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تحقيق اإللمام بالمهارات القانونية للقرارات اإلداريـة مـن حيـث-1
ــاهيم ــة بالمف ــة غني ــرارات اإلداري ــيما أن الق ــانوني و الس ــا الق بنائه

.القانونية ذات التطبيق اليومي في حياة اإلدارة العامة

ع تحقيــق اإللمــام بالمهــارات القانونيــة المتعلقــة بالتعامــل مــ-2
ــرار إداري  ــاذ ق ــن اتخ ــدرب م ــن المت ــا يمك ــرار اإلداري، مم ــان الق أرك

عية، حتى يتسم عمل اإلدارة بالمشرو. صحيح متوافق مع القانون
.ومن ثم بالدقة و النجاح

ار صعوبة إدراك األسس القانونية التي يقـوم عليهـا اتخـاذ القـر-3
ــف  ــي تتوق ــس، والت ــذه األس ــين ه ــدم تقن ــبب ع ــك بس اإلداري، وذل

.عليها مشروعية القرار أو عدم مشروعيته

ــالل -4 ــن خ ــرار اإلداري م ــاذ الق ــة التخ ــات القانوني ــي اآللي ــق ف التعم
. ورش عمل تطبيقية على مدار الدورة

اهداف 

البرنامج          

: تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي
.أركان القرار اإلداري-1

.النظام القانوني لصحة وبطالن القرارات االدارية و انعدامها-2

.واع القرارات اإلداريةأن-3

.نفاذ القرار اإلداري-5

.تنفيذ القرار اإلداري-6

.إشكاليات التنفيذ الجبري وتطبيقاته في القانون القطري-7

.وقف تنفيذ القرار اإلداري-8

.الجوانب القانونية و العملية للتظلم من القرارات االدارية-9

محتويات 

البرنامج      

1



: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على بنهاية
ــة و ا-1ا ــة الفردي ــرارات اإلداري ــين الق ــز ب ــارات التميي ــاب مه كتس

ـــة  ـــروف المحيط ـــب الظ ـــتخدامها حس ـــة اس ـــة وكيفي التنظيمي
.بالعمل اإلداري

اكتســاب المهــارات القانونيــة الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت -2
انقضــاء القــرارات اإلداريــة، والســيما عنــد ســحبها أو إلغائهــا مــن 

.قبل اإلدارة ذاتها
اكتســاب المهــارات القانونيــة الالزمــة للتعامــل مــع األحكــام -3

.ؤهاالقضائية التي تقضي بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، أو إلغا
ــاذ-4 ــع نف ــل م ــة بالتعام ــة المتعلق ــارات القانوني ــاب المه اكتس

.وتنفيذ القرارات االدارية
اكتســاب المهــارات القانونيــة المتعلقــة بصــياغة القــرارات -5

.االدارية، و اجراءاتها و أشكالها
ــحة و -6 ــاف ص ــة باكتش ــة المتعلق ــارات القانوني ــاب المه اكتس

.بطالن القرارات االدارية

مخرجات التعلم 

:الحكوميالقطاعفي-1
الشؤونمدراءالسيماوالقانونية،الشؤونفيالعاملون
وكافةالبشرية،المواردمديرياتفيالعاملونوالقانونية،

.العلياالحكوميةاإلداريةالمستوياتفيالمدراء
:المهنيالقطاعفي-2

.القانونيونالمستشارونوالمحامون
:الخاصالقطاعفي-3

تيالالشركاتفيالقانونيونالخبراءوالقانونيةالشؤونمدراء
.الحكوميةاألطرافمعقانونيةعالقاتلها

الفئة المستهدفة 

.الكراس المتضمن المادة العلمية-1
.المحاضرات-2
.التطبيقات العملية-3
.استخدام وسائل العرض االلكتروني-4

/  المادة التدريبية 
التكنولوجيا 
المستخدمة 
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