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    جباريالمقرر: إ

 تاريخ القانون وفلسفتهالمقرر:  تدريس عن المسؤول العلمي القسم

 استاذ المادة: د. ميريام يونس

 5102-5102الربيع  فصل -الدراسي الثاني  الفصل - الدراسية: األولى السنة

    5طابق  –الحريري  مبنى -502غرفة مكان المحاضرات: 
 

 األساسيـة: نـاتالبيا-أ

 BLAW 552 :الكود - المنهجية القانونية*العنوان:     

 ساعتان  :المعتمـدة *عدد الساعـــات

 (0-00األربعاء واحدة ) محاضرة -/أسبوعيا: ساعتان  * المحاضرة

 يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس  

 اسبوع 02 – فصل دراسي واحد * المدة الزمنية للمقرر:

 
 المهنيــة: لبيانـاتا-ب

 للمقرر: العامة األهداف -1
في القانون إلى اإلحاطة بالقواعد والمصطلحات القانونية ومعرفة طرق جمع واستعمال  منهجيةدراسة التهدف     

بداء  واستثمار المعلومات واألفكار المتعلقة بها وبمختلف المواضيع القانونية ومن ثم تحليلها بطريقة علمية ومنطقية وا 
  معينة.لرأي فيها بغية استنتاج أمر معين أو نتيجة ا
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، هي طريقة الستغالل وتوظيف المعلومات في اإلجابة عن إشكالية أو مشكل قانوني ما أو لتحليل فكرة ما المنهجيةف
فهي أسلوب في الكتابة يقوم على عرض األفكار بأسلوب متسلسل ومرتب ومبوب )معنون(، وتجنب العرض العشوائي 

 .الموظف للمعلومات أو سردها بأسلوب غير مسترسل أي بدون عنونة وغير

 
 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج-2
 
 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -

 

 والفهم:المعرفة  -أ
 في نهاية هذا المقرر يجب أن:

  جية القانونيةهللمنمبادئ العامة معرفة عميقة لل الطالبيكتسب. 
 لمبادئ العامة للمنهجية القانونية.يحدد الطالب ا 
 أسس المنهجية القانونية.  الطالب يعرضو  يذكر 

 
 القدرات الذهنية: -ب

 في نهاية هذا المقرر يجب أن:
 لنصوص المتعلقة بالمادةالطالب ا يناقش.  
 المحاضرات. في ويشارك بشكل تفاعلي لنصوص المتعلقة بالمادةيشرح الطالب ا 

 
 ة:المهارات العملية والمهني -ت

 في نهاية هذا المقرر يجب أن:
 المسائل القانونية. يطبق الطالب معرفته في حل 
 .يعلق الطالب على القرارات القضائية 
  األبحاث. وعرض كتابة في مهارتهيطور الطالب 
 العلمي.و  الموضوعي على البحث ينمي الطالب قدرته 
 المعلومات من المصادر المتاحة وذات الصلة. الطالب ويصنف جمعي 
 الرأيالحوار البناء وتبادل  يطور الطالب قدراته في. 
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   عرض وجهات النظر بطريقة إيجابية سواء على مستوى التحليل المكتـوب أو في  معرفتهيوظف الطالب
 على مستوى تقديم العروض ومناقشة المحاضرات.

 

 المهارات العامة والمنقولة: -ث
 في نهاية هذا المقرر يجب أن:

 عمل الجماعي بروح الفريق.على ال البتشجع الطي 
 اإلدارة الجيدة للوقت وتنظيمه وحسن توظيف الموارد المتاحة. يتدرب الطالب على 

 
 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 مفاهيم عامة حول العلم والمنهجية 0
أهمية الدراسات التطبيقية في مجال علم  -

 القانون
رة اإلطار المنهجي للدراسات ضرو  -

 التطبيقية في مجال علم القانون 

5 0 - 

مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في     4 5
 ةميدان العلوم القانوني

5 0 - 

 البحث التطبيقي 3
 األسس العامة لتناول اإلشكاليات البحثية -

5 0 - 

 البحث التطبيقي 4
 النموذج التطبيقي لإلشكاليات البحثية -

5 0 
 

 
 التمرينات العملية: 2

 األسس العامة للتمرينات العملية
 مقومات عرض الوقائع -
 ةمنهج حل التمرينات العملي -

5 0 - 
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 التمرينات العملية: 2
 نماذج تطبيقية للتمرينات العملية

5 0  

  0 5 تقييم األسبوع السابع 7

واألحكام  التعليق على القراراتمنهجية  5
 )نظري( القضائية

5 0 - 

منهجية التعليق على القرارات واألحكام  9
 القضائية )عملي(

5 0  

 أسس التعبير القانوني 01
 أسس التعبير الخطي -
 أسس التعبير الشفهي -

5 0 - 

  0 5 مكتبة كلية الحقوق –صف عملي  00
 11-11+  تقييم األسبوع الثاني عشر 05

 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب
5 0  

  0 5 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب 03
  0 5 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب 04
  0 5 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب 02
  النهائي التقييم 02

 
  والتعلم: التعليم أساليب -4

 اإللقاء المباشر للمحاضرات. (0

 حوار تفاعلي مع الطالب وفي ما بين الطالب. (5

واضيع المحاضرات يكلف بها الطالب. ويعد الطالب يعد المحاضر مجموعة من المواضيع التي ترتبط بم (3
 . ابحاثا تُقدم في المحاضرة المخصصة لكل موضوع
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 إجراء مناقشات مع الطالب. (4

 االرشاد األكاديمي. –توجيه ودعم الطالب ضمن الساعات االكاديمية  (2

 

 :الطلبة تقييم أساليب -1

 لتقييم استيعاب وفهم الطالب للمادة.)تحريري( امتحان  .أ

 ابحاث مقدمة من الطالب.تقييم  .ب

 .تدريبات عملية لتقييم قدرة الطالب على البحث والتحليل .ج

 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم األسبوع السابع 7 -0
 %51 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب 05 - 5

 %01 عرض ومناقشة أبحاث مقدمة من الطالب   03-02
 %41 االمتحان النهائي 02

 %111 المجموع
 

 :المراجع قائمة -6

 القراءات األساسية:اوال: 

 5110، لبنان، الدكتور علي ابراهيم ،منهجية البحث القانوني. 

 0995، الدكتور هاني دويدار، الدار الجامعية، لبنان، منهج الدراسات التطبيقية في مجال علم القانون. 
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 :قترحةمالقراءات الثانيا: 

 ،5104 المنهجية والفضائل العلمية، الدكتور سعيد البستاني، منشورات الحلبي الحقوقية. 

 حلمـي الحجـار،  والمحامي رانيحلمي الحجار،  القانونية، الدكتور المنهجية في حل المنازعات ووضع الدراسات
 .5103منشورات الحلبي الحقوقية، 

  5103ور عبد الباسط وفا، دار النهضة العربية،الدكت العلمية،فن إعداد البحوث والرسائل. 

 ،المنهجيــة القانونيــة، الــدكتور عكاشــة عبــد العــال والــدكتور ســامي منصــور، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان 
5115. 

 

 المتوفرة للتعليم والتعلم: اإلمكانات-7

  اجهزة سمعية وبصرية 

 

 د. ميريام يونس   :المقـررأستاذ 

  

 أ. د. محمد حسن قاسم :القســم رئيـس
 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية              


