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    إجبـاري المقرر:* 

 عام قسم القانون الالمقرر:  تدريس عن لؤو المس العلمي القسم* 

 5102  خريفال – الدراسي األول الفصل - األولىالدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات-أ

 BLAW 223 :الكـود - العنـوان: النظم السياسية* 

 ساعتان :المعتمـدة الساعـــات* 

 يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس - ساعتان/أسبوعيا:  المحاضرة* 

 01-8الثالثاء:  -     

 فصل دراسي واحدالمدة الزمنية للمقرر: * 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -1
وخصائص  المجاورةتعريف الطالب بفكرة الدولة وتمييزها عن غيرها من األفكار تتحصل األهداف العامة للمقرر في 

  .واألنظمة السياسية سلطتها، فضاًل عن اإلحاطة بأشكال الحكومات وأنواعها
 

 

 :للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج -2 
 :والفهم المعرفة -أ

  الدولة وخصائصها في العصر الحديث نظريةفهم ينمي الطالب قدرته على.           
  فكرة الحكومة الفردية والحكومة الديمقراطية، وحكومة األقليةيميز الطالب بين.   
  التطبيقات المعاصرة للحكوماتيحلل الطالب.                

     

 



 :الذهنية المهارات -ب

 فكرة الدولة وتمييزها عن غيرها من األفكار السياسية يطور الطالب قدرته على تقييم. 
 أنواع الحكومات المعاصرة التمييز بين ينمي الطالب قدرته على. 
 .ينمي الطالب قدرته على البحث الموضوعي والعلمي 

 :والعملية المهنية المهارات  -ج

 .يعزز الطالب قدرته على جمع المعلومات من المصادر المتاحة وذات الصلة  
 على المشاركة في الشؤون العامة ع الطالبتشجي. 

 والمنقولة العامة المهارات  -د

  الحلول القانونية المناسبة إيجاديتمكن الطالب من. 
 .ينمي الطالب قدرته على حسن توظيف الموارد المتاحة 

 المحتويات -3

عدد  الموضوع األسبوع
 الساعات

دروس  التاريخ محاضرة
 عملية/تمارين

 النظم السياسية حولمقدمة عامة  1
 الخصائص العامة للسلطة السياسية

 χ أيلول ١   ١ ۲

 مؤسسة سلطة ة:السياسيالسلطة  5
 ماهية الدولة

 تعريف الدولة -
 خصائص الدولة -

 χ أيلول 8 ١ 5

 الدولة واتحادات الدول 3
 ازدواجية ترتيب السلطة السياسية

 المركزية السياسية 

  السياسيةالالمركزية 

 χ أيلول ١1 0 5

 األساس الديمقراطي للسلطة 4
 نظرية العقد االجتماعي عند هوبز 

 نظرية العقد االجتماعي عند لوك 

 نظرية العقد االجتماعي عند روسو 

 χ أيلول       92 0 5

 طة شرعيةالسلطة السياسية : سل 2
  - الضمانات الواقعية لشرعية السلطة

 وجود دستور 

 χ تشرين األول 6   0 5



  السلطاتالفصل بين 

 األخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية 

  تنظيم حماية مناسبة للقواعد المقيدة
   لسلطة الحكام

    الحكومة الفردية  - 6
 الملكية المطلقة 

 الدكتاتورية 
 

 حكومة األقلية -
 الحكومة االرستقراطية

 χ تشرين األول ١1 0 5

  تشرين األول  92 0 5  تقييم األسبوع السابع  7
 الحكومة الديمقراطية 8

  ـــالنظر الـــى ـــة ب تقســـيم الحكومـــات الديمقراطي
 الشعب بالمجلس النيابيطبيعة عالقة 

  ـــالنظر الـــى ـــة ب تقســـيم الحكومـــات الديمقراطي
 طبيعة عالقة الشعب بالسلطة التنفيذية

 النظام الرئاسي 
 رئيس منتخب بيده السلطة التنفيذية 

  السلطاتالفصل الجامد بين 

 χ تشرين األول  92 0 5

  تشرين الثاني 1 0 5 تطبيقي - النظام الرئاسي 9
 النظام البرلماني 01

 رئيس دولة غير مسؤول 

 وزارة مسؤولة يعينها رئيس الدولة 

 الفصل المرن بين السلطات 

 التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 χ تشرين الثاني  ١2 0 5

  تشرين الثاني ١2 0 5 تطبيقي -البرلماني النظام  00
  تشرين الثاني 92 0 5 تقييم األسبوع الثاني عشر    05
 χ كانون األول ١ 0 5 حكومة الجمعية 03
 χ كانون األول 8 0 5 مقارنة -األنظمة الديمقراطية  04
 χ كانون األول ١1 0 5 مقارنة -األنظمة الديمقراطية  02

    ١  النهائياالمتحان  16
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 والتعلم التعليم أساليب -4

 .محاضرات*  

 .الصف في أنشطة*  

 

 الطلبة تقييم أساليب -5

 .لتقييم مدى استيعاب الطالب و/أو شفهي امتحان تحريري* 

 .مناقشات وواجبات صفية* 

 التقييــم دولـج   

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 درجة 31 السابعتقييم األسبوع  7 -0
 درجة 51 تقييم األسبوع الثاني عشر 05 - 8

 درجة 01 02 - 03تقييم األسبوع  02 - 03
 درجة 41 االمتحان النهائي 06

 درجة 111 المجموع
 

 :المراجع قائمة -6

 5115، منشورات الحلبي الحقوقيةأ.د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي اللبناني،  -

 .5101، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، النظم السياسية، أ.د. حسين عثمان -

 .إبراهيم شيحا، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، منشورات الدار الجامعية .أ.د -

 .0998، النظم السياسية، منشورات الدار الجامعية، عبد هللا عبد الغني بسيوني .أ.د -

 5115، منشورات الحلبي الحقوقيةالنظم السياسية،  مبادئمحمد رفعت عبد الوهاب،  .أ.د -
 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

 الب توب  –أجهزة داتا شو        
 

 مر حوريد. عمنسق المقرر: 

 رئيس قسم القانون العام


