
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
 

دكتور عالء الدين محمد حمدان االسم 

 Dr.alaaldeenh@yahoo.comالبريد االلكتروني 

القانون االداري اسم المادة 

 مقرر الفصل 

اهداف المادة 
 

تعريف الطلبة بالقانون االداري وبيان مفهوم القانون االداري ونطاق 
تطبيقه والتنظيم االداري في العراق 

التفاصيل االساسية 
للمادة 

 

 

 
الكتب المنهجية 

 

  مبادئ واحكام القانون االداري -1
2-   

 
المصادر الخارجية 

 

 

 
تقديرات الفصل 

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات المختبر 
اليومية 

االمتحان المشروع 
النهائي 

% 40ممالًال - % 10ممثًال % 15ممث% 35ممثًال 

 
معلومات اضافية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

ديالى : الجامعة 
القانون والعلوم السياسية : الكلية 

القانون : القســم 
الثانية : المرحلة 

عالء الدين محمد حمدان : اسم المحاضر الثالثي 
مدرس : اللقب العلمي 

دكتوراه : المؤهل العلمي 
 –وزارة التعليم والبحث العلمي : مكان العمل  

  كلية القانون والعلوم السياسية–جامعة ديالى 

mailto:Dr.alaaldeenh@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جدول الدروس االسبوعي 
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مجهورية العراق 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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