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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law 151 رقم ورمز المساق: القانون الدستوري والنظم السياسية اسم المساق:

 2021/2022الفصل األول  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري كلية متطلب  المساق: نوع

 منسق المساق:  المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

ع فتها موانواعها ووظييتضمن هذا المساق دراسة مفهوم الدولة وأركانها وخصائصها وأصل نشأتها 
ها، وصور االشارة إلى الدولة القانونية ومقوماتها، وكذلك أشكال الحكومات ومفهوم الديمقراطية

لنظام رة) اوطريقة اسناد السلطة في االنظمة الديمقراطية وتناول صور االنظمة   السياسية المعاص
من حيث  ستوريادئ العامة للقانون الدالرئاسي، والنظام البرلماني، ونظام الجمعية(، ثم دراسة المب

ضوع لى موإتعريفه وبيان مصادره وأساليب نشأته وأنواعه وسبل تحقيق مبدأ سمو الدستور واالشارة 
 الرقابة على دستورية القوانين وأساليب نهاية الدساتير.

 

 أهداف المساق
  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بـ

 ر(مو الدستوالتعريف، المصادر، سبل تحقيق س)للقانون الدستوري  األساسيةالمبادئ التعرف على .  1

 ة(.الرئاسي، البرلماني، الجمعي)النظم السياسية المعاصرة في العالم أدراك اشكال  -2

 .وأركانها ووظائفها الدول معرفة انواع. . 3 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1 :ري والنظمالدستو والقواعد والمبادئ االساسية في القانونيم المفاهعلى   الطالبعرف تان ي 

 السياسية.

CLO2:   عمليا  لسياسيةاالمعلومة المعرفية المتعلقة بمقرر القانون الدستوري النظم  أن يطبق الطالب

  بمنهجية علمية منظمة

CLO3:  مة األنظبقة الدستورية والمعلومة المعرفية المتعلان يكتسب الطالب مهارات تحليل النصوص

  السياسية في العالم .

 

 

 

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 
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     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 امتحان نصفي
اخر موعد العتماد 

 االمتحان الثاني
30/12/2021 

 امتحان كتابي
 عالمة  30

1 

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير 12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 واجبات 12خالل شهر  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
اخر موعد العتماد 
 االمتحان النهائي

5/2/2022 
 امتحان كتابي

 عالمة  50
2+3 

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، نقاشات، ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيالمساق  محتويات
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 )مفهومها،أركانها) الدولة

 وجاهي

 2االسبوع 
 :خصائص الدولة

 الشخصية القانونية المعنوية والسيادة 
 وجاهي

 3االسبوع 
 وجاهي النظريات التي تفسر أصل نشأة الدولة 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيالمساق  محتويات
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 4االسبوع 

 
 الدولة البسيطة والدولة المركبة: أنواع الدول

 

 وجاهي 

 5االسبوع 
 

 وظائف الدولة

 
 وجاهي

 6االسبوع 
 

 مفهوم الدولة القانونية ومقوماتها

 
 وجاهي

 7االسبوع 
 

 )ماهيتها، أشكالها) الحكومة

 
 وجاهي

 8االسبوع 

 (خصائصها) الحكومة الديمقراطية

 وجاهي 
 خصائص الديمقراطية وصورها

 وجاهي 

 9االسبوع 
 

 (، ضماناتهاالنتخابية،النظم لالنتخابالتكييف القانوني ) اإلنتخاب
 طرق وأساليب نشأة الدساتير

 وجاهي

 وجاهي أنواع الدساتير

 10االسبوع 
 

 (مدلولها،أنواعها) السياسية األحزاب
 

 
 وجاهي

 11االسبوع 
 

 السياسية المعاصرة واألنظمةمبدأ الفصل بين السلطات 

 
 وجاهي

 12االسبوع 
 بفروع وعالقته قواعده نون الدستوري،وطبيعةاتعريف الق)نون الدستوري دئ القامبا

 وجاهي (القانون 

 13االسبوع 
 مصادر القاعدة الدستورية

 وجاهي
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيالمساق  محتويات
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 14االسبوع 
 مبدأ سمو الدستور

 وجاهي

 15االسبوع 
 نهاية الدساتير وآلية تعطيلها وتعديلها

 وجاهي

  16االسبوع 
 مراجعة وامتحانات نهائية

 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
 .2020 والتوزيعدار الثقافة للنشر نعمان الخطيب د. الدستوري الوسيط في النظم السياسية والقانون الرئيس المرجع

  المراجع االخرى 

 

 ***رشاداتالتعليمات وال 

 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15
 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة

 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير . التسليم المتأخر للواجبات
 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  االستاللو  الغش
 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


