 1 مبادئ الكطاٛ اإلدازٖ  بطْٔىٕ د. عبد الػين 

 2 الكطاٛ اإلدازٖ  د. ذلند علٕ جْاد 

 -3 ذلاضسات يف الكطاٛ األدازٖ  /http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc68911علٙ املْقع األلهرتّىٕ/  

 4 الكطاٛ اإلدازٖ   أمحد ّ د. ذلند علٕ جْادجنٔب خلف د.  

 5 الكطاٛ االدزٖ  د.ماشٌ لٔلْ زاضٕ 

غاشٖ ابسأٍه اجليابٕ/زٜٔظ دللظ غْزٚ الدّل٘/ علٙ املْقع 
 http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=349&page_namper=p3األلهرتّىٕ/

يف العسام/ دلل٘  الكطاٛ االدازٖ 
 طاٛالتػسٓع ّالك

6 

زقاب٘ الكطاٛ العنال االدازٗ   د. طعٔن٘ اجلسف 
 العام٘

7 

أضاع مطؤّلٔ٘ اإلدازٗ   د. عبدامللو ْٓىظ ذلند
ّقْاعدٍا/ دزاض٘ مكازى٘ بني 
 ىعامٕ الكطاٛ املْحد ّاملصدّج

8 

ذلاضسات يف مبادئ الكاىٌْ  د. عبدالسمحً زحٔه عبداهلل
 األدازٖ  

9 

/ علٙ املْقع علٕ الدًٓ شٓداٌ، ذلند الطٔد
-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb124494األلهرتّىٕ/

5129902&search=books 

 

املْضْع٘ الػامل٘ يف غسح الكطاٛ 
 األدازٖ

10 
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 بابةتةكان : 

 -درَيت بريتني لة:نئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شَيوةى ساآلنة  دةخوَي
1 
 

 الكطاٛ االدازٖ ّّظٔفتُمكدم٘ عً مبادئ 

 معيٙ مبدا املػسّعٔ٘ ّزقاب٘ املػسّعٔ٘ 2
 التػسٓعات ّاىْاعَا_مصادز املػسّعٔ٘: مصادز مهتْب٘ 3
 مصادز املػسّعٔ٘: مصادز  غري مهتْب٘ 4
 املػسّعٔ٘: الطلط٘ التكدٓسٓ٘مْشاى٘ مبدأ  5
 العسّف االضتجيأٜ٘ 6
 اعنال الطٔادٗ 7
  قاب٘ الطٔاضٔ٘/ السقاب٘ اإلدازٓ٘/ زقاب٘ اهلٔٝات املطتكل٘/ السقاب٘ الكطأٜ٘/الساىْاع السقاب٘  8
 العسامتيعٔه الكطاٛ االدازٖ يف  9
 دللظ الػْزٚتيعٔه  10
 العسام–أقلٔه نْزدضتاٌ تيعٔه الكطاٛ االدازٖ يف   11
 العسام –نْزدضتاٌ \تيعٔه دللظ الػْزٚ يف أقلٔه   12
 قطاٛ األلػاٛ 13
 غسّط قبْل دعْٚ األلػاٛ  14
 غسّط تتعلل بالكساز املطعٌْ فُٔ باأللػاٛ  15
 غسط ٓتعلل مبصلخ٘ زافع دعْٚ األلػاٛ 16
 غسط ٓتعلل مبٔعاد زفع دعْٚ األلػاٛ 17
 ط ٓتعلل باىعداو طسٓل الطعً املْاشٖ اّ املكابلغس 18
 أضباب الطعً باأللػاٛ 19
 اجساٛات دعْٚ األلػاٛ 20
 يف دعْٚ األلػاٛ الفصل 21
 قطاٛ التعْٓض )الكطاٛ الهامل( 22
 عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً اعنال الطلط٘ التػسٓعٔ٘ ّالطلط٘ التيفٔرٓ٘ 23
 عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً اعنال الطلط٘ التػسٓعٔ٘ 24
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 عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً اعنال الطلط٘ التيفٔرٓ٘ 25
 االدازٓ٘ )املطؤّلٔ٘ التكصريٓ٘ لإلدازٗ(مطؤّلٔ٘ الدّل٘ التكصريٓ٘ عً اعناهلا   26
 مطؤّلٔ٘ االدازٗ اليامج٘ عً اخلطأ  27
 زنً اخلطأ  28
 زنً الطسز 29
 العالق٘ الطببٔ٘ بني اخلطأ ّالطسز 30
 مطؤّلٔ٘ االدازٗ الكاٜن٘ بدٌّ خطأ 31
 املطؤّلٔ٘ الكاٜن٘ بدٌّ خطأ يف فسىطا 32
 ساملطؤّلٔ٘ الكاٜن٘ بدٌّ خطأ يف مص 33
  املطؤّلٔ٘ الكاٜن٘ بدٌّ خطأ يف العسام 34

 ماجدة علي مال صادق ناوى مامؤستا
   /ئيميَل 08507346770م/  ثةيوةندى

 ئامانج لةو بابةتة 
بسانى وبيخوَيهآ و بسانآ مى ياشا ئةو بابةتة غى شَييةانكارطَيِري كة زؤر طرنطة قوتابى قؤهة شةر بابةتى قةزاى  ئاشهابوى

َيى هَيجرشيهةوة هة دوضارى يةَهةدَيت؟ و ئةطةر وابو كئايا دةوَهةت كة كاردةكات و ياشا جَيبةجَيدةكات  قةزاى كارطَيِري ضية و
 اى بة شةروةرى ودةوَهةت دةكات و ئايا يةمو كارةكانى دةوَهةت ضاودَيرياى هةشةرة؟ ياى دةبَى ئةو كارانةى كة ثةيوةني

دانى كارةكانى زيانى بة تاكةكاى و ئةطةر كارطَيِري طشتى هة ئةجنامسثةِربَى هةو ضاودَيرية ، َيئاشايشي دةوَهةت يةية دةبآ ِر
َيهةوة؟ ئةو ثرشيارانة وآلمةكانياى هة خوَيهدنى كة مافياى زةوتلراوة قةرةبو دةكر طةياند ضي دةكرَيت و ضؤى ئةو تاكانة

 داية.ئةو بابةتة
 

 

 

 ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
وَيتـة  ةوي زانصتية ئةو بابةتة طرنطة زؤر و دةبـآ قوتـابى قؤنـاغى شـَييةم هـة فاكـةَه  ياشـا بيسانـى كـة ئـةو بابةتـة دةك           هة ِر

خانةى كارةكانى دةشةآلتى شَييةمة هة دةوَهةت ئةويش دةشةآلتى قةزائية و ئةو جـؤرة ياشـايانة دةكةونـة رَيـر جـؤرى ياشـاي       
 ات وةن خاوةنى شةروةرى و دةشةآلت.طش  كة ثةيوةندى نَيواى دةوَهةت و ياووآلتى رَيدةخ

 
 سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :

 بؤ ئة بابةتة يةر وةن هةشةرةوة دياركراوة و بةثَيويصتااى زانى شةرةِراى ئةو تنيةيةندَيم شةرضاوة يةى كة بهةِر
هةشةر  وى بة زانيارى زياترئاشهابو شةرضاوانة يةندَيم شةرضاوةى تر بؤ قوتابى دياربلةيو كة يارمةتى بدات هة وةرطرتو و

 .بابةتةكة
 

mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com
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 ت عيْاٌ الهتاب أضه املؤلف

 1 لكطاٛ اإلدازٖمبادئ ا  بطْٔىٕ د. عبد الػين 

 2 الكطاٛ اإلدازٖ  د. ذلند علٕ جْاد 

 -3 ذلاضسات يف الكطاٛ األدازٖ  /http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc68911علٙ املْقع األلهرتّىٕ/  

 4 الكطاٛ اإلدازٖ   جنٔب خلف أمحد ّ د. ذلند علٕ جْادد.  

 5 زٖاالكطاٛ االد  د.ماشٌ لٔلْ زاضٕ 

ه اجليابٕ/زٜٔظ دللظ غْزٚ الدّل٘/ علٙ املْقع غاشٖ ابسأٍ
 http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=349&page_namper=p3األلهرتّىٕ/

يف العسام/ دلل٘  الكطاٛ االدازٖ 
 التػسٓع ّالكطاٛ

6 

زقاب٘ الكطاٛ العنال االدازٗ   د. طعٔن٘ اجلسف 
 العام٘

7 

طؤّلٔ٘ اإلدازٗ أضاع م  د. عبدامللو ْٓىظ ذلند
ّقْاعدٍا/دزاض٘ مكازى٘ بني 
 ىعامٕ الكطاٛ املْحد ّاملصدّج

8 

ذلاضسات يف مبادئ الكاىٌْ  د. عبدالسمحً زحٔه عبداهلل
 األدازٖ  

9 

علٕ الدًٓ شٓداٌ، ذلند الطٔد/ علٙ املْقع 
-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb124494األلهرتّىٕ/

5129902&search=books 

املْضْع٘ الػامل٘ يف غسح الكطاٛ 
 األدازٖ

10 

 

 خشتةى وانةكاى

 
 

 ناوى مامؤستا يةفتةكاى ناونيشانى بابةت ذ
 عوي مال صاقم.ماجدة  األضبْع األّل مبدأ املػسّعٔ٘  -1
   مصادز مبدأ املػسّعٔ٘ -2

   املصادز املهتْب٘ -3

   أّال: التػسٓعات الدضتْزٓ٘ -4

   لكاىٌْثاىٔا: ا -5

   ثالجا: اللْاٜح ّاألىعن٘ -6

  األضبْع الجاىٕ املصادز غري املهتْب٘ -8

   أّال: املبادئ العام٘ للكاىٌْ -7
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   ثاىٔا: الكطاٛ -9

   ثالجا: العسف اإلدازٖ -10

  لحاألضبْع الجا األضتجياٛات ّالكْٔد التٙ تسد علٙ مبدأ املػسّعٔ٘ -11

   ٓسٓ٘الطلط٘ التكدأّآل:   -12

   الكطاٛ ّالطلط٘ التكدٓسٓ٘ -13

   ثاىٔا:العسّف األضتجيأٜ٘ -14

   الكطاٛ األدازٖ ّىعسٓ٘ العسّف األضتجيأٜ٘ -15

  األضبْع السابع ثالجا: ىعسٓ٘ أعنال الطٔادٗ -16

   ــ األعنال املتعلك٘ بعالق٘ احلهْم٘ بالربملا1ٌ -18

   الدّلٔ٘ ّ الدبلْماضٔ٘األعنال املتعلك٘ بالعالقات ــ 2 -17

   ــ األعنال املتعلك٘ باحلسب3 -19

  خامساألسبوع ال السقاب٘ علٙ أعنال اإلدازٗ -20

   السقاب٘ الطٔاضٔ٘أّال:  -21

   ــ السقاب٘ الربملاى1٘ٔ -22

   ــ زقاب٘ السأٖ العاو2 -23

  األضبْع الطادع ثاىٔا:السقاب٘ اإلدازٓ٘ -24

   الراتٔ٘ )التلكأٜ٘(ــ السقاب٘ 1 -25

   أ ــ السقاب٘ الْالٜٔ٘ -26

     ب ــ السقاب٘ السٜاضٔ٘ -72

.27- 

 
ــ السقاب٘ بياٛ علٙ تعله2  
 

 

 

 

   أ ــ التعله الْالٜٕ -29
   ب ــ التعله السٜاضٕ -30

   ج ــ التعله اىل اللجي٘ -31

   د ــ التعله الْصاٜٕ -32

اإلدازٓ٘ ّ السقاب٘ الكطأٜ٘ املكازى٘ بني السقاب٘ ــ33    

طابعاألضبْع ال السقاب٘ الكطأٜ٘ ــ 34   

   أّال: ىعاو الكطاٛ الْحد ــ 35

ــ زقاب٘ األلػا1ٛ ــ36    

ــ زقاب٘ التعْٓض2 ــ38    

  األضبْع الجامً ثاىٔا: ىعاو الكطاٛ املصدّج ــ37

   خصاٜص الكطاٛ اإلدازٖ ــ39
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دازٖ يف العسامتيعٔه الكطاٛ اإل ــ 40 تاضعاألضبْع ال    

   آّال : تيعٔه دللظ غْزٚ الدّل٘ ــ41

   أعطاٛ دللظ غْزٚ الدّل٘ ــ42

   أقطاو دللظ غْزٚ الدّل٘ ــ43

عاغساألضبْع ال ثاىٔا: اختصاصات دللظ غْزٚ الدّل٘ ــ44   

ــ اختصاصات دللظ غْزٚ الدّل٘ األضتػاز1٘ٓ ــ 45    

دللظ غْزٚ الدّل٘ الكطأٜ٘ــ اختصاصات 2 ــ46   األضبْع احلادٖ عػس 

العسام -الكطاٛ اإلدازٖ يف اقلٔه نْزدضتاٌ ــ48    

ــ تيعٔه اجمللظ1 ــ47    

ــ اختصاصات اجمللظ2 ــ49    

  األضبْع الجالح عػس دعْٚ األلػاٛ ــ50

   خصاٜص دعْٚ األلػاٛ ــ51

   متٔٔص دعْٚ األلػاٛ عً دعْٚ التعْٓض ــ52

  األضبْع السابع عػس غسّط قبْل دعْٚ األلػاٛ ــ53

   غسّط تتعلل بالكساز املطعٌْ فُٔ باأللػاٛ ــ54

   غسّط تتعلل مبصلخ٘ زافع الدعْٚ ــ55

  األضبْع اخلامظ عػس غسّط مٔعاد زفع دعْٚ األلػاٛ ــ56

   أضباب الطعً باأللػاٛ ــ58

   عٔب األختصاص ــ57

ضبْع الطادع عػساأل عٔب الػهل ــ60   

   عٔب احملل ــ61

طابع عػساألضبْع ال عٔب الػآ٘ )عٔب اضاٛٗ اضتعنال الطلط٘( ــ62   

   عٔب الطبب ــ63

مً عػساألضبْع الجا اجساٛات دعْٚ األلػاٛ ّاحلهه فَٔا ــ 64   

   اخلصاٜص املنٔصٗ إلجساٛات الكطاٛ اإلدازٖ ــ65

اٛاجساٛات زفع دعْٚ األلػ ــ66   األضبْع التاضع عػس 

   الفصل يف دعْٚ األلػاٛ ــ67
  األضبْع العػسٌّ احلهه يف دعْٚ األلػاٛ ّتيفٔرِ ــ68
  األضبْع الْاحد ّالعػسٌّ الكطاٛ التعْٓض )الكطاٛ الهامل( ــ69
عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً اعنال الطلط٘ التػسٓعٔ٘ ّ  ــ70

 الطلط٘ التيفٔرٓ٘
عػسٌّاألضبْع الجاىٕ ّال   

   عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً اعنال الطلط٘ التػسٓعٔ٘ ــ71
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  األضبْع الجالح ّالعػسٌّ عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً أعنال الطلط٘ لتيفٔرٓ٘ ــ72
   مطؤّلٔ٘ الدّل٘ التكصريٓ٘ عً أعناهلا األدازٓ٘ ــ73
   املطؤّلٔ٘ التكصريٓ٘ لإلدازٗ ــ74
اخلطأ مطؤّلٔ٘ اإلدازٗ اليامج٘ عً ــ75   األضبْع السابع ّالعػسٌّ 
   زنً اخلطأ ــ 76
امظ ّالعػسٌّاألضبْع اخل زنً الطسز ــ78   
   العالق٘ الطببٔ٘ بني اخلطأ ّ الطسز ــ79
  األضبْع الطادع ّالعػسٌّ مطؤّلٔ٘ اإلدازٗ الكاٜن٘ مً دٌّ خطأ ــ80
   مطؤّلٔ٘ األدازٗ الكاٜن٘ مً دٌّ خطأ يف فسىطا ــ81
  األضبْع الطابع ّالعػسٌّ مطؤّلٔ٘ األدازٗ الكاٜن٘ مً دٌّ خطأ يف مصس ــ82
   مطؤّلٔ٘ اإلدازٗ الكاٜن٘ مً دٌّ خطأ يف العسام ــ83
    

 
 
 

 تاقيلردنةوةكان و دابةشلردنى منرةكان:
 منرةدة  10: 17/12/2012هة رَيلةوتى/   تاقيلردنةوةى يةكةم

 منرةدة  10: 25/2/2013تاقيلردنةوةى دوةم هة رَيلةوتى/ 
 منرةدة   10:  13/5/2013تاقيلردنةوةى شَييةم هة رَيلةوتى /

 منرةدة   10ضاآلكى قوتابى و ئامادةبونى هة وانةكاى: 
 منرةشةشت   60تاقيلردنةوةى شةرى شاأل : 

 منرةشةد   100كؤى طش  منرةكاى : 
 

 منونةى ثرسيارةكان
 
 

 طبٔعٔ٘ جٍْسٓ٘ ما ٍرِ املكْمات ّالعياصس الطبٔعٔ٘ .. عددٍا..؟ : للدّل٘ الكاىْىٔ٘ مكْمات ّعياصس1ع

: السقاب٘ الطٔاضٔ٘ مً اىْاع الْضاٜل عل زقاب٘ املػسّعٔ٘.. نٔف تته ٍرِ السقاب٘..؟ ّضح 2ع 
 . ذلو..؟

 : ما اختصاصات دللظ غْزٚ الدّل٘ الكطأٜ٘..؟حددٍا حطب دزاضتو هلرِ األختصاصات..؟3ع
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 األلػاٛ..؟ ّما خصاٜصَا .. بني ذلو باختصاز..؟ماملكصْد بدعْٚ : 4ع
 : مٔعاد زفع الدعْٚ ٍْ احد غسّط دعْٚ األلػاٛ.. ماملساحل اليت ميس بَا ٍرا الػسط.. حدد ذلو..؟5ع
 : ماملكصْد بكطاٛ التعْٓض.. ّنٔف تفطس عدو مطؤّلٔ٘ الدّل٘ عً أعنال الطلط٘ التػسٓعٔ٘..؟6ع


