
 المقرر: فلسفة القانون مع التعمق
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  قسم فلسفة القانون وتاريخهالمقرر:  تدريس عن المسئول العلمي القسم* 

 الثاني فصل الربيع :الفصل الدراسي -  تمهيدي دكتوراه الدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات -أ

 PLAW703 :الكـود فلسفة القانون مع التعمق    :  * اسم المادة

 أسبوعياثالث ساعات  :المعتمـدة الساعـــات* 

العملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس                   واحدة /أسبوعيا: المحاضرة* 
 ال يوجد

 فصل دراسي واحد المدة الزمنية للمقرر:* 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -1
تبحث في ماهية التي المعرفة  فروع تعميق معرفة الطالب بفلسفة القانون التي هي فرع من     

 )الفكرلفلسفة القانون القانون وأسسه وغايته، وأيضاً تعريف الطالب باالتجاهات الفكرية 

بغية تحليلها  القائمة األنظمة القانونيةمن فهم القانوني( المختلفة عبر العصور، وذلك لتمكينه 

 .يرهاوتطو ونقدها

 

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

  .النظم القانونيةأهداف القانون، وفلسفة ومعرفة  فلسفة  -1-أ  -ب

  في النظم القانونية.والمختلفة فية المتنوعة لمذاهب الفلسفهم ا -2-أ

  .األنظمة القانونيةألسس الفكرية التي تبنى عليها فهم ا.. -3-أ

 :الذهنية المهارات -ب



 على تحليل األسس الفلسفية لألنظمة القانونية لتوسيع مداركه  الطالب قدرة تنمية . -1-ب

 .تنمية قدرة الطالب على المقارنة بين األنظمة القانونية المختلفة  -2-ب

                                                        .على استلهام المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة الطالب قدرة تنمية   -3-ب
 

 :والعملية المهنية المهارات -ج
  والغاية منها. القدرة على تفسير النصوص عند فهم فلسفتها -1-ج

    .القدرة على العمل بروح القانون وعدم الجمود -2-ج

 القدرة على التمييز بين الصالح والفاسد من األنظمة القانونية   -3-ج
 

 .والمنقولة العامة المهارات  -د
إكساب الطالب القدرة على استيعاب كافة األنظمة القانونية المختلفة واحترام . -1-د

 .تعددية الفكر

  .تنمية قدرة الطالب على العمل الجماعي واكتساب روح الفريق -2-د

 المحتويات:_  3   

عدد  الموضــوع األسبوع
 الساعات

 دروس عملية / تمارين محاضرة

 مبادئ وأساسيات فلسفة القانون: 1
تعريـــل فلســـفة القـــانون، أهميتهـــا، ن ـــ ة  ـــاهرة 

 فلسفة القانون

3 1 × 

 × 1 3 و يفة فلسفة القانون  2

 تابع: 3
 موضوعات فلسفة القانون

3 1 × 

 تابع: 4
 وخصائصهاأساليب التفكير 

3 1 × 

 تابع: 5

 صلة القانون بفروع المعرفة المتصلة بها

3 1 × 



اتجاهــــات فلســــفة القــــانون فــــي الفكــــر اليونــــاني  6
 والروماني:

 االتجاه الميتافيزيقي )األدب التراجيدي( 
 االتجاه المثالي )سقراط(
 االتجاه الواقعي )أرسطو(

3 1 × 

 × 1 3 تقييم األسبوع السابع 7

 تابع: 8
 االتجاه الطبيعي )السفسطائيون، الرواقيون( 

االتجــــــــــاه الطبيعــــــــــي ذو البعــــــــــد االجتمــــــــــاعي 
 )األبيقوريون(

3 1 × 

 اتجاهات فلسفة القانون في الفكر الوسيط: 9

االتجــــــــاه الــــــــديني: فــــــــي المســــــــيحية )القــــــــديس 
 وفي االسالم أوغستين(،

3 1 × 

 تابع: 11

 االتجاه الطبيعي )القديس توما األكويني(

3 1 × 

 اتجاهــــات فلســــفة القــــانون فــــي الفكــــر الحــــدي  11
 :  والمعاصر

ــــــانون الطبيعــــــي )جرو ــــــيوس،  - ــــــة الق علماني
 ديكارت(

 العقد االجتماعي )هوبز، لوك، روسو( -

3 1 × 

 × 1 3 تقييم السبوع الثاني ع ر 12

 تابع: 13
 مذاهب الوضعية القانونية:  -

 +  هور مصطلح فلسفة القانون )هيغل(،   
 والمذهب التحليلي )هيغل، أوستن(   

3 1 × 



 + مذهب القانون البحت )كلسن(
 

 تابع: 14
 + المذهب االجتماعي )سافيني(

 + مذهب ال رح على المتون

3 1 × 

 تابع: 15

 + المذهب النفعي )بنثام(

 + مذاهب معاصرة

3 1 × 

 × 1  االمتحان النهائي 16
 

 

 أساليب التعليم والتعلم: -4

 محاضرات -4-1 

 والحوارات وطرح األسئلة مناقشة  -4-2 

تحضير الطالب لدراسات بموضوعات المقرر لعرضها ومناقشتها في الصف. -4-3          

   

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 .الثاني عشراألسبوع و امتحان خطي في األسبوع السابع -5-1    

 جميعها،  الطالب اثناء المحاضراتنشاط ومناقشات والعروض التي يقدمها  تقييم -5-2 

 . 15-12وتحسب  على اساس تقييم األسابيع                   

 . امتحان خطي في نهاية الفصل الدراسي-5-3 

 :الطلبة تقييم أساليب -6

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

في مواضيع المقرر يقدمها الطالب للمناق ة والحوار خالل أسابيع  ودراسات تقييم ابحا  .ب
 الفصل الدراسي. 



 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -1
 %21 تقييم في األسبوع الثاني ع ر 12 - 8
 %11 15-13تقييم االسابيع  13-15
 %41 النهائياالمتحان  16

 %111 المجموع
 

 

 المراجع :  قائمة -6

 :مقترحـــة كتــب* ال

 .2119، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية فلسفة القانون( فايز محمد حسين، 1
 .2111، الدار الجامعية، بيروت غاية القانون( أحمد إبراهيم حسن، 2
 العادة، من ورات عويدات، بيروت، ترجمة سموحي فوق فلسفة القانون( هنري باتيفول، 3
    1984. 
 ، محاضرات، الجامعة اللبنانية، بيروتاالتجاهات العامة في فلسفة القانون( حسن الجلبي، 4

    1985. 
 

 :اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

 سمعية بصرية. جهزةبأقاعة دراسية مناسبة      

 

 الرحيمأ.د. محمد وليد عبد   :ررـالمقأستاذ 

 ، عميد الكليةحسن قاسمد. محمد أ.  :مــالقس سـرئي

 5/2/2112  :اريخـــــــــــالت


