
القانون الدستوريالمقرر:    

                                                    Constitutional Law 

 

    إجبـاري المقرر:* 

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

 ربيعال - الفصل الدراسي األول - األولى الدراسية:  السنة* 
 

 :األساسيـة البيانـات -أ

 BLAW104  :الكـود -  القانون الدستوريالعنـوان: * 

 ساعات  3 :المعتمـدة الساعـــات* 

 العملية/ التمارين/أسبوعيا: ال يوجد الدروس -ساعات  1/أسبوعيا:  المحاضرة* 

 5-2الجمعة :  -     

 ثانيفصل دراسي المدة الزمنية للمقرر: * 
 

 :المهنيــة البيانـات -ب

 :للمقرر العامة األهداف -1
الطالب على المبادئ الدستورية العامة وعلى خصائص الدستور اللبناني يهدف هذا المقرر الى تعريف  -

 .والمؤسسات الدستورية في لبنان
يهدف المقرر بداية الى التعريف بمفهوم القانون الدستوري  ومعاييره ونشأة الدساتير وانواعها وطرق تعديلها  -

 ونهايتها. 
 دراسة طبيعة أحكام الدستور والرقابة ) مبدأ سمو الدستور وأساليب الرقابة على دستورية القوانين ( -
 دراسة النظام الدستوري اللبناني ) ظروف نشأة الدستور اللبناني، التعديالت الدستورية(  -
ام ليبرالي، نظطبيعة النظام الدستوري اللبناني ) نظام جمهوري، نظام برلماني، نظام ديمقراطي دراسة  -

 طائفي(
 مضمون الدستور اللبناني ) المقدمة ومدى الزاميتها(دراسة  -
 ال سيما :  تنظيم السلطات العامة في لبناندراسة   -

 السلطة التشريعية  ) تشكيل وآليات عمل واختصاصات مجلس النواب اللبناني والنظام االنتخابي(
 اء ( لسلطة التنفيذية ) رئيس الجمهورية، مجلس الوزر ا



 السلطة القضائية ) الهيكلية القضائية في لبنان والعالقة بين السلطة القضائية وباقي السلطات(
 المجلس الدستوري ) إنشاؤه وطريقة عمله واختصاصاته( -

 
 
 

 :للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج -2
 

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

  انون الدستوريللقيشرح الطالب المبادئ العامة 
   يمّيز بين أنواع الدساتير بالنظر الى طرق انشائها ونهايتها وطبيعتها وطرق تعديلها 
 .يتعرف بعمق على طبيعة النظام السياسي اللبناني والمؤسسات الدستورية 

 القدرات الذهنية: -ب
  نالقواني وتميزه عن الفروع االخرى منالدستوري يطور الطالب قدرته على فهم طبيعة القانون. 
  أهمية الدستور وسموه على بقية المصادريتعرف على  

  طبيعة النظام الدستوري اللبنانييفهم 

  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في لبنان واختصاصات كل واحدة منها.يتعرف على 

 للرقابة على دستورية القوانين ودور المجلس الدستوري في للبنان  يتمكن الطالب من الفهم العميق
 واختصاصاته

 ومقاربة دستورية لألحداث السياسية التي يمر فيها ينمي الطالب قدرته على البحث الموضوعي والعلمي 
 .لبنان

 
 المهارات العملية والمهنية: -ت

 ات الصلة.يعزز الطالب قدرته على جمع المعلومات من المصادر المتاحة وذ 
 .يتمكن الطالب من الحوار البناء وتبادل الرأي 
   ينمي الطالب قدرته على عرض وجهات النظر بطريقة إيجابية ســــواء على مســــتوى التحليل المكتوب أو

 على مستوى تقديم العروض ومناقشة المحاضرات.
 

 المهارات العامة والمنقولة: -ث
  تنظيمه وحسن توظيف الموارد المتاحة.ينمي الطالب قدرته على اإلدارة الجيدة للوقت و 

 

 



 المحتويات -3

عدد  الموضوع األسبوع
 الساعات

دروس  محاضرة
 عملية/تمارين

 القانون الدستوري :  1
 مفهوم القانون الدستوري 
 معايير تعريف الدستور

 المعيار اللغوي  -

 المعيار االكاديمي -

 المعيار الشكلي -

 نشأة الدساتير
 األساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير  -

 األساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير -

 
-   

3 1 Χ 

 أنواع الدساتير 2
 الدساتير العرفية والدساتير المدونة  -

 الدساتير الجامدة والدساتير المرنة -

3 1 Χ 

 تعديل الدساتير 3
 السلطات المختصة بتعديل الدستور  -

 إجراءات التعديل  -

 التعديلنطاق  -

 نهاية الدساتير -

3 1 Χ 

 طبيعة أحكام الدستور والرقابة 4
 مبدأ سمو الدستور  -

 أساليب الرقابة على دستورية القوانين  -

3 1 Χ 

 النظام الدستوري اللبناني  5
 ظروف نشأة الدستور اللبناني

 1221نشأة الدستور اللبناني  -

 طبيعة الدستور اللبناني -

 

3 1 χ 

 النظام الدستوري اللبناني  1
 ظروف نشأة الدستور اللبناني

 التعديالت الدستورية 

  1243وتعديالت  الميثاق الوطني -

3 1 Χ 



 1221وثيقة الوفاق الوطني وتعديالت  -

 
 طبيعة النظام الدستوري اللبناني  7

 نظام جمهوري -

 نظام برلماني -

 نظام ديمقراطي ليبرالي -

 نظام طائفي -

 

 اللبناني : مضمون الدستور 
 مقدمة الدستور ومدى الزاميتها -

 الحقوق والحريات العامة -

 حقوق االنسان في الدستور اللبناني  -

3 1 Χ 

 تنظيم السلطات العامة في لبنان 8
 ة شريعيالسلطة الت

مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) كما نص  -
 عليه الدستور(

 

أسس النظام  انتخاب مجلس النواب : -
االنتخابي في لبنان ) المبادئ، شروط 

االنتخاب والترشح، نظام االقتراع االكثري 
 المعتمد(

 

3 1  

 

د. عمر مقدمة: 

 حوري

 

 د. علي مراد

 تنظيم السلطات العامة في لبنان 2
 السلطة التشريعية 

امتيازات المجلس النواب ) المكافآت المالية والحصانة 
 االنتخابية(

 :  اختصاصات المجلس النيابي
 االختصاص التشريعي  -

 االختصاص المالي  -

-   

3 1 Χ 

 ) تابع(: اختصاصات المجلس النيابي  11

 االختصاص السياسي  -

 االختصاص االنتخابي -

3 1 Χ 

 تنظيم السلطات العامة في لبنان 11
 : السلطة التنفيذية 

3 1 Χ 



 ثنائية السلطة التنفيذية في لبنان 

  :رئيس الجمهورية 
موقع رئيس الجمهورية في النظام الدستوري  -

 اللبناني 

انتخاب رئيس الجمهورية ) شروط الترشح  -
واالنتخاب، النصاب المطلوب النعقاد 

الجلسة ولالنتخاب، إشكالية شغور سدة 
 الرئاسة(

 صالحيات رئيس الجمهورية.  -
 تنظيم السلطات العامة في لبنان 12

 : السلطة التنفيذية
 : الوزراء مجلس 
 تشكيل واستقالة الحكومة  -

 صالحيات مجلس الوزراء -

صالحيات رئيس مجلس الوزراء وموقعه في  -
 النظام الدستوري اللبناني

3 1 Χ 

 تنظيم السلطات العامة في لبنان 13
 السلطة القضائية

 الهيكلية القضائية في لبنان  -

 مبدأ استقاللية القضاء ونتائجه -

القضائية وباقي العالقة بين السلطة  -
 السلطات

3 1 Χ 

 المجلس الدستوري 14
 انشاء المجلس الدستوري  -

 طبيعة المجلس الدستوري -

 تشكيل المجلس ) انتخابه، إجراءات الترشح( -

 طريقة عمله  -

3 1 Χ 

 المجلس الدستوري  15
 اختصاصات المجلس الدستوري : 

 الرقابة على دستورية القوانين  -

ة على صحة االنتخابات الرئاسية الرقاب -
 والنيابية 

 

3 1 Χ 

    االمتحان النهائي         11
 



 

 
 

 والتعلم التعليم أساليب -4

 .محاضرات*  

 .الصف في أنشطة*  

 * نقاشات مع الطلبة حول المواضيع        

 

 الطلبة تقييم أساليب -5

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

 .مناقشات وواجبات صفية* 

 (%011) امتحان اختباري للفصل االول *
 

 :المراجع قائمة -6

 مذكرات المقرر -1-1

 تعرض على الطالب بالوسائط الشمعية البصرية)عروض تقديمية(       

 الكتب الدراسية -1-2

  منشورات الحلبي  –القانون الدستوري  -د. عمر حوري 
  يف والسياسية الدستورية النظم وأهم - لبنان في السياسي والنظام الدستوري القانون –د. محمد المجذوب 

 الحقوقية. الحلبي منشورات -العالم
  2111الطبعة الثانية  –ال ناشر  -الوسيط في القانون الدستوري –د. زهير شكر 
 1224منشورات الحلبي الحقوقية  -القانون الدستوري -د. ابراهيم شيحا 

 دورية، مواقع انترنت، إلخ مجالت -1-4

   : الدستور اللبنانيhttp://www.cc.gov.lb/constitution 

  : قانون المجلس الدستوري ونظامه الداخليmentregle-et-http://www.cc.gov.lb/loi 

  : موقع المجلس الدستوري اللبنانيhttp://www.cc.gov.lb/ 

http://www.cc.gov.lb/constitution
http://www.cc.gov.lb/loi-et-reglement
http://www.cc.gov.lb/


  : موقع رئاسة الجمهوريةhttp://www.presidency.gov.lb/  

  : موقع مجلس النوابhttp://www.pcm.gov.lb/  

  : موقع رئاسة مجلس الوزراءbhttp://www.pcm.gov.l  

  : باللغة العربية( دستور الواليات المتحدة األميركية (

onstitution.pdfhttp://iipdigital.usembassy.gov/media/pdf/books/c 

   )دستور الجمهورية الفرنسية  : ) باللغة العربية-constitutionnel.fr/conseil-http://www.conseil
m/arabe/constitution_arabe.pdfconstitutionnel/root/bank_m 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم -7

 جهاز كمبيوتر وشاشة عرض.
 

http://www.presidency.gov.lb/
http://www.pcm.gov.lb/
http://iipdigital.usembassy.gov/media/pdf/books/constitution.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf

