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كلمة عميد الكلية د. كميل حبيب

تتميــز كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة مبيــزة التطويــر الدائــم ملناهجهــا التعليميــة 

لتتــالءم مــع املتغــرات القانونيــة والسياســية، وكذلــك تســعى دامئــاً إلنشــاء مســارات جديــدة تتالءم 

مــع ســوق العمــل واملســتجدات العمليــة والواقعية.

لكــن هــذه املرونــة ال متنــع مــن توصيــف املقــررات وتوحيــد العناويــن الكــرى يف املقــررات 

التــي تــدرّس يف الفــروع الســتة التــي تتألــف منهــا الكليــة. 

ــق تحســن األداء األكادميــي  ــة عــى طري ــل يعــّد توصيــف املقــررات مــن الخطــوات الواجب ب

إذ يســمح هــذا التوحيــد يف التواصــل والتنســيق بــن أســاتذة املقــرر الواحــد ومــا ينتــج عنــه مــن 

تطويــر دائــم للمقــرر الجامعــي، كــا يتيــح للطالــب معرفــة مضمــون املقــرر والغايــة منــه وكيفيــة 

ــن  ــزام م ــة الت ــه مبثاب ــف أن ــمية التوصي ــرى تس ــذا ج ــدرايس، وله ــل ال ــدار الفص ــى م ــه ع توزيع

ــه.  األســتاذ بالتقيــد مبضمون

وملــا كانــت ال توجــد معايــر ثابتــة يف توصيــف املقــررات إن لناحيــة عــدد صفحاتــه أو مضمونه 

أو املعلومــات التــي يضعهــا األســتاذ بــن يــدي الطالــب، فــإن ذلــك انعكــس عــى اختــالف منهجيــة 

التوصيــف بــن أســتاذ وآخــر، وهــذا االختــالف ال يعتــر عيبــاً إمنــا دليــالً عــى شــخصية كل أســتاذ 

وأســلوبه يف التعاطــي مــع املقــرر الــذي يتــوىل تدريســه.

ــاٍم درايٍس  ــررات ع ــات املق ــع توصيف ــتغرف تجمي ــل اس ــهلة ب ــف س ــة التوصي ــن مهم ومل تك

ــة  ــيدة آمن ــل )الس ــق اإلداري العام ــة والفري ــاتذة الكلي ــن أس ــة م ــا نخب ــارك فيه ــد ش ــل، وق كام

الحــاج، الســيدة جورجيــت منصــور، والســيدة ســمرة يونــس( يف عــادة الكليــة الذيــن كان لهــم 

ــارز يف نجــاح هــذه الخطــوة.  ــدور الب ال

أمــا وقــد أنجــز العمــل نأمــل مــن أفــراد الهيئــة التعليميــة االلتــزام بــه أوالً ملــا فيــه مصلحــة 

الكليــة؛ أســاتذة وطالبــاً.
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تعريف بكلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية
]العميد د. كميل حبيب[

تتمثــل رســالة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة بفتــح مجــال التحصيــل العلمــي 

واملعــريف أمــام جميــع الطــالب املنتســبن إليهــا وإعدادهــم إعــداداً عاليــاً ومتخصصــاً، وتزويدهــم 

بالخــرة واألســس العلميــة واملنهجيــة والتقنيــة لتحّمــل املســؤولية القياديــة يف مجــال املهــن 

ــل باملســاهمة  ــا تتمثّ ــام والخــاص. ك ــن الع ــة يف القطاع ــاق الحــق والعدال ــة احق ــة بغي القانوني

ــة وانفتاحــه  ــز الوحــدة الوطني ــاين وتعزي ــع اللبن ــة للمجتم ــة الشــاملة واملتكامل ــق التنمي يف تحقي

ــارج. ــع الخ ــاين م ــايف اللبن ــي والثق ــاون العلم ــيع مجــاالت التع الحضــاري وتوس

   نشأة الكلية:
ابتــدأ تدريــس الحقــوق اللبنانيــة يف جامعــة القديــس يوســف، وذلــك بعــد صــدور املرســوم 

رقــم 9801 تاريــخ 1955/7/7 الرامــي إىل إنشــاء فــرع لتدريــس الحقــوق اللبنانيــة يف كليــة الحقــوق 

يف بــروت، ثــّم صــدر املرســوم رقــم 18655 تاريــخ 1958/2/12 الرامــي إىل اعتبــار كليــة الحقــوق 

ــه عالقــة  ــة بــكل مــا ل ــة- الوطني ــوزارة الرتبي ــة ومرتبطــة ب يف بــروت جــزءا مــن الجامعــة اللبناني

ــوق  ــهادة الليســانس يف الحق ــمياً ش ــة رس ــح هــذه الكلي ــث متن ــة، بحي ــوق اللبناني ــس الحق بتدري

ــس  ــة مجل ــة. وميــارس الرقاب ــة اللبناني ــة الحكوم ــس تحــت ارشاف ورقاب ــة. ويجــري التدري اللبناني

ادارة أعــى يعمــل تحــت رعايــة رئيــس الجمهوريــة )الرئيــس الفخــري لــه(، يــرأس جلســاته بالتناوب 

رئيــس الجامعــة اللبنانيــة ورئيــس جامعــة القديــس يوســف بوصفهــا عضويــن دامئــن )املادتــان 3 

و4 مــن املرســوم رقــم 18655 تاريــخ 1958/2/12(.

وبتاريــخ 24 كانــون الثــاين 1959 صــدر املرســوم رقــم 476 الرامــي إىل إنشــاء كليــة الحقــوق يف 

الجامعــة اللبنانيــة، وشــّكل لجنــة مهمتهــا وضــع النصــوص والتنظيــات الالزمــة إلنشــاء هــذه الكليــة. 

فأنجــزت اللجنــة مهّمتهــا، ووضعــت نظــام كليــة الحقــوق بالجامعــة اللبنانيــة مبوجــب املرســوم 

رقــم 2516 تاريــخ 1959/11/14 الــذي حــر بالدولــة اللبنانيــة وحدهــا الحــق مبنــح شــهادة االجازة 

ــذه  ــج دروس ه ــة مناه ــرار ومراقب ــة وبإق ــوق اللبناني ــص يف الحق ــهادات التخص ــن ش ــا م او غره

الشــهادات وامتحاناتهــا )املــادة 2 مــن املرســوم رقــم 2516 تاريــخ 1959/11/14(.

بعــد نحــو العــام عــى إنشــاء كليــة الحقــوق، صــدر املرســوم رفــم 3333 تاريــخ 1960/2/22 

الــذي أنشــأ قســم العلــوم السياســية يف الكليــة، بحيــث نــّص يف مادتــه األوىل عــى تشــتمل 

كليــة الحقــوق بالجامعــة اللبنانيــة - الفــرع االول - عــى قســمن، االول قســم الحقــوق والعلــوم 

ــية. ــوم السياس ــم العل ــاين قس ــة، والث االقتصادي
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يف العــام 1981 أنشــئ قســم العلــوم االقتصاديــة يف كليــة إدارة األعــال وذلــك مبوجب املرســوم 

رقــم 4520 تاريــخ  1981/11/13 الــذي نــّص يف مادتــه األوىل أنــه:« يســتعاض عــن عبــارة »كليــة 

ادارة االعــال« حيثــا وردت بعبــارة »كليــة العلــوم االقتصاديــة وادارة االعــال«.

وبالرغــم مــن إنشــاء قســم خــاص للعلــوم االقتصاديــة، إال أن مناهــج كليــة الحقــوق ال زالــت 

تتضّمــن مــواداً يف العلــوم االقتصاديــة.

   فروع الكلية:
تضّم كلية الحقوق، 6 فروع، هي : 

- الفرع األول: مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث

- الفرع الثاين: جل ديب

- الفرع الثالث: طرابلس

- الفرع الرابع: زحلة

- الفرع الخامس: صيدا

ــرع  ــاء ف ــخ 2007/2/22 انش ــادر تاري ــم 46 الص ــوم رق ــب املرس ــئ مبوج ــي: )أنش ــرع الفرن - الف

ــة باإلشــرتاك وبالتعــاون مــع  ــة يف الجامعــة اللبناني ــوم السياســية واإلداري لتدريــس الحقــوق والعل

ــة(. ــات الفرنكوفوني الجامع

   مراكز الدراسات
تضّم كلية الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية ثالثة مراكز أبحاث هي:

 مركــز االبحــاث والدراســات يف املعلوماتيــة القانونيــة، املنشــأ مبوجــب املرســوم رقــم 3144 تاريخ  
1986/4/11، يهــدف إىل اجــراء االبحــاث والدراســات يف املعلوماتيــة القانونيــة واالهتــام بتطويــر 

وســائلها واالفــادة منهــا، والقيــام بالتوثيــق املمكــن للمعلومــات القانونيــة وتوزيعهــا. ويعتــر هــذا 

ــمية  ــدة الرس ــفة الجري ــة وأرش ــوىل فهرس ــة إذ يت ــة اللبناني ــة للدول ــة القانوني ــاب البواب ــز مبث املرك

والقوانــن اللبنانيــة ومحــارض مجلــس النــواب وآراء استشــارية ومجموعــة مــن الدراســات.

 مركــز الدراســات اللبنانيــة القانونيــة واالداريــة  والسياســية، املنشــأ مبوجــب القــرار رقــم 345 
ــية  ــة والسياس ــة واإلداري ــة القانوني ــات اللبناني ــام بالدراس ــدف إىل القي ــخ 16 آذار 1998، يه تاري

ــراد خــارج الجامعــة. ــة واملؤسســات واألف ــة الجامعــة والكلي ــا يف خدم ووضعه
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 مركــز التعــاون األكادميــي البحثــي،  املنشــأ مبوجــب القــرار  رقــم 400 الصــادر تاريــخ 
ــوق  ــال الحق ــة يف مج ــة والبحثي ــرات األكادميي ــات والخ ــادل املعلوم ــدف إىل تب 2015/2/19، ويه

ــات  ــاث والهيئ ــز األبح ــات ومراك ــة والجامع ــة اللبناني ــن الجامع ــة ب ــية واإلداري ــوم السياس والعل

العامــة والخاصــة، واملســاهمة يف تفعيــل النشــاط البحثــي يف لبنــان..

   جلنة االستشارات القانونية واإلدارية 
تســاهم كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واإلداريــة، يف كافــة األنشــطة العامــة التــي تُدعــى 

الكليــة للمشــاركة فيهــا، وهــي تســهم يف اللجــان الترشيعيــة واإلداريــة والسياســية، وترفد املســؤولن 

والــوزراء والنــواب، باملستشــارين.

وقــد أعلنــت الكليــة عــن جهوزيتهــا لتقديــم املشــورة لــّكل جهــة رســمية تحتــاج إىل مشــورتها، 

فأنشــأت لهــذه الغايــة لجنــة االستشــارات القانونيــة واإلداريــة مبوجــب القــرار رقــم 2910 تاريــخ 

2014/10/30 تقديــم استشــارات قانونيــة وإداريــة ملؤسســات القطــاع العــام.

وتقوم اللجنة بواجباتها يف تقديم الفتوى املتوافقة مع القانون لّكل طالب رأي.

   جملة احلقوق والعلوم السياسية
يصــدر عــن الكليــة مجلــة دوريــة متخصصــة، تنــرش أبحــاث أو تعليقــات أو آراء يف مختلــف 

ــم  ــة. تهت ــة والفرنســية واإلنكليزي ــة، وباللغــات العربي ــوم السياســية واإلداري ــون والعل فــروع القان

املجلــة بالدرجــة األوىل بنــرش أبحــاث أفــراد الهيئــة التعليميــة يف الكليــة، ولكنهــا وبســبب اإلقبــال 

أخــذت قــراراً بقبــول نــرش دراســات لباحثــن مــن خــارج الكليــة بــل ومــن دوٍل عربيــة أيضــاً. وقــد 

صــدر بخــالل ثــالث ســنوات 15 إصــداراً للمجلــة.

   االتفاقيات
ــة  ــات أوروبي ــع جامع ــايف م ــي والثق ــادل العلم ــات للتب ــن االتفاقي ــد م ــة العدي ــت الكلي أبرم

وعربيــة، وكذلــك أبرمــت اتفاقيــات داخليــة، أبرزهــا اتفاقيــة ماســرت يف الدراســات االســرتاتيجية مــع 

الجيــش اللبنــاين.

وتســاهم الكليــة بتزويــد كليــة القيــادة واألركان واملدرســة الحربيــة التابعتــن للجيــش اللبنــاين، 

واملعهــد الوطنــي لــإدارة بالــكادر التعليمــي املناســب.

5

6

4
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   املاستر7
يف ســبيل تحقيــق املنافســة ورفــع مســتوى الطلبــة، عمــدت الكليــة إىل إنشــاء ماســرت تخصــي 

يف املجــاالت اآلتيــة:

 املاسرت البحثي اختصاص الحقوق:
 القانون الخاصأ. 

 القانون العامب. 

 القانون الجزايئج. 

 قانون األعالد. 

 القانون الداخيل والدويل لألعال	. 

 املاسرت البحثي اختصاص العلوم السياسية واإلدارية:
عالقات دوليةأ. 

علوم سياسية وإداريةب. 

 املاسرت املهني اختصاص الحقوق:
املنازعات والتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعاتأ. 

املهن القانونية والدبلوماسيةب. 

مسار القانون العامج. 

مسار القانون الخاصد. 

القانون العام	. 

الوظيفة العامةو. 

 املاسرت املهني اختصاص العلوم السياسية واإلدارية:
التخطيط واإلدارة العامة أ. 

منظات دوليةب. 

 ماسرت الدارسات االسرتاتيجية بالتعاون مع الجيش اللبناين:
وهــو أحــد أبــرز إنجــازات الكليــة لناحيــة االنفتــاح عــى املؤسســات الرســمية وإنجــاز مشــاريع 

مشــرتكة تســهم يف النهضــة الوطنيــة املرجــوة. 
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   سوق العمل
تؤمــن الكليــة لطلبتهــا ســوق عمــل واســع جــداً، إذ ميكــن لخريجــي الكليــة التوجــه إىل العمــل 

يف مهــٍن محصــورة بخريجــي الكليــة، أو يف مهــن غــر محصــورة بخريجــي هــذه الكليــة:

- املهن املحصورة بخريجي الكلية: القضاء واملحاماة

- املهن غر املحصورة بخريجي الكلية: وظائف القطاع العام والسلك الخارجي- املصارف- األحزاب 

والجمعيات- املؤسسات والهيئات الدولية – اإلعالم... .

   املوقع االلكتروين للكلية
ــي  ــرت الت ــائل املاس ــة ورس ــة اللبناني ــة الجامع ــرش أنظم ــص بن ــرتوين متخص ــع الك ــة موق للكلي

ــة وابحــاث ودراســات يعّدهــا  ــك تنــرش يف املوقــع مقــررات تعليمي يعّدهــا طــالب الحقــوق وكذل

ــة. ــة اللبناني ــة يف الجامع ــة التعليمي ــراد الهيئ أف

ــا واألوىل  ــة األوىل بخريجيه ــية واإلداري ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــي كلي ــذه ه ــاً، ه ختام

ــم. ــل واألوىل يف ســعيها نحــو التطويــر والتميّــز الدائ ــوق العم ــا واألوىل يف س مبناهجه

8

9
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القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة10

اجلداول النهائية ملنهاج احلقوق 2016-9-1

جدول رقم )1( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل االول

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

DROC

L1000
6451560األموال

DRPU

L1000

القانون الدستوري 

العام
6451560

DROC

L1006 

املدخل إىل القانون 

املوضوعي- اجنبي
33030

DRPR

L1000

املؤسسات القضائية 

والتنظيم القضايئ
44040

SCEC

L1000
33030املبادىء االقتصادية

DROC

L1001

منهجية العلوم 

القانونية
44040

اختيارية: 3 مقررات

DRPU

L1002
تاريخ القوانن

44040
DROC

L1008
قانون البيئة

REIN

L1001

مدخل اىل دراسة 

العالقات الدولية

3027030300املجموع
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جدول رقم )2( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل الثاين

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

خمسة مقررات

DRPU

L2000

القانون الدستوري 

والنظام السيايس يف 

لبنان

6451560

DROC

L2000

الحقوق العينية 

العقارية
6451560

DROC

L2004

املدخل اىل الحقوق 

الشخصية- اجنبي
33030

DRPU

L2001

املؤسسات السياسية 

واالجتاعية
44040

DROC

L2002
44040نظرية املوجب

الزامية عامة: 

مقرر واحد
DRPU

L2002
33636حقوق االنسان

اختيارية: 3 مقررات

DROC

L2005
قانون السر والتأمن

44040
SCPO

L2006

مدخل  اىل علم 

السياسة

REIN

L2004

القانون الدويل االنساين 

وحقوق الالجئن

3027630306املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة12

جدول رقم )3( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل الثالث

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

DROC

L3000
6451560النظرية العامة للعقد

DRPR

L3000

اصول املحاكات 

املدنية
6451560

DRCO

L3000

القانون التجاري: 

االعال واملؤسسة 

التجارية

44040

 REIN

L3002

القانون الدويل العام- 

اجنبي
44040

 DRPE

L3000

الرشيعة الجزائية 

والجرمية
33030

 SCEC

L3000
44040قانون املوازنة العامة

اختيارية: 3 مقررات

 DRPI

L3001
قانون املعلوماتية

33030
 DRPU

L3003
قانون حاية املستهلك

 DRPI

L3002
امللكية الفكرية

3027030300املجموع
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جدول رقم )4( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل الرابع

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 SCAD

L4000
6451560القانون االداري العام 

 DROC

L4003
6451560املسؤولية املدنية

 DROC

L4001

قوانن االحوال 

الشخصية 
44040

 DRPE

L4000

املسؤولية الجزائية 

والعقاب
44040

 REIN

L4004

منظات دولية 

واقليمية )اجنبي(
44040

 DRCO

L4002
33030النظام العام للرشكات

اختيارية: 3 مقررات

 SCEC

L4003
االقتصاد النقدي

33030
 DRPU

L4001
قانون النفط

 DRPI

L3002

الجرائم االقتصادية 

الدولية

3027030300املجموع
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جدول رقم )5( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل الخامس

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 DROC

L5000
6451560العقود املساة

 DRCO

L5003
6451560الرشكات التجارية

 DRPE

L5001

قانون العقوبات 

الخاص
55050

 SCEC

L5001
44040القانون الرضيبي

 DRCO

L5002

وسائل الدفع  

والتسليف )اجنبي(
33030

 DRPU

L5005
33030قانون االداري الخاص

اختيارية: 3 مقررات

 DRPU

L5002
قانون مهنة املحاماة

33030
 DRPU

L5007
القانون الطبي

 DRPU

L5000
الوظيفة العامة

3027030300املجموع
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جدول رقم )6( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص حقوق/ الفصل السادس

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 DRPE

L6000

اصول املحاكات 

الجزائية
6451560

 DROC

L6003

تحديد وتحرير وسجل 

عقاري
6451560

 DRTR

L6000

قانون العمل و الضان 

االجتاعي
55050

 SCAD

L6000
44040القضاء االداري

 DRBF

L6000

القانون املريف- 

اجنبي
33030

 LANG

L6000
36060لغة اجنبية متخصصة

اختيارية: 3 مقررات

 DRPU

L6003
املنازعات الدستورية

33030
 DROC

L6005

قانون البناء والتنظيم 

املدين

 DROC

L6004
التقنية العقدية

3030030300املجموع
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شهادة املاسرت املهني يف الحقوق – الفصل االول 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DRCO
M10005251035العقود املدنية والتجاريّة

 DRPE
M1000

قضاء الحكم الجزايئ )عادي 
5251035واستثنايئ(

 DRCO
M100342828القانون البحري والجوي

 SCAD
M200042828املنازعات اإلدارية

 DROC
M1001

42828نظرية اإلثبات يف الدعوى املدنية

 DROC
M100242828إرث ووصية

 DRPR
M1004)42828التحكيم )أجنبي

3019020210املجموع

شهادة املاسرت املهني يف الحقوق – الفصل الثاين

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DROC
M2003

5251035التأمينات العينية

 DRCO
M2000

5251035اإلفالس

 DRPR
M2000

42828طرق التنفيذ

 DRFI
M2002

42828قانون اإلجراءات الرضيبيّة

 DROC
M2004

53535القانون الدويل الخاص

 DRFI
M2001

32121الرقابة املالية

 DRBF
M2001

42828العمليّات املرفيّة )أجنبي(

3019020210املجموع
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جدول رقم )1( منهاج املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق – الفصل االول

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DRCO
M10005251035العقود املدنية والتجاريّة

 DRPE
M1000

قضاء الحكم الجزايئ )عادي 
5251035واستثنايئ(

 DRCO
M100342828القانون البحري والجوي

 SCAD
M200042828املنازعات اإلدارية

 DROC
M1001

42828نظرية اإلثبات يف الدعوى املدنية

 DROC
M100242828إرث ووصية

 DRPR
M1004)42828التحكيم )أجنبي

3019020210املجموع

جدول رقم )2( منهاج املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق – الفصل الثاين

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DROC
M2003

5251035التأمينات العينية

 DRCO
M2000

5251035اإلفالس

 DRPR
M2000

42828طرق التنفيذ

 DRFI
M2002

42828قانون اإلجراءات الرضيبيّة

 DROC
M2004

53535القانون الدويل الخاص

 DRFI
M2001

32121الرقابة املالية

 DRBF
M2001

42828العمليّات املرفيّة )أجنبي(

3019020210املجموع
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شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون جزايئ( فصل ثالث 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 DRPE
M3000

قانون العقوبات العام )دراسة 
642معّمقة(

 DRPE
M3001

اصول املحاكات الجزائية 
642)دراسة معمقة(

 DRPE
M3002535القانون الجزايئ لالعال

 DRPE
M3003)642القانون الجزايئ الدويل )اجنبي

 DRPE
M3004 428علم العقاب

 MTRS
M3000

منهجية وتقنيات البحث 
321العلمي 

30210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون جزايئ( فصل رابع 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 DRPE
M4000642الجرائم ضد االشخاص

 DRPE
M4001)428علم االجرام )اجنبي

 DRPE
M400220140الرسالة

30210املجموع
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شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون خاص( فصل ثالث 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 DRPR
M300564242العقد

 DRPR
M3006

القانون القضايئ الخاص )نظرية الدعوى، 
64242الدفوع واسباب الدفاع، طرق الطعن(.

 DRPR
M300764235نظرية املوجب وانظمة املسؤولية

 DRPR
M3008

الرشكات املساهمة )دراسة شاملة 
64242ومعّمقة(

 DRPR
M3009)32128قانون حاية املستهلك )اجنبي

 MTRS
M300032121منهجية البحث العلمي

30210210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون خاص( فصل رابع 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

ثالثة مقررات

 DRPR
M4003)42828الطرق البديلة لحّل النزاعات )اجنبي

 DRPR
M400432121الضانات الشخصية

 DRPR
M4005

32121التنازع الداخيل القضايئ والقانوين

 DRPR
M400220140140الرسالة

30210210املجموع
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شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون عام( فصل ثالث

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DRPU
M3000

القانون اإلداري املعمق- العقود اإلدارية 
64242الدولية

 DRPU
M3001

القانون الدستوري املعمق- العدالة 
64242الدستورية

 DRPU
M3005

القانون املايل املعّمق: الرقابة عى املال 
64242العام

 DRPU
M3006

القانون الدويل االقتصادي املعمق 
53535)اجنبي(

 DRPU
M300742828الحريات السياسية

 MTRS
M300032121منهجية وتقنيات البحث العلمي

30210210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون عام( فصل رابع 

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

ثالثة مقررات

 DRPU
M3004

42828املنظات اإلقليمية والدولية

 DRPU
M4003

املسؤولية الدولية )القضاء العديل( 
32121والتدخل االنساين )اجنبي(

 DRPU
M4004

32121االنظمة االنتخابية وامناط االقرتاع

 DRPU
M400220140140الرسالة

30210210املجموع



21 الجداول النهائية ملنهاج الحقوق 2016-9-1

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص الحقوق )قانون عام( فصل ثالث

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 DRPU
M300864242املؤسسات الرقابية

 DRPU
M300953535البلديات والهيئات املحلية

 DRPU
M301064242منازعات ادارية ودستورية

 DRPU
M301153535املالية العامة والرضائب املحلية

 DRPU
M3012)53535الضان االجتاعي املقارن )اجنبي

 MTRS
M300032121منهجية البحث العلمي

30210210املجموع

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص الحقوق )قانون عام( فصل رابع

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

أربعة مقررات

 DRPU
M4005

املؤسسات الصحية واالجتاعية والتعليم 
42828العايل

 DRPU
M400642828قانون املناقصات العمومية

 DRPU
M4007

32121قضايا بيئية

 DRPU
M4008)42828ادارة عامة )اجنبي

 DRPU
M4009

15105105الرسالة

30210210املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة22

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون االعامل( فصل ثالث

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

سبعة مقررات

 DRAF
M300064242القانون الجزايئ لألعال

 DRAF
M3002)64242الطرق البديلة لحل النزاعات )اجنبي

 DRAF
M3001)53535عقود التجارة الدولية )اجنبي

 DRAF
M300353535املنافسة

 DRAF
M300453535النظرية العامة ولغة األعال

 MTRS
M300032121منهجية وتقنيات البحث العلمي

30210210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون االعامل( فصل رابع

رمز تصنيف املقررات
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
مجموعنظرية

الزامية متخصصة:

ثالثة مقررات

 DRAF
M400053535قانون العمل والضان االجتاعي

 DRAF
M400153535العمليات املرفية واملالية الدولية

 DRAF
M400220140140الرسالة

30210210املجموع



23 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

اجلداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

جدول رقم )1( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية/ الفصل االول

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 DRPU

L1000
6451560القانون الدستوري العام

   SCPO

L1005
6451560منهجية البحث العلمي 

 SCPO

L1001

تاريخ لبنان السيايس 

الحديث
55050

 SCPO

L1006
44040مدخل اىل علم السياسة

 SCEC

L1001
33030مبادىء االقتصاد السيايس

 SCAD

L1000

مدخل اىل علم االدارة- 

اجنبي
33030

اختيارية:

3 مقررات

L1003
مبادىء يف القوانن 

االنتخابية

33030
 DROC

L1003

مدخل اىل العلوم 

القانونية

 SCPO

L3002

السلطة وعملية صنع 

القرار

3027030300املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة24

جدول رقم )2( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية / الفصل الثاين

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

خمسة مقررات

 DRPU

L2000

القانون الدستوري 

والنظام السيايس يف لبنان
6451560

 REIN

L2001

مدخل اىل دراسة 

العالقات الدولية
6451560

 DRFI

L2000

قانون املوازنة واملحاسبة 

العمومية
55050

 SCPO

L2000

الفكر السيايس يف العصور 

القدمية والوسطى
44040

 SCPO

L2004

علم االجتاع السيايس- 

اجنبي
33030

الزامية عامة:

مقرر واحد
 DRPU

L2002
33636حقوق االنسان

اختيارية:

3 مقررات

 SCEC

L2000
مدخل اىل االقتصاد الدويل

33030
 REIN

L2003

السياسات املائية يف 

الرشق االوسط

 SCPO

L2007
السياسة العقابية

3027030300املجموع



25 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

جدول رقم )3( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية / الفصل الثالث

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

   DRPU

L3002
6451560االنظمة السياسية املقارنة

 SCAD

L3000
6451560القانون االداري العام

 SCPO

L3005

تاريخ العامل العريب 

السيايس املعارص
44040

 REIN

L3002

القانون الدويل العام- 

اجنبي
44040

 SCPO

L3003

الفكر السيايس يف العصور 

الحديثة
44040

 DRPU

L3001
33030القانون االداري الخاص

اختيارية:

3 مقررات

 SCAD

L3001
السياسات البيئية

33030
 DROC

L3002
قضايا االحوال الشخصية 

 SCPO

L3006
السياسات البرتولية

3027030300املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة26

جدول رقم )4( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية / الفصل الرابع

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 REIN

L4001
6451560العالقات الدولية املعارصة

 SCAD

L4001
6451560االدارة العامة املقارنة

 SCEC

L4000
44040الجغرافيا السياسية

  SCPO

L4004
44040تحليل الخطاب السيايس

 SCEC

L4002
44040أبعاد التنمية الشاملة

 REIN

L4002

السياسات العامة 

)اجنبي(
33030

اختيارية:

3 مقررات

 DRPU

L4003
القضاء الدويل

33030
 SCPO

L4005
االغرتاب اللبناين

 SCPO

L4006
املراسم والروتوكول

3027030300املجموع



27 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

جدول رقم )5( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية/ الفصل الخامس

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 REIN

L5000
6451560نظرية العالقات الدولية

 DRPU

L5008

االدارة العامة والتحديث 

االداري
6451560

 REIN

L5001

منظات دولية واقليمية- 

اجنبي
44040

 SCPO

L5000
44040رأي عام واعالم

 SCPO

L5004
33030علم االسرتاتيجيا

 DREC

L5000

االقتصاد اللبناين 

واالقتصادات العربية
33030

اختيارية:

3 مقررات

 SCPO

L5002
نظرية الراعات الدولية

44040
 SCPO

L5003
االمن الدويل والتسلح

 REIN

L5003

القانون الدويل لحقوق 

االنسان

3027030300املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة28

جدول رقم )6( منهاج شهادة االجازة يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية/ الفصل السادس

تصنيف املقررات
رمز 

املقرر
عنوان املقرر

عدد 

األرصدة

الساعات

دروس 

نظرية

أعامل 

موجهة
مجموع

الزامية متخصصة:

ستة مقررات

 SCPO

L6000
6451560تقنيات البحث العلمي 

 SCPO

L6008

االحزاب السياسية 

وجاعات الضغط
6451560

 DRTR

L6000

قانون العمل والضان 

االجتاعي
55050

 SCPO

L6009

العالقات الدبلوماسية 

والقنصلية )اجنبي(
33030

 SCEC

L6000
33030الترشيع الرضيبي

 LANG

L6000
36060لغة اجنبية

اختيارية:

3 مقررات

 SCPO

L6010
فن التفاوض

44040
 SCPO

L6011
انرتوبولوجيا سياسية

 SCAD

L6001
مدخل اىل الوظيفة العامة

3027030300املجموع



29 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

جدول رقم )1( منهاج املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية -  الفصل االول 

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 SCPO
M10006281442قضايا يف جيوبوليتيك العامل املعارص

 SCPO
M1001 5211435الفكر السيايس املعارص

 SCPO
M100353535ادارة االزمات يف املجتمعات املتعددة

 SCPO
M100253535املواطنة وبناء الدولة الحديثة

 SCEC
M100053535سياسات اقتصادية معارصة

 DRPU
M1002)42828ادارة املوارد البرشية )اجنبي

3018228210املجموع

جدول رقم )2( منهاج املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية- الفصل الثاين

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 SCPO
M2000

6281442علم االجتاع االنتخايب

 SCPO
M20025211435ادارة االزمات الدولية

 REIN
M200242828التحوالت السياسية يف الرشق االوسط

 DRPU
M200042828التنظيم االداري يف لبنان

 SCPO
M2003

32121املؤسسات العامة يف لبنان

 REIN
M2003

42828السياسات الخارجية للدول الكرى

 DRPU
M2001)42828القانون الدويل االنساين )اجنبي

3018228210املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة30

جدول رقم )1( منهاج املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية -  الفصل االول 

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 SCPO
M10006281442قضايا يف جيوبوليتيك العامل املعارص

 SCPO
M1001 5211435الفكر السيايس املعارص

 SCPO
M100353535ادارة االزمات يف املجتمعات املتعددة

 SCPO
M100253535املواطنة وبناء الدولة الحديثة

 SCEC
M100053535سياسات اقتصادية معارصة

 DRPU
M1002)42828ادارة املوارد البرشية )اجنبي

3018228210املجموع

جدول رقم )2( منهاج املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية- الفصل الثاين

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

 SCPO
M20006281442علم االجتاع االنتخايب

 SCPO
M20025211435ادارة االزمات الدولية

 REIN
M200242828التحوالت السياسية يف الرشق االوسط

 DRPU
M2000

42828التنظيم االداري يف لبنان

 SCPO
M200332121املؤسسات العامة يف لبنان

 REIN
M2003

42828السياسات الخارجية للدول الكرى

 DRPU
M2001)42828القانون الدويل االنساين )اجنبي

3018228210املجموع



31 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )منظامت دولية( الفصل الثالث

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

ستة مقررات

 ORIN
M300064242مقاربات يف عمل املنظات الدولية

 ORIN
M300164242املنظات غر الحكومية

 ORIN
M300253535االمم املتحدة واالمن الجاعي

 ORIN
M3003)53535التدخل االنساين الدويل )اجنبي

 ORIN
M300453535التنمية وبرامج التثبيت الهيكيل

 MTRS
M3000

منهجية البحث العلمي )دراسة 
32121معمقة(

30210210املجموع

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )منظامت دولية( الفصل الرابع

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

3 مقررات + 
إعداد تقرير 

أو رسالة

 ORIN
M4000)53535االندماج االورويب )لغة اجنبية

 ORIN
M400453535منظات التعاون االقليمي

 ORIN
M400253535املنظات الدولية املتخصصة

 ORIN
M4003

15105105اعداد تقرير او رسالة

30210210املجموع



القسم األّول: منهاج الّدراسة يف الحقوق والعلوم الّسياسيّة واإلداريّة32

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )تخطيط وادارة( الفصل الثالث

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

ستة مقررات

 PLGS
M3000

دراسات معّمقة يف السياسات 
64242العامة لالدارة

 PLGS
M3001

قيادة املؤسسات يف القرن الحادي 
64242والعرشين

 PLGS
M3002

التخطيط االسرتاتيجي الدارة املوارد 
53535البرشية

 PLGS
M3003

نظام املعلوماتية االدارية )لغة 
)MIS( )53535اجنبية

 PLGS
M300453535التنمية املستدامة

 MTRS
M3000

منهجية البحث العلمي )دراسة 
32121معمقة(

30210210املجموع

شهادة املاسرت املهني يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )تخطيط وادارة(  الفصل الرابع

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

3 مقررات + 
إعداد تقرير 

أو رسالة

 PLGS
M4000

تخطيط وادارة املشاريع )لغة 
64242اجنبية(

 PLGS
M400153535ادارة املؤسسات الحكومية الحديثة

 PLGS
M4002

42828الوظيفة العامة

 PLGS
M400315105105اعداد تقرير او رسالة

30210210املجموع



33 الجداول النهائية ملنهاج العلوم السياسية 2016-10-24

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )عالقات دولية( الفصل الثالث

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

7 مقررات

 REIN
M300064242نظريات معّمقة يف العالقات الدولية

 REIN
M300564242القانون الدويل واملنظات الدولية

 REIN
M300264242االقتصاد الدويل

 REIN
M3003

الدبلوماسية وفن التفاوض )لغة 
53535اجنبية(

 REIN
M300442828املسؤولية الدولية والتدّخل االنساين

 MTRS
M3000

منهجية البحث العلمي )دراسة 
32121معمقة(

30210210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )عالقات دولية( الفصل الرابع

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

مقرران + 
إعداد تقرير 

أو رسالة

 REIN
M4000

64242قضايا عربية واقليمية معارصة

 REIN
M4001

42828االعالم والتواصل السيايس )اجنبي(

 REIN
M4002

20140140رسالة

30210210املجموع
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شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )العلوم السياسية( الفصل الثالث

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

ستة مقررات

 SCPO
M300064242االنظمة السياسية املقارنة

 SCPO
M300164242دراسات معّمقة يف الفكر السيايس

 SCPO
M300253535االنظمة االنتخابية وامناط االقرتاع

 SCPO
M3003)53535جيوبوليتك الدولة )اجنبي

 SCPO
M300453535السيادة واملسؤولية الدولية

 MTRS
M3000

منهجية البحث العلمي )دراسة 
32121معمقة(

30210210املجموع

شهادة املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )العلوم السياسية( الفصل الرابع

تصنيف 
املقررات

رمز 
عدد عنوان املقرراملقرر

األرصدة

الساعات

دروس 
نظرية

أعامل 
مجموعموجهة

الزامية:

مقرران + 
إعداد رسالة

 SCPO
M4000 64242قضايا دولية وعربية معارصة

 SCPO
M4001)42828االعالم  والتواصل السيايس )اجنبي

 SCPO
M4002

20140140رسالة

30210املجموع



اني
ّ
القسم الث

توصيف مقّررات اإلجازة
في الحقوق

الفصل األّول

الفصل الّثاين

الفصل الّثالث

الفصل الّرابع

الفصل الخامس

الفصل الّسادس



الفصل األّول

DROC - L1000 / األموال

DRPU - L1000 / القانون الّدستوري

DROC - L1006 / مدخل اىل القانون املوضوعي )اجنبي(
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L1000
64515االولاالموال

 مقدمة:
ان الهــدف مــن مــادة االمــوال هــو اطــالع الطــالب عــى بعــض املفاهيــم القانونيــة املتعلقــة 

باالمــوال لناحيــة التعــرف عــى انواعهــا وتقســياتها وانظمتهــا القانونيــة، عــى اعتبــار ان االمــوال 

ــواة  ــّدة أشــكال كن ــّدة مراحــل ويف ع ــون يف ع ــا القان ــد نظمه ــوين، وق ــل القان هــي أســاس التعام

ــي  ــة الت ــة املبدئي ــب املصطلحــات القانوني ــم الطال ــرر يتعل ــدين. يف هــذا املق ــون امل ــد القان لقواع

ــم كيفيــة قــراءة النصــوص القانونيــة واالعتيــاد عــى  يحتاجهــا يف كافــة مراحــل تعلمــه. كــا يتعلّ

اســتعالها واالســتعانة بهــا.

 املحتوى:

اوالً: تعريف االموال

ثانياً: وعاؤها: الذمة املالية

1- تعريف الذّمة املالية والنظريات املتعلّقة بها

2- كيفية انتقال املوجبات وارتباطها بالذّمة املالية: دين الدائنن دين املديون

ــارشة،  ــر املب ــارشة، غ ــوى املب ــذ: الدع ــن التنفي ــن م ــن يك يتمّك ــة للدائ ــائل املمنوح 3- الوس

ــة ــوى البولياني الدع

ثالثاً: تقسياتها:

أ- االموال املادية واالموال غري املادية

1- االشياء او االموال املادية

- قابلة لالستهالك وغر قابلة لالستهالك
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- مثلية وقيمية

- لها مالك ودون مالك

- لها مثار ولها منتجات

2- الحقوق او االموال غر املادية

- حقوق عينية وحقوق شخصية

- متصلة  بالذّمة املالية ومنفصلة عن الذّمة املالية

- حقوق ملكية فكرية وصناعية وتجارية

ب- اموال يف التعامل واموال خارج التعامل

- االمالك العامة واالمالك الخاصة العائدة للدولة

- االمالك الخاصة املجّمدة: الوقف

ج- منقولة وغري منقولة: 

1- مقارنة

2- منقولة: مادية، غر مادية، باملآل

3- غر منقولة: بطبيعتها، بالتخصيص، غر املادية

4- تصنيف العقارات
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L1000

 القانون

الدستوري
64515االول

 مقدمة:
إن مــادة القانــون الدســتوري هــي مــادة أساســية وجوهريــة ألنهــا تســمح للطالــب باإلطــالع 

عــى مبــادىء عامــة للقانــون العــام وفلســفة القانــون، كــا انهــا تســاعد يف فهــم املبــادىء العامــة 

للقانــون الدســتوري ومفهــوم الدولــة الدميقراطيــة وأهميــة تنــاوب الســلطة، وبالتــايل إرســاء فكــرة 

قبــول اآلخــر، لــدى الطــالب، رغــم التعــارض الفكــري أو املبــديئ معــه. وأخــراً، فهي تؤســس للطالب 

منهجيــة قانونيــة ســليمة، دقيقــة وعمليــة مــن خــالل االعــال املوجهــة التــي تهــدف، ليــس لتكــرار 

املــواد املدرســة، ولكــن للتوســع يف هــذه املــواد وتفصيلهــا وتعميقهــا.

وغايــة املقــرر ان يتآلــف الطالــب مــع املفاهيــم الدســتورية العامــة عــى اختالفهــا، ال ســيا 

ــة والدســاتر واملفهــوم الدميقراطــي، وكذلــك االطــالع عــى بعــض  تلــك املتعلقــة بخصائــص الدول

االنظمــة الدســتورية.

 املحتوى:
تنقســم املــادة اىل قســمن اساســين: يف القســم االول نــرشح النظريــة العامــة للقانــون 

الدســتوري وهــي مقّســمة اىل ثالثــة فصــول، الفصــل االول يتنــاول تحديــداً لنشــأة الــدول وانواعهــا 

)Etats Unitaires- Etats Composés(، وفصــل آخــر يتعلـّـق بنشــأة الدســاتر ومضمونها وانواعها، 

ــاول نفــس هــذا  ــا يتن ــة، ك ــد النظــام الســيايس يف الدول ــف ان الدســتور هــو اســاس لتحدي وكي

الفصــل كيفيــة فــرض احــرتام الدســتور ومــن لــه حــق الرقابــة عــى دســتورية القوانــن يف مختلــف 

ــر  ــه وبتفس ــن وحقوق ــق باملواط ــث، فيتعلّ ــل الثال ــا الفص ــان...( ام ــركا- لبن ــا- ام ــدول )فرنس ال

مفهــوم الدميقراطيــة وانــواع الدميقراطيــات املتبعــة يف العــامل واملشــكالت التــي تعــرتض االنظمــة 

الدميقراطيــة بفعــل تطــور مفهــوم االحــزاب وتأثــره عــى فكــرة التمثيــل الشــعبي واألممــي. امــا 

القســم الثــاين فهــو يعطــي للطالــب نظــرة شــاملة عــى عــدد مــن االنظمــة الدســتورية والسياســية 

املتّبعــة يف العــامل ويســمح لــه بالتــايل التعــرّف عــى تطبيقــات عمليــة للنظريــة العامــة التــي جــرى 

تفصيلهــا يف القســم االول يف املنهــج.
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الباب االول:
اوالً: الدستور

1- التعريف: املعيار الشكيل واملعيار املوضوعي او املادي

2- أشكال الدساتر وانواعها: املكتوبة وغر املكتوبة. املرنة والجامدة

3- خصائص الدساتر: اعداد واصدار )االساليب االوتوقراطية والدميقراطية(

4- مبدأ سمو الدساتر وطرق حايتها: مراقبة دستورية القوانن واملجلس الدستوري

5- تعديل الدساتر: اقرتاح، اعداد، اقرار، اصدار ونرش

6- انتهاء والغاء: االسلوب العادي والثوري

الباب الثاين:
ثانياً: مفهوم الدولة

مقدمة: أصل نشأة الدولة: مفهوم الدولة )النظريات التعاقدية وغر التعاقدية(

1- أركان الدولة او عنارص تكوين الدولة: الدولة- الشعب- السلطة السياسية

2- خصائص الدولة: شخصية الدولة ودميومتها

3- اشكال الدولة: البسيطة واملوحدة، املركبة

ــون-  ــا للقان ــدم خضوعه ــا او ع ــث خضوعه ــن حي ــات م ــواع الحكوم ــة: أن ــف الدول 4- وظائ

ــلطة. ــدر الس ــة- مص ــة الدول ــويل رئاس ــة ت كيفي

5- مفهوم الحكومة الدميقراطية: أسس ومبادىء

6- األنظمة االنتخابية: نظام التمثيل األكرثي – السني

7- تنظيم الهيئة املنتخبة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L1006

مدخل اىل القانون 

املوضوعي )اجنبي(
330االول

 مقدمة:
الهــدف مــن هــذه املــادة هــو البحــث يف مصــادر القاعــدة القانونيــة وتراتبيتهــا واملبــادىء التي 

تحكمهــا كمبــدأ تسلســل القواعــد القانونيــة. كــا والقــاء الضــوء عــى عالقــة القاعــدة القانونيــة 

ــات الصالحــة  ــد التفســر والجه ــم اخــراً دراســة قواع ــل والســلوك. ث ــد التعام ــن قواع ــا م بغره

ــاً لفهــم  ــاً جوهريّ ــار ان هــذه املــادة تشــّكل ركن ــك عــى اعتب ــه ومــدارس التفســر. كل ذل الجرائ

اهميــة القاعــدة القانونيــة والزاميتهــا.

 املحتوى:
Chapitre I:  La loi et les autres règles sociales

  La loi et les disciplines auxiliaires

Chapitre II:  Définitions de la notion de loi )définition formelle et matérielle(

Chapitre III:  Les sources de la règle de droit )sources directes et indirectes

Chapitre IV:  L’application de la loi dans le temps et dans l’espace

Chapitre V:  Les divers systèmes de droit

Chapitre VI:  Les théories relatives à la notion de loi

Chapitre VII:  L’interprétation de la loi )les autorités compétentes. Les écoles  

  d’interprétation(.
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Part I:  Objective Law

Part II: Subjective rights

Part I: Objective Law

Chapter I:  The Law and other social rules

  The Law and Auxiliary disciplines

Chapter II: Definition of the notion of law )Formal and Material  

  Definitions(

Chapter III:  Sources of the legal rule )Direct and Indirect(

Chapter IV:  Application of the law )In time and in space(

Chapter V:  The various legal systems

Chapter VI:  Theories relative to the notion of legal law

Chapter VII:  The interpretation of the law )Authorities and schools of  

  Interpretation(.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPR 

L1000

املؤسسات القضائية 

والتنظيم القضايئ
440االول

 مقدمة:
إن الهــدف مــن مــادة املؤسســات القضائيــة والتنظيــم القضــايئ اللبنــاين هــو اطــالع الطالــب 

ــة النظــام  ــح خصوصي ــا وتوضي ــة وعمــل القضــاء ومســاعديه. ك ــم املؤسســة القضائي عــى تنظي

القضــايئ اللبنــاين، والقــاء الضــوء عــى مســألة اســتقالليته وحيــاده تجــاه كل العاملــن يف املجــال 

القضــايئ مــن محامــن وكتــاب عــدل ومســاعدين قضائيــن بهــدف التوّصــل اىل دولــة القانــون يف 

لبنــان.

 املحتوى:
ــان تأخــذ بعــن  ــخ نشــأة القضــاء وخاصــة يف لبن ــة موجــزة حــول تاري ــذة تاريخي مقدمــة: نب

ــة. ــق العدال ــه وهــي تحقي ــة املرجــوة من ــار تطــور مفهــوم التقــايض والغاي االعتب

اوال: القضاء العديل:
- مجلس القضاء االعى

- القضاء املدين

- القضاء الجزايئ

أ - القضاء املدين:

1- القضاءاملدين العادي

 محاكم الدرجة االوىل

 محاكم االستئناف

 محكمة التمييز: الغرف والهيئة العامة

 النيابة العامة االستئنافية والتمييزية يف قضايا محددة

2- القضاء العقاري: قايض منفرد، قايض عقاري وقايض اضايف

3- قضاء العمل

 مجلس العمل التحكيمي

4- قضاء التأديب
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ب - القضاء الجزايئ

1- القضاء الجزايئ العادي

 محاكم بداية

 محاكم استئناف

 قضاة النيابة العامة

 قضاة التحقيق

2- املجلس العديل

3- محاكم االحداث

4- محاكم املطبوعات

5- املحاكم املختصة بجرائم االحتكار

6- املحاكم العسكرية )بداية واستئناف ومتييز وقضاة تحقيق ونيابة )مفوض الحكومة(

7- لجان ذات صفة قضائية

ثانياً: القضاء االداري
أ - مجلس شورى الدولة

ب - محكمة حل الخالفات

ثالثاً: القضاء املايل االداري
 ديوان املحاسبة

رابعاً: قضاء االحوال الشخصية
أ - املحاكم املذهبية املسيحية

ب - املحاكم الرشعية االسالمية

ج- الهيئــة العامــة ملحكمــة التمييــز: مرجــع اعــى ملراقبــة االخــالل بالنظــام العــام للمحاكــم 

ــة والرشعيــة املذهبي

د- فئة خاصة من املحاكم: محاكم االوقاف

خامساً: القضاء الدستوري
أ - املجلس االعى ملحاكمة الرؤساء والوزراء

ب - املجلس الدستوري
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 القسم الثاين: التنظيم القضايئ
املبادىء االساسية التي يقوم عليها

اوال: استقالل السلطة القضائية
- دور السلطة الترشيعية

 النصوص الدستورية

 القوانن املكملة

- دور السلطة التنفيذية

 يف تعين القضاة

 يف اجراء املناقالت

 يف تنظيم القضاء وسر عمله

- الضانات والحقوق القضائية

ثانياً: مبدأ املساواة امام القضاء

ثالثاً: التفريق بن املحاكم ذات االختصاص العام واملحاكم ذات االختصاص االستثنايئ

رابعاً: مبدأ التقايض عى درجات

خامساً: تعدد القضاة والقايض املنفرد

سادساً: واجبات القايض
- علنية املحاكمة

- اصدار الحكم وتعليله

- كفاءة القايض 

سابعاً: التعين
أ- تعين القضاة:

- اصيلن من بن املحامن، اساتذة الجامعة، مساعدين، قضائين

- معهد الدروس القضائية

ب- يف تعين املساعدين القضائين
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L1000
330االولاملبادىء االقتصادية

 مقدمة:
إن الهــدف مــن هــذه املــادة يكمــن يف اطــالع الطالــب عــى بعــض املبــادىء يف علــم االقتصــاد، 

كــا والتمييــز بــن االنظمــة االقتصاديــة القامئــة حاليــاً، ودراســة مســألة العــرض والطلــب، كل ذلــك 

بهــدف متكــن الطالــب مــن تكويــن فكــرة قانونيــة حــول االشــكاليات واملســائل االقتصاديــة.

 املحتوى:
الفصل االول: مفهوم علم االقتصاد وعالقته بالحدود والسياسة

1- مفهوم علم االقتصاد وموضوعه

2- املشكلة االقتصادية.

3- الوحدة االنتاجية

الفصل الثاين: االنظمة االقتصادية
1- النظام الرأسايل

2- النظام الجاعي

الفصل الثالث: الناتج القومي
1- العمل ورأس املال

2- االدخار والتثمر

3-  مزج عنارص االنتاج 

الفصل الرابع: نظرية االسعار
1- العرض والطلب

2-  تحديد التوازن بن العرض والطلب

الفصل الخامس: االسواق
1- آلية املنافسة الحرة

2- آلية املنافسة غر الكاملة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L1001
440االولمنهجية العلوم القانونية

 مقدمة:
تكمــن أهميــة دراســة مقــرر املنهجيــة القانونيــة يف كونهــا دراســة للتاريــن األساســية التــي 

يجــب ان يتقنهــا الطالــب وذلــك بغيــة اكتســاب التحليــل القانــوين املطلــوب مــن رجــل القانــون. 

وتحضــره لتعلّــم أســاليب الصياغــة القانونيــة وطــرق التحليــل القانــوين، وذلــك يف ســبيل تحضــره 

العــداد الدراســات للمعالجــة القانونيــة.

 املحتوى:

القسم االول: عنارص املنهجية
 الفصل االول: العنر املادي للمنهجية

الجزء االول: جمع املعلومات القانونية- مصادرها- وتبيان مراجعها

الجزء الثاين: اللغة القانونية- تحديدها- خصائصها- و مصادرها

 الفصل الثاين: العنر املعنوي للمنهجية

الجزء االول: بنية كل من النزاع القانونية والقاعدة القانونية

الجزء الثاين: املنطق القانوين وانواعه

القسم الثاين: مناذج تطبيقية للمنهجية القانونية
 الفصل االول: منهجية االبحاث القانونية

.Discertatoion juridique الجزء االول: منهجية املوضوع القانوين كيفية وضع التصميم

 Cas pratique الجزء الثاين: منهجية املسألة التطبيقية

 الفصل الثاين: منهجية التعليقات القانونية

 Commentaire d’arrêts الجزء االول: التعليق عى قرار قضايئ ومراحله

Commentaire du texte الجزء الثاين: التعليق عى نص ترشيعي او فقهي ومراحله
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L1002
440االولتاريخ القوانن

 مقدمة:
إن الهــدف مــن هــذه املــادة هــو العــودة اىل التاريــخ ودراســة تأثــره عــى القواعــد القانونيــة، 

بحيــث ان لــكل قانــون تاريخــه، ألن النــص ينبــع عــادة مــن ثقافــة املجتمــع ومــن حضارتــه مــا 

يســّهل عمليــة تفســره وفقــاً للغايــة التــي يجعــل تطبيــق القاعــدة القانونيــة منتــج ومفيــد.

ــة املختلفــة مــن  ــز حــول تفســر نشــأة املؤسســات القانوني ــة مــن هــذا املقــرر ترتكّ إن الغاي

خــالل دراســة الحقبــات الزمنيــة واملحطــات التــي مــرّت بهــا القاعــدة القانونيــة، ومــا تركتــه مــن 

أثــر عــى الترشيعــات الحــارضة.

 املحتوى:
إن برنامج مادة تاريخ القوانن يتناول العناوين الثالثة اآلتية فقط:

1- مرحلة ما قبل الترشيع الروماين )بإيجاز كيل(

ــة  ــاول أربع ــوين(: وتتن ــا عــى الشــق القان ــز فيه ــم الرتكي ــث يت ــاين )حي ــون الروم ــة القان 2- مرحل

عهــود:

القسم االول: عهد نشأة روما

القسم الثاين: عهد التقّدم النسبي للحقوق الرومانية القدمية

القسم الثالث: العهد العلمي الكالسييك

القسم الرابع: االمراطورية الرومانية السفى

3- الرشيعة االسالمية: وتتناول ثالثة اقسام تدرس بإيجاز

القسم االول: ادوار الرشيعة االسالمية

القسم الثاين: املذاهب الرئيسية لدى السنة والشيعة

القسم الثالث: مصادر الرشيعة االسالمية )األصلية والتبعية(.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L1008
440االولقانون البيئة

 مقدمة:
ــدويل  ــع ال ــرك املجتم ــان، تح ــى االنس ــلبي ع ــا الس ــة وتأثره ــاكل البيئي ــم املش ــبب تفاق بس
عــر إبــرام العديــد مــن  اإلتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة حايــة للبيئــة وانقــاذاً للحيــاة البرشيــة 
والحيوانيــة والنباتيــة عــى االرض وحفاظــاً عــى التنميــة املســتدامة. فأضحــت كل دولــة مســؤولة 
عــن الحفــاظ عــى بيئتهــا الوطنيــة بشــكل خــاص وعــى البرشيــة جمعــاء بشــكل عــام. بــات التعّدي 

عــى البيئــة يشــّكل جرميــة دوليــة، خاصــة بعــد انتشــار املــواد الكيائيــة والنوويــة الســامة...
إن تعــدي االنســان عــى البيئــة التــي يعيــش فيهــا مــغ غــره مــن الكائنــات الحيــة، جعــل مــن 
الــرضوري ايجــاد معالجــة قانونيــة للمشــكالت البيئيــة، فذهــب الفكــر القانــوين اىل وضــع الضوابــط 
الالزمــة مــن بحــوث قانونيــة وترشيعــات للحفــاظ عــى البيئــة و مكافحــة تلوثهــا والتصــدي لــكل 
ــة مــن املــواد األساســية التــي تــدرس يف العديــد مــن  ــات قانــون البيئ أشــكال التعــدي عليهــا. فب

الجامعــات يف الخــارج. 
إن الهدف من تدريس هذه املادة املساهمة يف نرش الثقافة والتوعية البيئية.

 املحتوى:
القسم االول: مفهوم البيئة والتطور القانوين

1- من مفهوم البيئة اىل قانون البيئة
2- حاية البيئة والتطور القانوين

القسم الثاين: االهتامم الدويل يف قانون حامية البيئة
1- املبادىء القانونية العامة

2- املصادر الدولية
القسم الثالث: النظام القانونية لحامية البيئة يف لبنان

1- املشاكل البيئية يف لبنان
2- القوانن واملراسيم والقرارات املتعلة بحاية البيئة

القسم الرابع: حامية البيئة: واقع وآفاق
1- حاية البيئة: هدف وطني ودويل

2- بن الواقع واملستقبل
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L1001

مدخل اىل دراسة 

العالقات الدولية
440االول

 مقدمة:
إن الهــدف مــن هــذه املــادة يكمــن يف تحديــد املقصــود بكلمــة "عالقــات دوليــة"، ثــم تحضــر 

ــا  ــرّت به ــي م ــة املراحــل الت ــادة حــول دراس ــز امل ــا ترتكّ ــا وأشــخاصها. ك ــم مبادئه ــب لفه الطال

العالقــات الدوليــة وذلــك عــن طريــق النظــرة التحليليــة وربطهــا بأيامنــا الحــارضة.

 املحتوى:
- مقدمة

- تعريف العالقات الدولية

- مبادىء العالقات الدولية

- اشخاص العالقات الدولية

 الدول

 املنظات الدولية

 القوى غر الوطنية

- مراحل العالقات الدولية وتطورها منذ وستغاليا حتى العوملة

- خامتة



اني
ّ
الفصل الث

DRPU - L2000 / القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان

DROC - L2000 / الحقوق العينية العقارية

Les Droits Subjectifs  / DROC - L2004

DRPU - L2001 / املؤسسات السياسية واالجتاعية

DROC - L2002 / نظرية املوجب

DRPU - L2002 / حقوق اإلنسان

DROC - L2005 / قانون السر والتأمن

SCPO - L2006 / مدخل اىل علم السياسة

REIN - L2004 / القانون الدويل االنساين وحقوق الالجئن
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L2000

القانون الدستوري 

والنظام السيايس يف لبنان
64515الثاين

 مقدمة:
إن دراســة مقــرر القانــون الدســتوري والنظــام الســيايس يف لبنــان يــؤدي اىل فهــم الدولــة 

ــة  ــواع األنظم ــة، وأن ــدول الدميقراطي ــاتها يف ال ــار مؤسس ــد اختي ــا، وقواع ــا ووظائفه وأركانه

السياســية املعــارصة وآليــات تطبيقهــا. ويهــدف املقــرر اىل تعريــف الطالــب باملبــادىء 

االساســية للقانــون الدســتوري وفهــم الطالــب آلليــات عمل املؤسســات يف الــدول الدميقراطية، 

ــة قــدرة الطالــب عــى  ــة، باالضافــة اىل تنمي ودراســة النظــم السياســية والتطبيقــات العملي

التحليــل الســيايس.

 املحتوى:

الباب االول: نظام الحكم يف لبنان قبل دستور 1926

 اإلمارة واإلقطاعية

 القامئقاميتن

 املترفية

 اإلنتداب

الباب الثاين: الدستور اللبناين

 نشأته

 أصول تعديله – التعديالت الدستورية يف حل االزمات

 محتواه وخصائصه

 االتفاق الوطني – الطائف
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الباب الثالث: الرقابة عىل دستورية القوانني يف لبنان

 ماهيتها

 اصولها

 املجلس الدستوري اللبناين

الباب الرابع: عنارص وميزات الدولة اللبنانية

 الهوية واالنتاء

 االستقالل والعلم

 الجنسية

 الحقوق والحريات العامة

 نظام الحكم وشكل الدولة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L2000
64515الثاينالحقوق العينية العقارية

 مقدمة:
تكمــن اهميــة هــذه املــادة يف تحديــد املقصــود بحــق امللكيــة العقاريــة والبحــث يف خصوصية 

النظــام العينــي العقــاري يف لبنــان لناحيــة التســجيل يف الســجل العقــاري، كــا والتعــرّف اىل غــره 

مــن الحقــوق العينيــة املعــّددة يف القانــون. كــا يهــدف اىل متكــن الطالــب مــن فهــم خصوصيــة 

النظــام العينــي العقــاري عنــد التطبيــق العمــيل، واطالعــه عــى االجتهــاد ودوره يف تفســر وفهــم 

املقصــود بحــق امللكيــة، الــذي يشــّكل مظهــراً مــن مظاهــر الحريــات العامــة املكــرّس يف الدســتور 

اللبنــاين. هــذا مــع التأكيــد عــى أهميــة العقــارات بنظــر املــرشع العقــاري الــذي كــرّس يف نصوصــه 

عــّدة حلــول تهــدف اىل حايــة العقــار وليــس اىل حايــة االشــخاص مالكيهــا، كــا وتفعيــل متلــك 

العقــارات وزيــادة قيمتهــا مــن خــالل نصــوص قانونيــة تنــدرج يف هــذا االطــار.

 املحتوى:

الباب االول: حق امللكية:

1- تعريفه

2- متييــز الحيــازة عــن امللكيــة )اكتســاب الحيــازة، اثباتهــا، انتقالهــا، زوالهــا، عيوبهــا، الحيــازة 

العرضيــة، آثارهــا(.

3- خصائصه، عنارصه.

4- حايته: دعاوى الحيازة ودعاوى الحق.

5- القيود القانونية عليه.

6- امللكية املشرتكة، القسمة، ملكية الطوابق والشقق، ملكية الحائط املشرتك.

7- اســباب كســب امللكيــة )االلحــاق، االســتيالء، مــرور الزمــن، العقــد، االرث والوصيــة والهبــة، 

الشفعة(.
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الباب الثاين: حق الترصّف باالرايض االمريية

1- تعريفه

2- تاريخه

3- خصائصه

4- متييزه عن حق امللكية

الباب الثالث: حق االنتفاع:

1- تعريفه

2-  خصائصه

3-  انشاؤه

4-  انتهاؤه.

الباب الرابع: حق االرتفاق:

1- تعريفه

2- خصائصه

3- تصنيفه

4- انتهاؤه.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L2004
Les Droits Subjectifs330الثاين

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة التعريــف مبفهــوم الحقــوق الشــخصية واملقارنة بــن تلك املتصلــة بالذمة 

املاليــة وتلــك املنفصلــة عنهــا، ثــم البحــث يف مصادرهــا واثباتهــا وطــرق حايتهــا واشــخاصها. كل 

ذلــك يف اطــار تعليــم الطالــب عــى مظاهــر الحقــوق ونظامهــا القانــوين.

 املحتوى:

Introduction

Le Concept de droit subjectif

Chapitre I- La classification des droits subjectifs

- La distinction entre droits patrimoniaux et extra patrimoniaux

• Théorie classique

• Théorie moderne

- Classification des droits patrimoniaux

• Droit Réel

• Droit personnel

• Droit intellectuel

- Classification des droits extra-patrimoniaux

• Droits de la personnalité

• Droits de la famille



57 الفصل الثّاين

Chapitre II- Les sources des droits subjectifs

- Acte juridique

• Le contrat

• L’acte unilatéral

• L’acte collectif

- Rôle de la volonté

- Effets de l’acte juridique

- Le fait juridique

Chapitre III- La preuve des droits subjectifs

- Etablissement de la preuve )objet, charge(

- Moyens de preuve )écrit, aveu, serment, témoignage(

Chapitre IV- Protection des droits subjectifs

- Action judiciaire )conditions-effets(

Chapitre V- Les personnes juridiques

1- Personne physique

• Durée )caractères, filiation, alliance, nationalité, mariage, religion(

• Capacité )nom, domicile(

2- Personne morale

• Durée )conditions d’existence, disparition(]

• Caractères communs entre personne physique et morale
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L2001

املؤسسات السياسية 

واالجتاعية
440الثاين

 مقدمة:
ــن البحــث يف  ــا، كــا وتتضّم ــة ومكوناته ــادة ملحــة حــول مؤسســات الدول ــن هــذه امل تتضّم

الجمعيــات والنقابــات واملطبوعــات الصحفيــة والقوانــن التــي ترعاهــا. ثــم البحــث يف مفهومــي 

ــار  ــن اط ــك ضم ــة، كل ذل ــات الرقابي ــة والهيئ ــلطات الوصاي ــة وس ــة االداري ــة والالمركزي املركزي

ــان. ــة املنظمــة يف لبن ــم املؤسســات السياســية واالجتاعي ــه حــول تنظي ــب وتوعيت ــف الطال تثقي

 املحتوى:

اوال: مقدمة: 

متهيد حول أهمية املادة لطالب الحقوق 

ثانياً: الدولة ومؤسساتها: 

مــا هــي مكونــات الدولــة الحديثــة؟ ايــن موقــع لبنــان مــن مكونــات الدولــة الحديثــة – الســلطات 

الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائية.

ثالثاً: الجمعيات: 

اهميتهــا ووظائفهــا ورشوط تأليفهــا، قانــون الجمعيــات العثــاين )1909( انــواع الجمعيــات، كيفيــة 

إكتســابها صفــة املنفعــة العامــة، اإلقرتاحــات العمليــة لتطويــر الجمعيــات يف البعديــن الحقوقــي 

والعمــيل.
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رابعاً: النقابات: 

مفهــوم النقابــات وتعريفهــا وحريتهــا، مواضيــع النشــاط النقــايب، دور النقابــات والهيئــات املهنيــة 

يف لبنــان اليــوم، رشوط تأليــف النقابــة، حلهــا، ومفاعيــل الحــل.

خامساً: املطبوعات الصحافية 

سادساً: املركزية والالمركزية االدارية والبلديات 

 املفاهيم

 االطار الجغرايف

سابعاً: الرقابة االدارية

 الوصاية

 الهيئات االستشارية والرقابية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L2002
440الثايننظرية املوجب

 مقدمة:
تتضمــن هــذه املــادة التعريــف بنظريـّـة املوجــب وبيــان عنــارصه وخصائصه، كــا تتناول دراســة 

أنــواع املوجبــات ومصادرهــا ورشوط صّحتهــا ومفاعيلهــا، فضــالً عن إنتقــال املوجبات وســقوطها. 

تهدف هذه املادة إىل:

ــث  3 ــن حي ــب م ــة املوج ــيّة يف نظريّ ــة األساس ــد القانونيّ ــادئ والقواع ــب باملب ــة الطال إحاط

ــا. ــد طبيعته ــا وتحدي ــان مصادره ــات وبي ــف املوجب تعري

تزويــد الطالــب باملعرفــة األساســيّة لألحــكام العاّمــة لهــذه النظريّــة إبتــداًء مــن أنــواع  3

املوجبــات وصــوالً إىل تحديــد ســبل ســقوطها.

تنميــة القــدرات الذهنيّــة والفكريّــة للطالــب مــن خــالل مترينــه عــى تحليــل وتفســر  3

ــكام  ــض األح ــى بع ــق ع ــالل التعلي ــن خ ــض، وم ــا ببع ــا بعضه ــة وربطه ــوص القانونيّ النص

القضائيّــة املتعلّقــة بنظريّــة املوجــب.

 املحتوى:

الفصل األّول: ماهّية نظريّة الموجب
ً تعريف املوجب تعريفاً مبدئيّا

عنارص املوجب وخصائصه

1( أهميّة نظريّة املوجب وتطّورها

2( أركان املوجب

3( النظريّة الشخصيّة والنظريّة املاديّة يف املوجب

4( موقف املرّشع اللبناين
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 ترتيب مصادر املوجبات يف القانون اللبناين ويف القانون املقارن

1( قانون املوجبات والعقود

2( القانون الفرنيس

3( القانون املري

4( الرشيعة اإلسالميّة

الفصل الثاين: أنواع املوجبات

املوجبات املدنيّة واملوجبات الطبيعيّة

املوجبات املتقارنة واملوجبات املتضامنة

املوجبات املتتابعة واملوجبات غر املتتابعة

املوجبات اإليجابيّة واملوجبات السلبيّة

املوجبات الشخصيّة واملوجبات العينيّة

املوجبات املتالزمة واملوجبات التخيريّة واملوجبات اإلختياريّة

املوجبات التي تتجزأ واملوجبات التي ال تتجزأ

املوجبات األصليّة واملوجبات اإلضافيّة

املوجبات الرشطيّة واملوجبات ذات األجل

الفصل الثالث: مصادر املوجبات ورشوط صّحتها

املوجبات القانونيّة

األعال غر املباحة

الكسب غر املرشوع

األعال القانونيّة

1( الفضول

2( العقود: موضوع املوجب وسببه
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 الفصل الرابع: مفاعيل املوجبات

 تنفيذ املوجب بأدائه عيناً

 التنفيذ البديل

1( رشوط استحقاق بدل العطل والرضر

2( تعين بدل العطل والرضر

 التعين القضايئ

 التعين القانوين

 التعين باإلتّفاق: البند الجزايئ

 وسائل التنفيذ غر املبارشة

1( حق الحبس

2( الدعوى املبارشة

3( الدعوى غر املبارشة

4( الدعوى البوليانيّة

الفصل الخامس: إنتقال املوجبات
 إنتقال دين الدائن

 إنتقال دين املدين

الفصل السادس: سقوط املوجبات
 اإليفاء

 اإليفاء بأداء العوض

 تجديد املوجب

 املقاصة

 إتّحاد الذّمة

 اإلبراء من الدين

 إستحالة التنفيذ

 مرور الزمن
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L2002
330الثاينحقوق االنسان

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة البحــث يف حقــوق االنســان وحرياتــه، والــرشع العامليــة، والدســاتر التــي 
تنظمهــا. كــا تتضّمــن نبــذة عــن انــواع وأشــكال الحريــات العامــة ومظاهرهــا، كل ذلــك بهــدف 
زيــادة الوعــي لــدى الحقوقيــن حــول حقــوق االنســان وكيفيــة املطالبــة بهــا وتفعيلهــا، ال ســيا يف 

ظــل االزمــات التــي تواجههــا.

 املحتوى:
ماهية المادة: التعريف بحقوق االنسان والحريات العامة

القسم االول: مصادر حقوق االنسان والحريات العامة
 اثر التيارات الفكرية والفلسفية على تطور مفهوم الحرية وحقوق االنسان

 االعالنات العالمية واالقليمية لحقوق االنسان

القسم الثاني: حقوق االنسان في الدستور اللبناني
 دستور 1926- تعديالت 1990

 أبــرز انــواع الحقــوق والحريــات فــي دســتور 1990 )المســاواة- الحريــة الشــخصية- حريــة 
ــة  ــة التعليــم- حري ــرأي- الصحافــة واالجتمــاع والتجمــع- -حري ــة ابــداء ال االعتقــاد- حري

المنــزل(
 الضمانات السياسية والقانونية لحرية االفراد

القسم الثالث: الحقوق والحريات العامة في القانون اللبناني والمقارن
 الحريات البدنية

 الحق في االمن الشخصي والسالمة الجسدية
 حماية الحياة الخاصة )المنزل(

 حرية التنقل 
 سرية المراسالت

 حرية ابداء الرأي والتعبير واالعتقاد
 حرية التعليم
 حرية االعالم
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L2005
440الثاينقانون السر والتأمن

 مقدمة:
ــرور  ــة امل ــي تنظــم حرك ــة الت ــن واألنظم ــن األحــكام والقوان ــة م ــون الســر هــو مجموع قان

عــى الطريــق العامــة )األرصفــة والطــرق والطــرق الرسيعــة ، الــخ.( مــن قبــل املســتخدمن ســواًء 

أكانــوا مشــاة أو مركبــات مبحــرك أو بــدون محــرك أو الحيوانــات. ويصــف خصائــص املركبــات التــي 

يســمح لهــا بالســر ويحــدد عالمــات الطــرق، وقواعــد املــرور  أنظمــة وقــوف الســيارات والعقوبــات 

املفروضــة عــن انتهــاكات هــذه القوانــن.

ــي يتعــرَّض لهــا  ــَان هــو وســيلٌة لُِمواجهــة املخاطــر الت ــاُم التأمــن أو الضَّ أمــا التأمــن أو نِظَ

ــا. جوهــُر هــذه  ــن وطأته ــف م ــه يف ســبيل التخفي ــرتة حيات ــاء ف ــه أثن ــه أو أموال اإلنســان يف كيان

الوســيلة هــو التعــاون الــذي يتحقــق باشــرتاك األشــخاص املُعرَّضــن لـِـذات الخطــر يف ُمواجهــة اآلثــار 

ــع  التــي تنجــم عــن تحقيقــه بالنســبة لِبعضهــم، وذلــك بدفــع كل منهــم الشــرتاك أو لقســٍط، وتُجمَّ

ــى  ــة ع ــار الكارث ــف آث ــذا تُخف ــة. وبه ــم الكارث ــلُّ به ــن تح ــى م ــوزَّع ع ــمَّ تُ ــة ثُ ل ــغ املُتحصِّ املبال

املُشــرتكن يف تحقيــق هــذا التعــاون. فالتأمــن هــو واقــٌع عمــيّل، وهــو مــن أفضــل الوســائل التــي 

ــُن اإلنســان مــن التخفيــف مــن آثــار الكــوارث، ســواء وقعــت هــذه الكــوارث بفعــل الشــخص  مُتكِّ

نفســه، بتقصــرٍ منــُه أو بإهالــه، أو ِبفعــل الغــر. وهــو وســيلُة األمــان التــي تتفــق وروح العــر 

الحديــث الــذي كــرُثت فيــه ُمتطلبــات الحيــاة وازداد فيــه خطــر اآللــة.

 املحتوى:
القسم األول: قانون السير

 مقدمة عامة

 الفقرة االولى: من هم المشاة وما هي واجباتهم

 الفقرة الثانية: واجبات السائقين

 الفقرة الثالثة: المحاذير المفروضة على السائقين

 الفقرة الرابعة: السرعة

 الفقرة الخامسة: التجاوز والتالقي

 الفقرة السادسة: تقاطع الطريق وأفضلية المرور
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 الفقرة السابعة: أحكام الوقوف والتوقف

 الفقرة الثامنة: انارة المركبات واشاراتها

 الفقرة التاسعة: أحكام عامة متعلقة بالسالمة العامة

 الفقرة العاشرة: اشارات والفتات وعالمات سطح الطريق

 اوال : اشارات المرور اليدوية

- اشارات رجال الشرطة اليدوية

- اشارات السائق اليدوية

 ثانيا : اشارات االشارات الضوئية

 ثالثا : الالفتات

- الالفتات التحذيرية

- الالفتات التنظيمية

- الالفتات االرشادية 

 رابعا : عالمات سطح الطريق

 الفقرة الحادية عشرة: اللوحات الخاصة بالمركبات

 اللوحات الدبلوماسية والقنصلية

 لوحات التسجيل والسير المؤقت

 لوحات ادخال مؤقت

 لوحات التجربة

 لوحات الترانزيت

 الفقرة الثانية عرشة: املعاينة امليكانيكية

 الفقرة الثالثة عرشة: التسجيل

 الفقرة الرابعة عرشة: رخص السوق

القسم الثاين: قانون التأمني
 مقدمة:  

 تعريف العقد

 اركان العقد 

 الحاجة للتأمن

- العوامل االقتصادية

- العوامل االجتاعية



القسم الثّاين: توصيف مقّررات اإلجازة يف الحقوق66

 العقود املتبادلة والغر متبادلة

 عقود الغرر

 الفقرة االوىل : تقسيم االخطار وأنواعها

 فئة األخطار الالحقة بسالمة االنسان

 فئة األخطار الالحقة مبمتلكات االنسان

 فئة األخطار الناشئة عن املسؤولية املدنية او املسؤولية القانونية

 الفقرة الثانية: تعريف عقد التأمن يف القانون اللبناين

 الفقرة الثالثة: خصائص عقد التأمن

 عقد التأمن من العقود االحتالية

 عقد التأمن هو عقد معاوضة

 عقد التأمن هو عقد تباديل ملزم للطرفن

  عقد التأمن هو من العقود املستمرة

 عقد التأمن هو عقد اذعان

 الصفة التجارية لعقد التأمن

 عقد التأمن هو من عقود حسن النية

 الفقرة الرابعة: وثيقة التأمن والئحة الرشوط الواردة فيها

 الفقرة الخامسة: من هم أطراف عقد التأمن

 الفقرة السادسة: ما هي موجبات الضامن أو املؤمن

 الفقرة السابعة: ما هي موجبات املضمون أو املؤمن له

 الفقرة الثامنة: مرور الزمن

 الفقرة التاسعة: الضان االلزامي للمسؤولية املدنية عن األرضار الجسدية التي تسببها املركبة 

االلية للغر

 الفقرة العارشة: حصة تطبيقية ودراسة تفصيلية لعقدي تأمن مركبة الية: مادي والزامي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L2006
440الثاينمدخل اىل علم السياسة

 مقدمة:
ــة الفصــل  ــع نهاي ــث م ــم السياســة حي ــة لعل ــة والنظري ــرر األســس الفكري ــاول هــذا املق يتن

ســيكون الطالــب قــد تعــرّف ودرس مجمــل املرتكــزات الفكريــة لعلــم السياســة كذلــك مســاهات 

الفالســفة عــر التاريــخ. ومــن املؤكّــد ان اإلحاطــة بهــذه الجوانــب الفكريــة ســيمكن الطالــب مــن 

ــة  ــل موضوعي ــتنداً اىل أدوات تحلي ــارصة مس ــية املع ــر السياس ــع والظواه ــل الوقائ ــراءة وتحلي ق

ــاد  ــادة ذات األبع ــات الح ــة او االصطفاف ــف املعلب ــبقة واملواق ــن اآلراء املس ــداً ع ــة بعي وعقالني

ــة. ــة او املاورائي ــة، الثقافي االجتاعي

 املحتوى:
1- في االصل المعرفي لعلم السياسة

 موضوعات علم السياسة

 هل السياسة علم عام، علم دولة او علم سلطة؟

2- مسار الفكر السياسي عبر التاريخ

 االغريق: افالطون، أرسطو

 عصر النهضة: من ميكافيللي الى توكفيل مروراً بروسو، هوبز، لوك وغيرهم.

 مساهمة الفكر السياسي االسالمي: الفارابي وابن خلدون

3- المداري الفكرية في علم السياسة

 الليبرالية

- نشــأتها، مصادرهــا الفكريــة، مبادئهــا، نظامهــا، محوريــة دور الفــرد فــي المجــال السياســي، 

نظريــة الحقــوق الفرديــة، البنيــة التعدديــة للمجتمــع السياســي الخ..
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 التوتاليتارية

- ايديولوجيا، وتطبيق السلطة والعنف يف ظل النظرية التوتاليتارية.

- املرتكزات التطبيقية للنظرية التوتاليتارية

- نقاط االلتقاء واالختالف بن املجتمعن الدميقراطي والتوتاليتاري 

 االشرتاكية

 االشرتاكية املثالية

 االشرتاكية العلمية ورصاع الطبقات

 النيوماركسية )مدرسة التبعية(

4- الدولة

 النظريات التي تفرس نشأة الدولة

 النظريات الدينية

 نظريةالعقد

 نظرية القوة

 النظرية املاركسية

5- اشكال الدول واالنظمة السياسية

6- السلطة يف املجتمع السيايس

 يف مفهوم السلطة

 ماهية السلطة

 وظيفة السلطة

 اسس السلطة

7- الرصاع السيايس

 تفسرات نظرية

 معطيات موضوعية

 أطراف وقوى ومحاور



69 الفصل الثّاين

8- االنظمة السياسية

 ملحة تاريخية

 أشكال االنظمة السياسية

 مناذج وموارد

 االنظمة السياسية املعارصة

9- الفئة الحاكمة وجامعات الضغط: آليات صنع القرار

 رجل الدولة

 املعارضة 

 االحزاب 

 القوى العسكرية

 القوى املدنية غر الحكومية

 الرأي العام

10- التحوالت السياسية وسلوك القوى الفاعلة

 حول السلوك السيايس

- للفرد

- للجاعة

- القرار السيايس ومرتكزاته

 االسباب املوجبة للسلوك السيايس

11- التحوالت السياسية الكربى يف زمن الالحدود

 دور الفرد

 املواجهة املفتوحة بن الحاكم واملحكوم

 ثورة أم فوىض

 من يحرك من :القائد يف مواجهة جاهره

12- خالصة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L2004

القانون الدويل االنساين 

وحقوق الالجئن
440الثاين

 مقدمة:
تعرضــت املجتمعــات البرشيــة عــى مــدى العصــور ملوجــات متتاليــة مــن الحــروب والراعــات 

التــي كانــت لــه آثــار تدمريــة عــى االفــراد واملمتلــكات.
ــاليب  ــة األس ــتخدام كاف ــن اس ــورع ع ــت ال تت ــت وال زال ــة كان ــات املتحارب ــا لجه ــث ان وحي
املتوفــرة لديهــا بهــدف ربــح الحــرب، كان املدنيــون واملواطنــون الغــر منخرطــن بهــذه الحــروب 
يدفعــون امثانــاً باهظــة بســبب تعرضهــم للقتــل، الخطــف، التهجــر، وونهــب وتدمــر ملمتلكاتهــم 
ــر  ــووي اك ــالح الن ــتخدام الس ــة واس ــن االوىل والثاني ــن العامليت ــل الحرب ــع. ولع ــاق واس ــى نط ع
دلــل عــى حجــم املخاطــر التــي تتهــدد هــذه املجتمعــات مــا جعــل الحــروب باملحصلــة النهائيــة 
عمــالً يتهــدد مســتقبل االنســان ويتطلــب بالتــايل ايجــاد الوســائل الناجعــة للتخفيــف مــن رشورهــا. 
مــن هنــا وعــى مــر العقــود والســنن بــدأت الدعــوات واالجتهــادات الفكريــة والقانونيــة لتحييــد 
ــار  ــن شــأنها حــر آث ــي م ــة الت ــاء الحــروب وإلتخــاذ االجــراءات والخطــوات العملي ــن اثن املدني

ــة دون ســواها. الحــروب بالجهــات املتحارب
ــة، ناهيــك  وبهــذا اإلطــار انكــب الفالســفة والحكــاء، عــى املســاهمة بإيجــاد األطــر الفكري
عــن االديــان الســاوية التــي حفلــت باملبــادىء االنســانية والقيــم املناهضــة للعنــف واســتخداماته 
املتنوعــة دون وجــه حــق، والتــي ســاعدت جميعهــا يف وقــت الحــق عــى تقنــن االعــراف الســائدة 
ــم  ــة بتحري ــات املتعلق ــروراً باالتفاقي ــام 1964 م ــف لع ــة جني ــدأت بإتفاقي ــة ب ــات دولي يف اتفاقي

اســلحة الدمــار الشــامل وصــوالً اىل معاهــدة اوتــاوا الخاصــة بالتخلــص مــن االلغــام البرشيــة.

 األهداف:
يهــدف هــذا المقــرر الــى تســليط الضــوء علــى القانــون الدولــي االنســاني وأحكامــه المتعلقــة 
بحمايــة االفــراد المدنييــن مــن خــالل االتفاقيــات الدوليــة المبرمــة بيــن الــدول، كمــا علــي الــدور 
المنــوط بــه بتأميــن الحقــوق االساســية لألفــراد اثنــاء فتــرات النــزاع او متابعــة القضائيــة الجنائيــة 
ــن  ــى المواطني ــات عل ــروب والنزاع ــار الح ــة آلث ــة المختص ــة الدولي ــم الجنائي ــالل المحاك ــن خ م
ــدول  ــى ال ــي عل ــراءات الت ــن واإلج ــألة الالجئي ــل مس ــرض وتحلي ــى ع ــدف ال ــا يه ــاء. كم األبري

إعتمادهــا لتأميــن الحقــوق االساســية لهــم بموجــب القانــون الدوليــة اإلنســاني.
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 املحتوى:
1- حول مسألة النزاعات املسلحة والحتمية التاريخية للراعات بن املجتمعات والشعوب.

2- تعريف القانون الدويل االنساين وأهم املبادىء التي يقوم عليها.

3- حاية االنسان اثناء النزاعات املسلحة: بن القانون الدويل والقوانن الوطنية.

4- القانون الدويل االنساين والقانون الدويل لحقوق االنسان، نقاط االلتقاء واالختالف.

5- العالقة بن القانون الدويل االنساين والسيادة الوطنية.

6- ابرز مساهات الفالسفة واملفكرين يف مجال القانون الدويل لحقوق االنسان 

7- املعاهدات الدولية: اتفاقية جنيف لعام 1964.

8- تطور القانون الدويل لحقوق االنسان يف القرن العرشين

- اتفاقيات جنيف االربع لعام 1947 وامللحقات املكملة لها.

- معاهدة اوتاوا للتخلص من االلغام املضادة لالفراد

9- لفئات املشمولة بحاية القانون الدويل االنساين

10- تطور مفاهيم الجرائم الجنائية الدولية

- جرائم الحرب

- جرائم اإلبادة الجاعية

- جرائم ضد االنسانية

11- األسباب املوجبة لنشأة املحاكم الجنائية الدولية املختصة

- املحكمة الدولية الخاصة برواندا

- ملحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا

12- مبدأ التدخل اإلنساين والتحديات التي تعرتضه، دور األمم املتحدة 

- قرارات مجلس األمن املدرجة تحت البند السابع املتعلقة )ما يتعلق منها بالتدخل ألسباب 

انسانية(.

13- عن اللجوء والنزوح القرسي، اسباب وتداعيات

14- قضية الالجئن ودور اجهزة األمم املتحدة يف الحد من اآلثار املرتتبة عن عمليات اللجوء 

والنزوح القرسي )UNHCR – األنوروا(

15- حقوق الالجئن يف ضوء القانون الدويل االنساين



الث
ّ
الفصل الث

DROC - L3000 / النظرية العامة للعقد

DRPR - L3000 / اصول املحاكات املدنية

DRCO - L3000 / القانون التجاري واملؤسسة التجارية 

Droit International Public / REIN - L3002

DRPE - L3000 / الرشيعة الجزائية والجرمية

SCEC - L3000 / قانون املوازنة العامة

DRPI - L3001 / قانون املعلوماتية

DRPU - L3003 / قانون حاية املستهلك

DRPI - L3002 / امللكية الفكرية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L3000
64515الثالثالنظرية العامة للعقد

 مقدمة:
ترتكــز هــذه املــادة حــول مفهــوم العقــود واملبــادىء االساســية التــي تحكمهــا وترعاهــا، وذلــك 

عــن طريــق دراســة تقســياتها واركانهــا وصحتهــا وتنفيذهــا وآثارهــا. فالعقــود تتمحــّور حــول عــدة 

مبــادىء أساســية كمبــدأ ســلطان االرادة، والقــوة امللزمــة للعقــود، حيــث تتجــّى الحريــة التعاقديــة 

يف أبهــى حللهــا.

 املحتوى:

الفصل االول: االحكام العامة للعقود
 الفرع االول: تعريف العقد

 الفرع الثاني: مبدأ سلطان االرادة

الفصل الثاني: تقسيم العقود
 الفرع االول: العقود المتبادلة والعقود غير المتبادلة

 الفرع الثاني: العقود بعوض والعقود المجانية

 الفرع الثالث: عقود الرضى والعقود الرسمية

 الفرع الرابع: عقود التراضي وعقود الموافقة

 الفرع الخامس: عقود االفراد وعقود الجماعة

 الفرع السادس: عقود الحيازة وعقود التأمين

 الفرع السابع: العقود المسماة والعقود غير المسماة

 الفرع الثامن: العقود الفورية والعقود المتتابعة

 الفرع التاسع: العقود المدنية والعقود التجارية والعقود المختلطة
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الفصل الثالث: اركان العقد

 الفرع االول: الرىض

النبذة االوىل: املرحلة التمهيدية يف التعاقد

النبذة الثانية: وجود االرادة

النبذة الثالثة: التعبر عن االرادة

النبذة الرابعة: التوافق بن االرادتن

 الفرع الثاين: املوضوع

النبذة االوىل: تعريف املوضوع

النبذة الثانية رشوط املوضوع

 الفرع الثالث: السبب

النبذة االوىل: النظريات القانونية يف السبب

النبذة الثانية: نظرية السبب يف القانون اللبناين

النبذة الثالثة: نظرية الصورية

الفصل الرابع: رشوط صحة العقد

 الفرع االول: االهلية

 الفرع الثاين: سالمة االرادة من العيوب

النبذة االوىل: الغلط

النبذة الثانية: الخداع

النبذة الثالثة: الخوف

النبذة الرابعة: الغنب

الفصل الخامس: آثار العقد

 الفرع االول: الزامية العقد بالنسبة اىل املضمون

النبذة االوىل: العقد رشيعة املتعاقدين

النبذة الثانية: تفسر العقد



75 الفصل الثّالث

 الفرع الثاين: الزامية العقد بالنسبة اىل االشخاص

النبذة االوىل: نسبية آثار العقد

النبذة الثانية: اثر العقد بالنسبة اىل الغر

الفصل السادس: تنفيذ العقد

 الفرع االول: التنفيذ العيني

 الفرع الثاين: التنفيذ البديل

الفصل السابع: حل العقد

 الفرع االول: حل العقد بسبب عيب ناله وقت انشائه او ابطال العقد

 الفرع الثاين: حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه

النبذة االوىل: الغاء العقد

النبذة الثانية: فسخ العقد

النبذة الثالثة: الدفع بعدم التنفيذ
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPR 

L3000
64525الثالثاصول املحاكات املدنية

 مقدمة:
ــارة عــن  ــع العمــيل، فهــي عب ــة هــذه املــادة يف كونهــا مــادة يطغــى عليهــا الطاب ــرز أهمي ت

مجموعــة القواعــد واالصــول واالجــراءات التــي تؤســس القامــة الدعــاوى وتراففقهــا مــن املراحــل 

االوىل حتــى املراحــل االخــرة، كــا وتتنــاول درجــات التقــايض، ووســائل االثبــات  املتاحــة للخصــوم 

يف معــرض اقامــة الدعــوى واثنــاء ســرها.

 املحتوى:

الفصل االول: نظرية الدعوى
1- مبادىء عامة

2- رشوط قبول الدعوى

3- الطلبات والدفوع

4- تصنيف الدعاوى

5- تقدير النزاع

الفصل الثاين: نظرية االختصاص
1- االختصاص الدويل

2- االختصاص الوظيفي

3- االختصاص النوعي

4- االختصاص املكاين

5- االختصاص يف مسائل متفرقة
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الفصل الثالث: االثبات
1- االثبات بالكتابة

2- االقرار

3- االستجواب

4- اليمن

5- البينة الشخصية

6- القرائن

7- املعاينة والخرة

الفصل الرابع:  املحاكمة
1- التمثيل

2- التبليغ

3- املهل

4- االجراءات 

5- حضور الخصوم وغيابهم 

6- طوارىء املحاكمة

7- نظرية االحكام

8- قضاء االمور املستعجلة

9- القرارات الرجائية واالوامر عى العرائض
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRCO 

L3000

القانون التجاري 

واملؤسسة التجارية
440الثالث

 مقدمة:
تتضّمــن مــادة القانــون التجــاري التعريــف بقواعــده وابــراز خصوصيتهــا نظــراً لقواعــد القانــون 

ــط  ــر او ضواب ــة ومعاي ــوم االعــال التجاري ــا الي ــي تتخذه ــة الت ــز عــى االهمي ــع الرتكي ــدين، م امل

التفرقــة بينهــا وبــن االعــال املدنيــة. كــا تتنــاول تحديــد صفــة التاجــر وتوســيع البحــث حــول 

اداة العمــل التجــاري، بهــدف تفصيــل قواعــد املؤسســة التجاريــة والعقــود التــي تــرد عليهــا.

 املحتوى:

باب تمهيدي- تعريف القانون التجاري، خصائصه ومصادره

الباب االول: االعمال التجارية
 الفصل االول/ اهمية التمييز بين االعمال التجارية واالعمال المدنية

 الفصل الثاني/ ضابط التفرقة بين االعمال التجارية واالعمال المدنية

 الفصل الثالث/ االعمال التجارية بطبيعتها

- االعمال التجارية المنفردة

- المشروعات التجارية

 الفصل الرابع/ االعمال التجارية بالتبعية

- شروط التجارية بالتبعية

- تطبيقاتها

 الفصل الخامس/ االعمال المختلطة
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الباب الثاين: التّجار
 الفصل االول/ الرشوط الالزمة الكتساب صفة التاجر

 الفصل الثاين: التزامات التاجر املهنية

- مسك الدفاتر التجارية

- انواع الدفاتر التجارية

- تنظيم الدفاتر التجارية ومدة حفظها

الباب الثالث: املؤسسة التجارية
 الفصل االول: االحكام العامة يف املؤسسة التجارية

- فرع اول: عنارص املؤسسة التجارية

- فرع ثان: الطبيعة القانونية للمؤسسة التجارية وخصائصها

- فرع ثالث: حاية املؤسسة التجارية من املنافسة غر املرشوعة

 الفصل الثاين: العقود التي ترد عى املؤسسة التجارية

- فرع اول: بيع املؤسسة التجارية

- فرع ثان: تقديم املؤسسة كحصة يف رشكة

- فرع ثالث: رهن املؤسسة التجارية

- فرع رابع: التعاقد عى ادارة املؤسسة التجارية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L3002

 Droit International

Public
440الثالث

 مقدمة:
ــدويل  ــرف ال ــيا الع ــام،  ال س ــدويل الع ــون ال ــادر القان ــث يف مص ــادة البح ــذه امل ــن ه تتضّم

واهميتــه يف العالقــات الدوليــة. وكيفيــة حايــة الدولــة مــن خــالل قواعــد القانــون الــدويل بعــد 

ــة  ــات الدولي ــادة املنظ ــاول امل ــا تتن ــعب. ك ــة والش ــة والحكوم ــوم الدول ــود مبفه ــر املقص تفس

ــة. ــر الحكومي ــة  وغ الحكومي

 املحتوى:
Introduction au droit international public

 Section 1. Les différentes approaches du droit international

- Paragraphe I : L’approche historique

- Paragraphe II- L’approche théorique du Droit international

 Section 2. La spécificité du droit international : un droit contesté dans son 

approche politique et juridique

- Paragraphe I- Un droit contesté dans ses buts et dans son existence

- Paragraphe II- Quelques approches critiques contemporains

Première Partie: Sujets et sources du droit international public

 Chapitre I : Protection de l’Etat par le droit international

- Section 1- Le territoire de l’Etat

Paragraphe I : La délimitation territoriale : Les frontières 

Paragraphe II : L’assise des compétences étatiques
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- Section II : La population : les compétences personnelles de l’Etat et la 

nationalité

Paragraphe I : La nationalité des personnes physiques

Paragraphe II : La situation des personnes morales et des biens

- Section III. Le gouvernement : le principe de non-ingérence

Paragraphe I : L’existence d’un gouvernement

Paragraphe II : L’indépendance du gouvernement : Le principe de non-

ingérence/non-intervention

 Chapitre II : Les groupements en droit international

- Section1. Les organisations internationales gouvernementales

Paragraphe I : Les organisations internationales gouvernementales face aux 

Etats

Paragraphe II : Eléments du droit des organisations internationales 

gouvernementales

- Section II : Les groupements privés

Paragraphe I : Les organisations internationales non-gouvernemetnales

Paragraphe II : Les sociétés transnationales

 Chapitre III : La coutume internationale

- Section I : La formation de la coutume et ses conséquences

Paragraphe I : La réunion de deux éléments constitutifs

Paragraphe II : La coutume, source formelle de droit international général

- Section II : l’évolution de la coutume dans le droit international contemporain

Paragraphe I : Le dépassement de la théorie des deux éléments

Paragraphe II : La codification internationale des coutumes

 Chapitre IV : Les sources conventionnelles

- Section I : la prépondérance de la volonté parmi les éléments constitutifs 

du traités
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Paragraphe I : place du traité parmi les autres sources du droit international

Paragraphe II : L a définition du traité

- Section II-La manifestation de l’accord des parties : La conclusion des traités 

Paragraphe I : Soumission au droit de la conclusion des traités

Paragraphe II : Principaux problèmes juridiques posés par la conclusion 

des traités multilatéraux.

Deuxième partie : Les mécanismes du droit international public

 Chapitre I : Le règlement pacifique des différents internationaux

- Section I : Les procédures diplomatiques de règlement

Paragraphe I : Les procédures interétatiques

Paragraphe II : Les procédures diplomatiques dans le cadre des organisations 

internationales

- Section II : Les modes juridictionnels de règlement

Paragraphe I : L’arbitrage

Paragraphe II : Le règlement judiciaire

 Chapitre II :Les bouleversements de l’Etat en droit international

- Section I : la mutation des Etats

Paragraphe I : Diversité des situations

Paragraphe II : Diversité des solutions en matière de successions d’Etat

- Section II : Bouleversements affectant un élément constitutif de l’Etat

Paragraphe I: Changements affectant la population: Le droit de peuples à 

disposer

Paragraphe II: Situation affectant l’indépendance du gouvernement: 

Limites au principe de non-ingérence 
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

L3000

الرشيعة الجزائية 

والجرمية
330الثالث

 مقدمة:
ــم بصــورة  ــم البحــث يف اركان الجرائ ــم الجرميــة ومدارســها، ث ــادة رشح عل ــن هــذه امل تتضّم

ــل  ــا والتدخ ــم ومرتكبيه ــول التجري ــم واص ــول الجرائ ــاملة ح ــرة ش ــالل نظ ــن خ ــك م ــة وذل عام

ــي. الجرم

 املحتوى:

Les Ecoles ou la Criminologie القسم االول: المدارس التي تفسر النشاط الجرمي

القسم الثاني: تطبيق القوانين الجزائية من حيث المكان او الصالحيات:
Les compétences      

القسم الثالث: اركان الجريمة:
:L’Elément légal الفصل االول: الركن القانوني 

)تطبيق القوانين الجزائية في الزمان او قاعدة عدم الرجعية مع االستثناءات(

matériel L’Elément:الفصل الثاني: الركن المادي 

L’acte : الفرع االول: الفعل -

1- التمييز بين عمل تحضيري وبدء تنفيذ: 

Acte préparatoire et début d’exécution

2- انواع االفعال: سلبي وايجابي

3- انواع الجرائم: 

Infraction de commission :جريمة بالفعل -

 Infraction d’omission :جريمة باالمتناع -

Infraction de commission par omission :جريمة باالمتناع -
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 Infraction formelle :جريمة شكلية -

Infraction matérielle  :جريمة مادية -

Résultat :الفرع الثاين: النتيجة -

 :Infraction achevée الجرمية التامة -

 :Infraction impossible الجرمية املستحيلة-

 :Infraction manquée ou tentative achevée الجرمية الناقصة او املحاولة التامة -

 :Tentative  املحاولة الناقصة -

Lien de causalité :الفرع الثالث: الرابطة السببية -

Concours de causes :نظرية تعدد االسباب -

Elément moral :الفصل الثالث: الركن املعنوي 

- الفرع االول: النيّة الجرمية

- العمد

-  الفعل

Faute  الفرع الثاين: الخطأ -

Erreur الفرع الثالث: الغلط -

La participation à l’infraction القسم الرابع: املشاركة الجرمية
 الفصل االول: التحريض او املحرض

 الفصل الثاين: االشرتاك: الفاعل والرشيك

 الفصل الثالث: التدخل او املتدخل

 الفصل الرابع: التخبئة او املخبىء
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L3000
440الثالثقانون املوازنة العامة

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة تعريــف املوازنــة العامــة ورشح كافــة املراحــل التــي متــر بهــا، وتفســر 

آليــة النفقــات العامــة وتأثرهــا عــى االقتصــاد  ويف املجتمــع، ثــم تحديــد وارادات الدولــة والتمييــز 

بــن الرســوم والرضائــب.

 املحتوى:

الفصل االول: الموازنة العامة والمراحل التي تمر بها
- تعريفها وخصائصها

- مبادئها

- اعدادها

- اقرارها

- تنفيذها

- الرقابة على تنفيذها

الفصل الثاني: النفقات العمومية
- تعريف 

- ظاهرة ازديادها

- تأثيرها االقتصادي واالجتماعي

الفصل الثالث: الواردات العمومية
- واردات الدولة من ممتلكاتها

- الرسوم

- الضرائب 
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPI 

L3001
330الثالثقانون املعلوماتية

 مقدمة:
قانــون املعلوماتيــة مصطلــح يطلــق عــى مجموعــة الترشيعــات واألنظمــة املرتبطــة بعــامل 

ــتطيع  ــي ال يس ــور الترشيع ــون التط ــل، لك ــع املتكام ــة الترشي ــل إىل مرحل ــي مل تص ــة، والت املعلوماتي

مجــاراة التطــور التكنولوجــي. ولهــذا يســعى املشــرتع إىل محاولــة مواكبــة عــر املعلوماتيــة مبــا أمكــن 

مــن قواعــد لضبــط هــذا القطــاع ومنــع الفــوىض أو ارتــكاب جرائــم متصلــة بتكنولوجيــا املعلومــات.

 املحتوى:
 نشأة و تطور المعلوماتية

 المعلوماتية نحو البحث عن إطار قانوني 

فصل تمهيدي : حماية المكونات المادية للحاسب اآللي.

الفصل األول: حماية برامج الحاسب اآللي

 مفهوم برنامج الحاسب اآللي

- تعريف برنامج الحاسب اآللي

- أنواع برامج الحاسب اآللي

 . Droit d’auteur حماية البرنامج  بواسطة حق المؤلِف 

- شروط الحماية 

- مضمون الحماية في برامج الحاسب اآللي

- أصحاب الحق على برنامج الحاسب اآللي

- الحقوق التي يتمتع بها أصحاب الحق على برنامج الحاسب اآللي

- مدة الحماية
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 وسائل الحماية األخرى

- حماية برامج الحاسب اآللي عن طريق براءة االختراع

- الحماية بواسطة قواعد المسؤولية المدنية

- اإلثراء بدون سبب

 Base de données الفصل الثاني: حماية قواعد البيانات

 إنشاء قاعدة البيانات:

- األعمال التي تخرج عن نطاق حق التملك.

- األعمال المحمية.

 كيفية حاية قواعد البيانات.

- حاية قواعد البيانات بواسطة حق املؤلف

protection Sui generis الحاية من نوع خاص -

 أصحاب الحق عى قاعدة البيانات

الفصل الثالث: اإلطار القانوين لشبكة االنرتنت

 الحاية يف موقع االنرتنت

- رشوط الحاية 

- مضمون الحاية

.Nom de domaine اسم الحقل أو اسم املجال 

- االستحصال عى اسم الحقل 

- النزاعات املتعلقة بأساء الحقول

 العقود املتعلقة بالتزويد بخدمة االتصال

- طبيعة و تكوين العقد

- موجبات األطراف

 اإلطار الدويل لشبكة االنرتنت

- املشاكل 

- الحلول
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الفصل الرابع: حامية البيانات ذات الطابع الشخيص

 تجميع البيانات ذات الطابع الشخي

- مفهوم البيانات ذات الطابع الشخي

- مفهوم معالجة البيانات ذات الطابع الشخي

 اإلجراءات السابقة لوضع املعالجات قيد التنفيذ

- االستحصال عى تريح مسبق باملعالجة

- حاالت التريح املبسط

- حاالت اإلعفاء من أي إجراء مسبق

 الحقوق الناجمة عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخي.

.Droit d’accès  حق الوصول -

.Droit de rectification حق التصحيح -

.Droit d’opposition حق االعرتاض -
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L3003
330الثالثقانون حاية املستهلك

 مقدمة:
مــع بدايــة القــرن العرشيــن، تطــورت الصناعــة بشــكل رسيــع، وتحوَّلــت معهــا أذواق وحاجات 

ــداً، ويف ظــّل هــذا  ــرث تعقي ــدة أك ــواع جدي ــة البســيطة، إىل أن ــن املنتجــات الطبيعي املســتهلكن م

ــة إىل  ــات الوطني ــع الترشيع ــذي دف ــر ال ــتهلكن، األم ــة املس ــة إىل حاي ــت الحاج ــّور تعاظم التط

وضــع ضانــات قانونيــة لحايــة املســتهلك، منهــا، تقليــص مخاطــر رشائــه ســلعة مــا، أو أســتعاله 

آلــة غــر مطابقــة ملواصفــات الســالمة، أو احتــكار املهنــي لســلعة معينــة، أو هيمنتــه عــى العمليــة 

التعاقديــة االســتهالكية، ووضــع رقابــة عــى أســعار الســلع والخدمات، ومــدى صالحيتها لإســتعال، 

والتعريــف بطــرق إســتعالها.

ــي  ــور الصناع ــة التط ــط نتيج ــن فق ــتهلك مل يك ــة املس ــل  حاي ــن أج ــة م ــل الدول وإن تدخ

وإمنــا يعــود أيضــاً إىل طبيعــة عقــود اإلســتهالك نفســها، فهــذا النــوع مــن العقــود يعرتيــه إختــالل 

يف التــوازن العقــدي بســبب التفــاوت يف مراكــز القــوى بــن أطرافــه أي بــن املســتهلك واملحــرتف. 

فاملســتهلك يُعــّد الطــرف األضعــف يف عالقتــه باملحــرتف، بســبب إنعــدام خرتــه القانونيــة، وضعــف 

مكانتــه اإلقتصاديــة، مــا يــؤدي إىل جهلــه املعلومــات الكافيــة والرضوريــة بخصــوص هــذه الســلعة 

أو الخدمــة، وجهلــه أرسار التصنيــع وآليــات التعاقــد وفــّن املفاوضــة.  وهــذا التفــاوت يف العالقــة 

مــن شــأنه اإلرضار مبصلحــة املســتهلك، مــا يســهم يف أن يفــرض املحــرتف رشوطــه التعاقديــة عــى 

املســتهلك، فيّضمــن العقــد رشوطــاَ، مــن شــأنها أن تعفيــه أو تقلـّـص مــن إلتزاماتــه، مقابــل تحميــل 

ــة  ــة املكثف ــائل الدعاي ــه وس ــد يف وج ــد ال يصم ــر، ق ــذا األخ ــة، وه ــات إضافي ــتهلك إلتزام املس

ــه، وتشــّل  ــي بصرت ــأنها أن تعم ــن ش ــي م ــون، والت ــا املهّني ــج له ــي يؤّج ــة الت ــات الخادع واإلعالن

قدرتــه عــى التفكــر عنــد اتِّخــاذ قــراره التعاقــدي. 

وتنطلــق أهميــة هــذا املوضــوع، مــن كوننــا جميعنــا مســتهلكن، وبــات العقــد الــذي يجمــع 

بــن املســتهلك واملحــرتف مــن العقــود األكــرث شــيوعاً كونــه يلبــي حاجتنــا اليوميــة واألساســية، مــن  

هــذا املنطلــق ال بــد مــن إحاطــة الطالــب علــاً بجميــع رشوط هــذا العقــد ومفاعيلــه ومــا يرتتــب 

ــاين  ــارع اللبن ــيا أن الش ــرتف،  ال س ــتهلك أم املح ــواء أكان املس ــه س ــاه طرفي ــار تج ــن أث ــه م علي

 قــد وضــع قوانــن كفيلــة بحايــة املســتهلك يف عالقتــه مــع املحــرتف، أصــدر الشــارع اللبنــاين يف
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العــام 2005 قانــون قانــون حايــة املســتهلك رقــم )659( حيــث وضــع النصــوص القانونيــة الالزمــة 

ــن،  ــات كال الطرف ــوق وموجب ــا بوجــه املحــرتف، محــدداً لحق ــوق املســتهلك وصيانته لضــان حق

واألحــكام القانونيــة التــي ترعــى عالقتهــا التعاقديــة. 

 املحتوى:

الفصل األول: املبادئ العامة لقانون حامية املستهلك
 املبحث االول : النظام القانوين لقانون حاية املستهلك

املطلب الثاين : نشأة قانون حاية املستهلك 

 املبحث الثاين : مفهوم املستهلك 

املطلب األول : مفهوم االستهالك و املستهلك. 

املطلب الثالث : خصائص حاية املستهلك.

الفصل الثاين :أساليب حامية املستهلك
 املبحث األول : مراقبة املنتوجات من طرف الدول.

 املبحث الثاين : تحديد الرشوط املتعلقة باملنتوجات و الخدمات .

 املبحث الثالث :تحديد االجراءات االدارية املتبعة يف تحقيق الرقابة .

 الفصل الثالث : حقوق املستهلك
 املبحث األول : إعالم املستهلك

املطلب األول : الحق يف االعالم .

 املطلب الثاين : الحق يف التفكر .

 املبحث الثاين : الحق يف التعويض

الفصل الرابع : موجبات املحرتف 
 املبحث األول : إعالن املستهلك

 املبحث الثاين : اإلعالن الخادع

 الفصل الخامس: االطراف الفاعلة يف حامية املستهلك
 املبحث األول : السلطات االدارية .

 املبحث الثاين : السلطات القضائية 

 املبحث الثالث : جمعيات حاية املستهلك
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DRPI 

L3002
330الثالثامللكية الفكرية

 مقدمة:
ــات  ــة أي االخرتاع ــر اإلبداعي ــال الفك ــا ألع ــة م ــالك جه ــوق امت ــي حق ــة ه ــة الفكري امللكي

واملصنفــات األدبيــة والفنيــة والرمــوز واألســاء والصــور والنــاذج والرســوم الصناعيــة، التــي تقــوم 

ــاً. ــا الحق ــا أو تنتقــل إىل ملكيته ــا أو إنتاجه بتأليفه

وتنقســم امللكيــة الفكريــة إىل فئتــن هــا امللكيــة الصناعيــة التــي تشــمل االخرتاعــات 

)الــراءات( والعالمــات التجاريــة والرســوم والنــاذج الصناعيــة والعالمــات املميــزة للمنشــأ)البيانات 

ــات  ــة كالرواي ــة والفني ــذي يضــم املصنفــات األدبي ــف ال الجغــرايف، تســميات املنشــأ(، وحــق املؤل

ــية  ــور الشمس ــات والص ــوم واللوح ــيقية والرس ــان املوس ــالم واأللح ــات واألف ــد واملرسحي والقصائ

ــابهها. ــا ش ــية وم ــات الهندس ــل والتصمي والتاثي

 املحتوى:
 انواع الملكية الفكرية

 حق المؤلف والحقوق المجاورة 

الفصل االول: عرض تاريخي لحق المؤلف 
 القسم االول: في العصور الغابرة 

 القسم الثاني: في العهد القديم

 القسم الثالث: في عهد الثورة الفرنسية

 القسم الرابع: في العصر الحديث

 القسم الخامس: تطور التشريع اللبناني المتعلق بالملكية الفكرية وبحق المؤلف

الفصل الثاني: طبيعة واساس حق المؤلف 
 القسم االول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف 

 القسم الثاني: االساس الفلسفي لحق المؤلف 



القسم الثّاين: توصيف مقّررات اإلجازة يف الحقوق92

الفصل الثالث: تحديد شخص المؤلف وصاحب حق المؤلف
 القسم االول: األثر المنشأ من مؤلف واحد

 القسم الثاني: اآلثار المنشاة من قبل اشخاص متعددين

 القسم الثالث: القرينة على صفة المؤلف  

الفصل الرابع: مضمون حق المؤلف 
 القسم االول: حقوق المؤلف المعنوية

 القسم الثاني: حقوق المؤلف المادية

الفصل الخامس: اآلثار املشمولة بالحامية املقررة يف حق املؤلف 
 القسم االول: رشط االبتكار

 القسم الثاين: اآلثار األصلية املحمية

 القسم الثالث: اآلثار الفرعية املحمية

الفصل السادس: اآلثار التي ال تستفيد من الحامية املقررة يف نظام حق املؤلف 
 القسم االول: اآلثار االدبية والفنية التي اخرجها املشرتع اصالً من نطاق الحاية

 القسم الثاين: اآلثار االدبية والفنية املستثناة من نطاق الحاية

الفصل السابع: الحقوق املجاورة  
 القسم االول: منتجو التسجيالت السمعية

 القسم الثاين: رشكات ومؤسسات وهيئات البث االذاعي والتلفزيوين

 القسم الثالث: دور النرش

 القسم الرابع: الفنانون املؤدون

الفصل الثامن: االجراءات التحفظية-املالحقة والعقوبات
 القسم االول: الرشوط الشكلية للمداعاة

 القسم الثاين: اجراءات التحفظية

 القسم الثالث: االجراءات القضائية بعد حصول التعدي

 القسم الرابع: العقوبات
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 La propriété

intellectuelle
الثالث

Introduction:
Le droit de propriété intellectuelle est un ensemble de règles  juridiques visant 

à protéger les créations d’œuvres intellectuelles. 

Par propriété intellectuelle, on désigne donc les inventions, les œuvres littéraires 

et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les brevets, les appellations, les 

images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.    

La propriété  intellectuelle se divise en deux branches distinctes :

- La propriété littéraire et artistique qui s’applique aux créations de l’esprit. Elle 

recouvre d’une part le droit d’auteur, et d’autre part les droits voisins du droit  

d’auteur. 

- La propriété industrielle qui protège les découvertes techniques )brevets 

d’invention(, les créations ornementales )dessins et modèles(, et les signes 

distinctifs )marques commerciales, enseigne, noms de domaine, appellations 

d’origine…(.

Plan:

Première partie: La propriété littéraire et artistique

 Chapitre 1: Les œuvres protégées

- Section1 : Détermination des œuvres

• Parag.1: La notion d’œuvre de l’esprit

a- Une création intellectuelle

b- Une forme perceptible
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• Parag. 2: La diversité des œuvres

a- Les œuvres littéraires

1- Les œuvres originales: écrites ou orales

2- Les œuvres dérivées

b- Les œuvres musicales, chorégraphiques, audiovisuelles.

c- Les œuvres d’art plastique.

- Section 2: Conditions de la protection

• Parag.1: Les principes généraux

a- Les éléments indifférents de la protection 

b- L’absence de formalité

• Parag.2: La condition d’originalité

1- La définition de l’originalité

2- L’appréciation de l’originalité

3-  L’évolution de notion d’originalité

 Chapitre 2: Les bénéficiaires de la protection

- Section1: La titularité des droits 

• Parag.1: L’auteur unique

1- La qualité d’auteur

2-  Les exceptions

• Parag.2: La pluralité des auteurs

1- Les œuvres de collaboration

2- L’œuvre collective

3- L’œuvre audiovisuelle

- Section2: Les droits d’auteur

• Parag.1: Le droit moral

A- Les caractères du droit moral

1- Droit personnel

2- Droit inaliénable

3- Droit imprescriptible
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B- Le contenu du droit moral
1- Le droit de divulgation
2- Le droit à la paternité de l’œuvre
3- Le droit au respect de l’œuvre
4-  Le droit de repentir ou de retrait

• Parag.2: les droits patrimoniaux
A- Le contenu des prérogatives

1- Le  droit de représentation
2- Le droit de reproduction
3- Les exceptions

- Les exceptions applicables à toutes les œuvres
- Les exceptions spécifiques aux logiciels

4- Le droit de suite.
5- La durée des prérogatives.

B- Les contrats d’exploitation des droits d’auteur
1- Les règles communes à tous les contrats

a- L’exigence d’un écrit
b- Les règles de fond 

2- Les contrats règlementés par le code de propriété intellectuelle
a- Le contrat de représentation
b- Le contrat d’édition
c- Le contrat d’adaptation et de production audiovisuelle

• Parag.3 : Les sanctions du droit d’auteur
A- La saisie de contrefaçon

1- Les voies de recours
2- Le régime de la saisie

B-  Les infractions et leurs sanctions
1- Les sanctions civiles
2- Les sanctions pénales

a- Les délits de contrefaçon 
- Élément matériel
- Élément moral
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b- Les délits assimilés
c- Les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information 

 Chapitre 3 : Droit d’auteur dans l’ordre international
- Section  1: Les règles applicables en l’absence de convention

• Parag. 1: la condition des œuvres des auteurs étrangers
A- La condition de réciprocité
B- Les règles particulières aux logiciels et à la rémunération pour copie 
privée.

• Parag. 2: les conflits de lois
A- La loi applicable au contenu de la protection
B- La loi applicable aux contrats d’exploitation

- Section 2: les conventions internationales
• Parg. 1: la convention de Berne
• Parag. 2: le traité de l’OMPI

 
 Chapitre 4: les droits voisins aux droits d’auteur

- Section1:Les artistes interprètes
• Parag.1: les droits patrimoniaux
• Parag.2: le droit moral
A- Le contenu
B- Les limites
C- L’exploitation

- Section 2: les droits des producteurs de phonogrammes, vidéogrammes et 
de bases de données.

• Parag.1: les droits de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes 
• Parag.2: le droit des producteurs des bases de données

- Section3 : les droits des entreprises de communication audiovisuelle
- Section 4 : la gestion collective

• Parag.1: les règles applicables
• Parag. 2: les obligations
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- Section 5- La protection  des logiciels par le droit d’auteur
I- Les conditions d’acquisition de la protection
A- Les conditions de fond
B- Les conditions de forme

II- Les effets de la protection
A- Les droits du titulaire
B- La sanction du droit

Deuxième  partie : la propriété  industrielle

 Thème 1-  Les brevets d’invention

 Chapitre1 - Les conditions de fond d’obtention de brevet 
- Section 1: l’invention

• Parag.1- l’existence de l’invention
A- Notion d’invention
B- Distinction avec la découverte

1- Définition de la  découverte
2- La découverte comme support de l’invention
3- Exclusion des créations abstraites

C- Une création technique ou industrielle
1-Notion de caractère technique ou industrielle
2-Le CPI subordonne la brevetabilité à la possibilité pour l’invention 
d’être appliquée industriellement.

D- le domaine de l’invention
1- Exclusion du corps humain
2- La brevetabilité des éléments du corps humain
3- La brevetabilité des séquences partielles ou totale d’un gène prises 
en tant que tells
4- Exclusion de l’utilisation d’embryons humains a des fins industrielles 
ou commerciales  des procédés de clonage et de modification de 
l’identité génétique des êtres humains
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5- Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps 
humain et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain
6- Exclusion des obtentions végétales
7-  Exclusion des races animales
8- Exclusion des procédés essentiellement   biologiques d’obtention des 
végétaux ou des animaux 
9- Exclusion des procédés de modification de l’identité génétique des 
animaux

• Parag. 2 – Typologie des inventons
A- L’invention de produit
B- L’invention de procédé
C- L’application nouvelle de moyens connus
D- La combinaison nouvelle de moyens connus

- Section 2 – les caractères de l’invention
• Parag.1-La nouveauté 
A- Le concept de la nouveauté – état de la technique
B- Les exceptions

• Parag.2- L’activité inventive
A- L’état de la technique
B- Appréciation de la non évidence

• Para.3- L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs
• Parag.4- L’application industrielle

 Chapitre  2- les conditions de forme d’obtention du brevet
- Section 1 : la procédure de délivrance du brevet  

I- Le dépôt de la demande
A- Auteur et lieu du dépôt
B- Forme de la demande

II- L’examen de la demande par l’administration

A- Un contrôle actif limite à la régularité de la demande 

B- L’établissement du rapport de recherché
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III- La délivrance du brevet et les mesures postérieures
A- Délivrance et notification
B- La publication

- Section  2 – les inventons des salaries
I- Le régime des inventions des salaries
A-  Le champ d’application temporal
B- Le champ d’application dans le temps
C- Le champ d’application quant aux personnes
D-  Le champ d’application quant aux inventions

II- Typologie des inventions de salaries 
A- Les inventions de missions
B- Les inventions hors mission

III- La procédure applicable
A- Les règles de procédure
B- Le contentieux

 Chapitre  3- L’exploitation du  brevet
- Section 1- Le monopole du brevet

I- Le contenu du monopole du brevet
A- Les caractères du monopole
B- Les actes d’exploitation interdits aux tiers

II- L’étendu du monopole
A- L’étendu spéciale 
B- L’étendu temporelle  du monopole

- Section 2-Les actes relatifs au brevet
I- Les actes volontaires
A- Les actes comportant un transfert de propriété

1- La cession du brevet
- Conditions de fond
- Conditions de forme et de publicité
- Effets de la cession
- Les obligations issues du contrat à la charge du cédant
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- Les obligations à la charge du cessionnaire

- Nullité et résolution du contrat de cession

2- L’apport du brevet en société

B- Les actes ne  comportant pas  transfert de brevet

1- La concession de licence de brevet

- Qualification

- Les conditions de fond

- Les conditions de forme et de publicité

- Les obligations à la charge du concédant

- Les obligations à la charge du cessionnaire 

- La fin du contrat

2- L’apport du brevet en société                                                                                                                                                                                                                     

B- Les actes ne  comportant pas  transfert de brevet

1- La concession de licence de brevet

- Qualification

- Les conditions de fond

- Les conditions de forme et de publicité

- Les obligations à la charge du concédant

- Les obligations à la charge du cessionnaire 

- La fin du contrat

2- Le contrat de nantissement de brevet

II- Les actes imposés 

A- Les actes emportant transfert du droit de brevet

B- Les actes ne  comportant pas un transfert du droit de brevet : les 

licences autoritaires

III – L’action en contrefaçon et brevet

A- Les actes de contrefaçon

1- Caractères de l’atteinte au droit du breveté 

2- L’élément matériel

3- L’élément moral
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B- le déclenchement de l’action en contrefaçon
1- les titulaires du droit d’agir en contrefaçon
2- la prescription
3- le tribunal compétent
4- la preuve de la contrefaçon

C- Le déroulement de l’action en contrefaçon
D-  Les sanctions

1- Les mesures provisoires
2- Les sanctions définitives

IV-Nullité du brevet
A- Les causes de nullité
B- L’action en nullité
C- Les effets de la nullité

 Chapitre IV- La protection des autres découvertes techniques
- Section 1- Le savoir-faire 

I- Le domaine du savoir-faire
A- Contenu du savoir- faire
B- Caracteres du savoir –faire

II-Protection du  savoir –faire
A- Absence du droit privatif
B- Les modes de protection

III-La communication du savoir-faire
A- La formation du contrat de communication de  savoir –faire
B- Les effets du contrat de communication de  savoir –faire

1- Obligations du communiquant 
2- Obligation du bénéficiaire
3- Obligations communes 
4- Droits du bénéficiaire sur la communication sur le savoir-faire

- Section2 - Le secret de fabrique
I- Définition
II- La protection conférée au secret de fabrique
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- Section3-  Les produits semi-conducteurs
A- Conditions de forme de la protection
B- Conditions de fond de la protection
C- Les droits attachés au dépôt 

- Section 4- Les obtentions végétales 
I- Les sources du droit d’obtention végétale
II- Les conditions de la protection
A- Les conditions de fond
B-  Les conditions de forme

III- Le régime 
A- Le contenu des droits conférés
B- La sanction des droits : l’action en contrefaçon

 Thème 2 – les signes distinctifs

 Titre 1- Les marques

 Chapitre1- Définition et typologie des marques
- Section I- La marque nominale

A- Les marques nominatives
B- Les accessoires du nom
C- Les noms géographiques
D- Les marques nominales non-verbales
E- Les slogans ou devises
F- Les termes de fantaisie

- Section 2- Les marques sonores
- Section3-Les marques figuratives
- Section4- Les marques tactiles et olfactives

 Chapitre 2-Conditions de validité du signe – la licéité du signe
- Section1- Les marques illicites en soi 
- Section 2- Ordre public et bonnes mœurs
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- Section 3- les marques trompeuses ou déceptives

A- Le refus d’enregistrement des marques trompeuses ou deceptives

B- L’usage  déceptif de la marque, sa fonction de garantie

C- Les procédures de contrôle

 Chapitre 3 -Conditions de validité de la marque 

- Section 1 – la distinction du signe

I- Le caractère arbitraire de la marque

II- Les marques génériques ou nécessaires  

III- Les marques descriptives

- Section2 – la  disponibilité du signe

I- La nature des droits antérieurs  opposables

II- Les limites à l’opposabilité des droits antérieurs

- Section3  – le principe de spécialité

I- La subordination du droit de marque a des produits ou services déterminés

A- Le caractère relatif de la marque

B- La détermination des produits et services protégés

II- Les produits similaires et le cumul de protection

A- Approche jurisprudentielle de la similitude des produits et la notoriété 

de la marque 

B- Cas particuliers : la forme du produit et le droit d’auteur

 Chapitre 4 - La procédure d’acquisition des marques

A- Dépôt de marque et procédure d’enregistrement

B- Instruction de la demande d’enregistrement de la  marque

 Chapitre5 - La déchéance de la marque

A- Déchéance de la marque par défaut d’exploitation

B- Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse du fait de son 

propriétaire
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 Chapitre6- Le monopole attaché à la marque

I- Les droits conférés par la marque )l’exploitation de la marque(

A- L’exploitation

B-  L’action contre les tiers

II- La limite des droits conférés par la marque

 Chapitre 7- Droit des marques et contrefaçon

I- Les faits constitutifs de contrefaçon

II- Le régime de l’action en contrefaçon

 

 Titre2-  Le nom commercial, l’enseigne, la dénomination  sociale

 Titre3-  Le nom de domaine

I- Conditions de la protection

II- Les conflits du nom de domaine avec les droits de propriété industrielle

 Titre4 -L’appellation d’origine contrôlée

 Titre5 -Les indications géographiques

 Titre 6- Les créations ornementales : dessins et modèles

I- Les conditions de la protection

A- Les conditions de fond

B- Les conditions de forme

II- Les droits

A- Le droit de la propriété industrielle sur les dessins et modèles

B- Le droit d’auteur sur les dessins et modèles

III- La mise en œuvre des droits

A- Les contrats d’exploitation

B- Les sanctions
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

Intellectual Propertyالثالث

Introduction:
- Overview on the different branches of the intellectual property

- The impact of the economic consideration on the various fields of this domain

Plan:
Chapter I: The Literary and Artistic Property

- Conditions of protection

- Works excluded protection

- Holder of intellectual rights )joint work- collective work- work made for hire(

- Different rights of the author )economic rights and moral rights(

- Related rights )artistic performers(

Chapter II: Industrial Property

- Patent right

• Administrative authorities

• Conditions of the patent

• Ownership of the invention

- Trademark

• Main characteristics of the trademark

• Validity of the trademark

• Mode of protection

- Industrial designs and models

• Function of the designs and models

• Conditions of protection



الفصل الّرابع

SCAD - L4000 / القانون االداري العام

DROC - L4003 / املسؤولية املدنية

DROC - L4001 / االحوال الشخصية

DRPE - L4000 / املسؤولية الجزائية والعقاب

REIN - L4004 / منظات دولية واقليمية

DRCO - L4002 / النظام العامة للرشكات

SCEC - L4003 / االقتصاد النقدي

DRPU - L4001 / قانون النفط

DRPE - L4001 / الجرائم االقتصادية الدولية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

L4000
645الرابعالقانون االداري العام

 مقدمة:
ــادىء  ــل االداري واملب ــم االداري، والعم ــس التنظي ــام أس ــون االداري الع ــادة القان ــن م تتضّم

التــي تحكــم وتنظـّـم النشــاط االداري يف لبنــان. كــا تهــدف هــذه املــادة اىل التمييــز بــن املركزيــة 

والالمركزيــة االداريــة ورشح نظريــة املرافــق العامــة، حتــى يتمّكــن الطالــب مــن خاللهــا فهــم اطــر 

عمــل املؤسســات العامــة والوظيفــة العامــة ومســؤولية االدارة عــن االعــال التــي ترتكبهــا.

 املحتوى:

القسم االول: النشاط اإلداري
باب اول: أسس التنظيم اإلداري

باب ثاني: التنظيم اإلداري اللبناني

القسم الثاني: العمل اإلداري
باب اول: شروط العمل اإلداري

باب ثاني: مهام العمل اإلداري

القسم الثالث: وسائل العمل اإلداري

القسم الرابع: مراقبة العمل اإلداري

القسم الخامس: مسؤولية االدارة العامة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L4003
645الرابعاملسؤولية املدنية

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة البحــث يف اركان املســؤولية املدنيــة والتمييــز بــن املســؤولية الناجمة عن 

الفعــل الشــخي وذلــك بعــد دراســة اركان املســؤولية الناجمــة عــن الخطــأ الشــخي بالتفصيــل 

واســتعراض حــاالت عمليــة عــن الخطــأ وعــن الصلــة الســببية بــن الخطــأ والــرضر.

ومــن ناحيــة اخــرى دراســة املســؤولية املوضوعيــة التــي تنقســم اىل مســؤولية عــن فعــل الغــر 

بأشــكالها املتعــددة، وعــن فعــل الــيء وفعــل الحيــوان. مــن خــالل توضيــح تأثــر مفهــوم قرينــة 

الخطــأ عــى ارســاء قواعــد املســؤولية املدنيــة.

 املحتوى:

الباب االول: المسؤولية الناجمة عن العمل الشخصي
 الفصل االول: الخطأ

- الفرع االول: عناصر الخطأ وأركانه

- الفرع الثاني: انواع الخطأ

- الفرع الثالث: حاالت انعدام الخطأ

 الفصل الثاني: الضرر

- الفرع االول: انواع الضرر

- الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها لتحقق الضرر

 الفصل الثالث: الرابطة السببية بين الفعل الخاطىء والضرر

- الفرع االول: النظريات التي اعطت حلوالً لمسألة تعدد االسباب

- الفــرع الثانــي: زوال المســؤولية لعــدم تحقــق الرابطــة الســببية بيــن الفعــل الخاطــىء 

والضــرر
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الباب الثاين: املسؤولية الناجمة عن فعل الغري
 الفصل االول: مسؤولية االصول واالوصياء عن افعال االوالد القارصين

 الفصل الثاين: مسؤولية املعلمن وارباب الصناعات عن افعال التالميذ واملتدرجن

- الفرع االول: تعريف االشخاص املعنين بهذه املسؤولية

- الفرع الثاين: االساس القانوين ملسؤولية املعلمن واصحاب الحرف

- الفرع الثالث: رشوط تحقق مسؤولية املعلمن واصحاب الحرف

 الفصل الثالث: مسؤولية السيد والويل عن اعال الخادم او املوىل

- الفرع االول: االساس القانوين ملسؤولية االسياد واالولياء

- الفرع الثاين: رشوط مسؤولية االسياد واالولياء

الباب الثالث: املسؤولية الناجمة عن فعل الحيوان
 الفصل االول: تحديد معنى الحيوان

 الفصل الثاين: رشوط تحقق املسؤولية عن فعل الحيوان

 الفصل الثالث: وسائل االعفاء من املسؤولية عن فعل الحيوان

الباب الرابع: املسؤولية الناجمة عن فعل الجوامد
 الفصل االول: تعريف الحراسة

 الفصل الثاين: وقوع الرضر بفعل اليء

 الفصل الثالث: اسباب االعفاء من املسؤولية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L4001
440الرابعاالحوال الشخصية

 مقدمة:
املقــرر الــذي يحمــل تســمية االحــوال الشــخصية، يتنــاول مــا يتعلّــق بالــزواج ومفاعيلــه لــدى 
الطوائــف الللبنانيــة ال ســيّا وأن النظــام العائــد للــزواج والبنــّوة يف لبنــان، يخضــع لقوانــن تطبّــق 

عــى الطوائــف الثــاين عــرشة املعــرتف بهــا، وفقــاً لطائفــة الجهــة املتزوجــة.

 أمهية:
إن دراســة مختلــف مواضيــع هــذا املقــرر، بشــكل معمــق وشــامل، تســمح للطالــب  باســتعال 
املعلومــات بوضــوح وتكــون لديــه القــدرة عــى فهــم واســتيعاب االوجــه االساســية يف قوانــن الزواج 

املعــرتف بهــا يف لبنــان.

 املحتوى:
1- الخطبة بما فيها الخطبة الدينية عند الطوائف المسيحية
2- الزواج شروطاً وقيوداً وموانع، والذي يندرج ضمن اطاره.

 الشروط الشكليّة النابعة من إلزامات القوانين التي لها الطابع الطائفي او الطابع المدني
 الشروط والموانع الزواجية في االساس

 التفسيح وتجاوز بعض الموانع
 الحقوق والواجبات الزوجية

 االنفصال وإنهاء الرابطة الزوجية: هجراً وفسخاً وبطالناً و تفريقاً وطالقاً )رجعيّاً او بائناً(
3- احكام البنّوة التي يندرج ضمن إطارها:

 البنّوة الشرعية
 البنوة غير الشرعية

 التبني )لدى الطوائف المسيحية(
4- الــزواج المختلــط، والجوانــب غيــر الخاضعــة لألحــكام الطائفيــة فــي قضايــا الــزواج ومفاعيلــه 

فــي لبنــان وينــدرج ضمــن هــذا اإلطــار:
5- الزواج المدني ومدى اقتباله في لبنان ومدى التنازع بينه وبين القوانين الطائفية

6- الصالحيــات المتروكــة للقضــاء المدنــي فــي قضايــا األحــوال الشــخصيّة مــن زاويــة حــّل مســائل 
االختصــاص بيــن المحاكــم الطائفيّــة والمدنيــة المختلفــة وصالحيــات دوائــر التنفيــذ
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

L4000

املسؤولية الجزائية 

والعقاب
440الرابع

 مقدمة:
إن الهــدف مــن مــادة املســؤولية الجزائيــة هــو تبيــان أنــواع العقوبــات ووظائفهــا، والتدابــر 

االحرتازيــة وحــاالت رفــع املســؤولية واســباب ســقوط الجرائــم وتعديــل العقوبــات او االعفــاء منهــا.

 املحتوى:

القسم االول: انواع العقوبات ووظائفها

Mesures de sureté القسم الثاني: التدابير االحترازية ومقارنتها مع العقوبة

القسم الثالث: اسباب انتفاء المسؤولية الجزائية 

Causes d’irresponsabilité, de non- imputabilité

Contrainte :أ - االكراه

 :Contrainte morale 1- المعنوي

Contrainte matérielle ou force majeure :2- المادي او القوة القاهرة

Démence ب - العته

Ebriété ج - السكر

 Minorité د - القصر
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القسم الرابع: حاالت التربير او انتفاء الجرمية 

Causes de justification ou faits justificatifs

أ - الدفاع املرشوع Légitime défense )العادي واملفرتض ايضاً(

Autorisation de la loi ب - اجازة القانون

Autorité de la loi ج- امر القانون

 Ordre de l’autorité légitime د - امر السلطة الرشعية

القسم الخامس: حالة الرضورة وموافقة الضحية 

Etat de nécessité et Consentement de la victime

القسم السادس: اسباب سقوط العقوبة

القسم السابع: اسباب سقوط الجرمية

القسم الثامن: اسباب تعديل العقوبة او االعفاء منها

Excuses absolutoires 1- االعذار املحلة

 Excuses atténuantes 2- االعذار املخففة

 Causes atténuantes 3- االسباب املخففة

 Causes d’aggravation 4- اسباب التشديد
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L4004
440الرابعمنظات دولية واقليمية

 مقدمة:
ــد  ــة، كــا وتحدي ــوم املنظــات الدولي ــه الي ــذي تلعب ــدور ال ــد ال ــن هــذه املــادة تحدي تتضّم

هيكليتهــا وصيانتهــا ثــم تعــداد بعــض االمثلــة عنهــا ورشحهــا بالتفصيــل الــذي يتــالءم مــع أهميــه 

الــدور الــذي تلعبــه يف العالقــات الدوليــة االقليميــة.

إن الهــدف مــن املقــرر تحديــد دور املنظــات الدوليــة يف مأسســة املجتمــع الــدويل وامكانيتهــا 

يف االســتجابة للتحديــات الدوليــة وأهميــة الركــون اليهــا كل املشــاكل عــى املســتوى الــدويل.

 املحتوى:
 باللغة االنكليزية:

Introduction

Chapter I- International Organization:

A- The League of Nations

B- The United Nations,

C- Basic principles and Organization of the United Nations,

 

Chapitre II- Regional Organizations:

A- League of Arab States )LAS(.

B- European Union,

C- Organization of American States )OAS(

D- African Union
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Chapitre III- Specialized Organizations

A- World trade Organization )WTO(.

B- The North Atlantic Organization )NATO(

C- UNESCO

D- World of Health Organization

 باللغة الفرنسية:

Introduction Générale

Chapitre I: Organisations Internationales

A- La ligue des Nations

B- Les Nations Unis

C-  Principes Essentiels 

Chapitre II: Organisations Regionales

A- Ligue Arabe

B- Union Européenne

C- Organisation des Etats Américains

D- Ligue Africaine

Chapitre III: Organisations Spéciales

A- Organisations du commerce International

B- Organisations du Nord Atlantique

C-  UNESCO

D- Organisation mondiale de la santé
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRCO 

L4002
330الرابعالنظام العامة للرشكات

 مقدمة:
اجتمعــت األنظمــة والقوانــن ملعظــم دول العــامل عــى مفهــوم واحــد للرشكــة فلقــد عرفتهــا 
بانهــا عقــد يلتــزم مبقتضــاه شــخصان أو أكــرث بــان يســاهم كال منهــم يف مــرشوع يســتهدف الربــح 
بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل , إلقتســام مــا قــد ينشــا عــن هــذا املــرشوع مــن ربــح أو خســارة. 
فالرشكــة عقــد , ومبــا أنهــا كذلــك فالبــد لصحتهــا كعقــد توافــر األركان املوضوعيــة والشــكلية التــي 
ــا  ــة وأم ــة واملحــل والســبب أركان موضوعي ــود أال وهــي الرضــاء واألهلي ــا ســائر العق ــوم عليه تق
الشــكلية فهــي كتابــة العقــد وشــهره. وال تقــوم الرشكــة وال يكــون لهــا وجــود إذا فقــدت أي ركــن 
مــن هــذه األركان حيــث يشــوبها البطــالن .والــرشكات تكــون إمــا رشكات تجاريــة أو مدنيــة, ولعــل 
التفرقــة بينهــم نجدهــا يف معياريــن األول املعيــار املوضوعــي وهــو يتمثــل يف غــرض الرشكــة املحــدد 
ــة وبالعكــس اذا كان  ــا كانــت رشكــة تجاري ــاذا كان غــرض الرشكــة تجاري يف عقدهــا التأســييس , ف

غرضهــا مــدين كانــت الرشكــة مدنيــة.

 املحتوى:
الفصل االول: عقد الشركة

 القسم االول: الشروط الموضوعية لعقد الشركة

- البند االول: الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة
• اوال: االهلية

الحالة االولى: الشريك في شركة تضامن والشريك المفوض في شركة توصية
الحالــة الثانيــة: الشــريك فــي شــركة مســاهة او محــدودة المســؤولية والشــريك 

ــة ــركة توصي ــي ش ــى ف الموص
ــن  ــة، واالب ــم منجه ــي او القي ــي او الول ــن االب او الوص ــركة بي ــة: الش ــة الثالث الحال

ــرى. ــة اخ ــن جه ــة م ــد االهلي ــر او فاق اوالقاص
• ثانياً: الرضى

• ثالثاً: الموضوع والسبب
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- البند الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة
• أوال: تعدد الشركات

أ - تكريس القانون اللبناني لمبدأ تعدد الشركاء
ب - عدم اعتماد شركة الشخص الواحد في النظام اللبناني

• ثانيا: مقدمات الشركاء او حصصهم
• ثالثاُ: انواع الحصص او المقدمات

أ - الحصة النقدية
ب - الحصة العينية

1- الحصة العينية على سبيل التمليك
2- الحصة العينية على سبيل االنتفاع

ج - الحصة بالعمل
د - الحصة باالئتمان

• رابعاً: رأس مال الرشكة
• خامساً: اقتسام االرباح وتحمل الخسائر

أ - بطالن الرشوط االسدية
ب - توزيع االرباح والخسائر

• سادساً: نية املشاركة

 القسم الثاين: الرشوط الشكلية لعقد الرشكة

- البند االول: رشط كتابة عقد الرشكة
• اوالً: حكمة املشرتع  اشرتاط العقد الخطي للرشكة

• ثانياً: صيغة عقد الرشكة ومشتمالته
• ثالثاً:هل يعتر العقد الكتايب رشطاً لصحة الرشكة ام فقط الثباتها؟

أ - يف العالقة بن الرشكاء
ب - يف عالقة الرشكاء بالغر

- البند الثاين: رشط نرش عقد الرشكة
• أوالً: االصول العامة لتسجيل الرشكات

أ - الرشكات التي يتوجب تسجيلها
ب - مكان النرش واجراءاته
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ت - البيانات الخاضعة للتسجيل
1- اســم وشــهرة كل مــن الــرشكاء مــا عــدا املســاهمن ورشكاء التوصيــة وجنســية كل 

منهــم وتاريــخ والدتــه ومحلهــا
2- اسم الرشكة اوتسميتها

3- موضوع الرشكة
4- االماكن التي فيها فروع للرشكة سواء كانت يف لبنان او يف الخارج

ــر  ــة وتدب ــم يف ادارة الرشك ــص له ــن املرخ ــخاص اآلخري ــرشكاء او االش ــاء ال 5- اس
ــا. ــع عنه ــا او التوقي اموره

6- رأس مــال الرشكــة واملبالــغ او االوراق املاليــة املرتتــب تقدميهــا عــى املســاهمن 
او رشكاء التوصيــة وكذلــك قيمــة مــا يقــدم للرشكــة ســواء أكان مــن النقــود او مــن 

امــوال اخــرى.
7- ميعاد ابتداء الرشكة وميعاد انتهائها

8- ماهية الرشكة
9- الحد االدىن لرأسال الرشكة اذا كانت رأس مال قابل للتغير

10- تسجيل البيانات الطارئة واملعدلة
• ثانياً: التزام الرشكة بذكر مكان تسجيلها ورقم التسجيل

• ثالثاً: شطب القيد يف سجل التجارة

 القسم الثالث: مفاعيل االخالل بقواعد انشاء الرشكة

- البند االول: بطالن الرشكة
• أوالً: البطالن املرتتب عى االخالل بالرشوط املوضوعية

أ - البطالن النسبي
ب - البطالن املطلق

• ثانياً: البطالن املرتتب عى االخالل برشوط العقد الشكلية

)Société de fait( البند الثاين: الرشكة الفعلية -
• أوالً: مفهوم نظرية الرشكة الفعلية

• ثانياً: نطاق تطبيق النظرية الفعلية
أ - الحاالت التي يعرتف معها بقيام الرشكة الفعلية

- الحالة االوىل: البطالن لعدم مراعاة الرشوط الشكلية
- الحالة الثانية: البطالن بسبب نقص األهلية او عيوب الرىض

- الحالة الثالثة: البطالن بسبب مخالفة الرشوط الخاصة لعقد الرشكة
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ب - الحاالت التي يعرتف معها بقيام رشكة فعلية
- الحالــة األوىل: اذا كان البطــالن مبينــاً عــى عــدم توافــر األركان املوضوعيــة الخاصــة 

ــد الرشكة  بعق
- الحالة الثانية: القضاء ببطالن الرشكة قبل مبارشة نشاطها

ــف  ــام او يخال ــام الع ــق بالنظ ــبب يتعل ــى س ــالن ع ــام البط ــة: قي ــة الثالث - الحال
ــون ــكام القان اح

ث - التمييــز بــن الرشكــة الفعليــة )Société de fait( والرشكــة املنشــأة بصــورة فعليــة 
.)Société créee de fait(

• ثالثاً: اآلثار املرتتبة عى نظرية الرشكة الفعلية
أ - يف العالقة بن الرشكاء

ب -  يف عالقة الرشكة او الرشكاء مع الغر
1- عالقة دائني الرشكة مع الرشكة او الرشكاء

2- عالقة دائني الرشكة فيا بينهم
3- عالقة دائني الرشكاء الشخصين مع الرشكة

4- عالقة دائني الرشكاء الشخصين مع دائني الرشكة

الفصل الثاين: الشخصية املعنوية للرشكة

 القسم االول: مفهوم الشخصية املعنوية

 القسم الثاين: الرشكات املتعمتعة بالشخصية املعنوية
أ - الرشكات التجارية
ب - الرشكات املدنية

ت - الرشكات غر املكتملة التكوين
ث - الرشكات التي يطرأ عليها تبديل بعد التأسيس

ج - الرشكات قيد التصفية بعد انحاللها

 القسم الثالث: نتائج اكتساب الرشكة للشخصية املعنوية
أ - اسم الرشكة اوعنوانها

Le siege social  ب - محل اقامة الرشكة
La nationalité ت - جنسية الرشكة

Le patrimoine ث - الذمة املالية
La capacité ج - اهلية الرشكة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L4003
330الرابعاالقتصاد النقدي

 مقدمة:
متثــل السياســة النقديــة السياســات واالجــراءات الخاصــة بالتأثــر عــى مســتوى االنتــاج 

واالســعار عــن طريــق عــرض النقــود. ويــأيت تأثــر السياســة النقديــة بتأثرهــا عــى حجــم االنفــاق 

ــر  ــذي يتأث ــدة ال ــعر الفائ ــق س ــن طري ــتثار ع ــبة لالس ــة بالنس ــتثار( وخاص ــتهالك واالس )االس

بالتغيــر يف عــرض النقــود وهــي تعمــل عــى تخفيــض ســعر الفائــدة وهــذا بــدوره يعمــل عــى 

زيــادة حجــم االســتثار، وعــن طريــق املضاعــف يرتفــع حجــم الناتــج القومــي، وهــذا مــا يعــرف 

ــال. ــب الفع ــزي الخــاص بالطل ــة يف اطــار النمــوذج الكين ــدور السياســة النقدي ب

 املحتوى:

اوال: دراسة وظائف النقود وانواعها
ثانياً: تعريف النظام النقدي

ثالثاً: العوامل االساسية المحددة للكتلة النقدية.
رابعاً: الطلب على النقود وخاصة لغرض المعامالت والمضاربة

خامساً: السياسة النقدية في اطار التحليل الكينزي والتغطية الكمية للنقود
ــة  ــه االقتصادي ــه، ونتائج ــببة ل ــل المس ــكاله، العوام ــوره واش ــره، ص ــم، مظاه ــاً: التضخ سادس

ــة واالجتماعي

ســابعاً: أثــر السياســة النقديــة علــى العالقــات التجاريــة الخاريجــة للبلــد مــه البلــدان االخــرى 
مــن خــالل العالقــة بيــن ميــزان المدفوعــات )العجــز او لفائــض( وعالقتــه بالتطــورات النقديــة 

الداخليــة.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L4001
330الرابعقانون النفط

 مقدمة:
تظهــر أهميــة هــذه املــادة بعــد تبلــور اهميــة النفــط والــرثوة النفطيــة يف االقتصــاد الوطنــي 

ــا  ــي تتناوله ــود الت ــة العق ــرثوة وخصوصي ــذه ال ــى ه ــة ع ــتثارية القامئ ــات االس ــة العالق وطبيع

واالطــراف املعنيــة بهــا، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى تحديــد حقــوق والتزامــات الجهــات 

ــح  ــات ومصال ــا يف ظــل خالف ــات الناشــئة عنه ــة تســوية النزاع ــة وكيفي ــود النفطي ــة بالعق املتكفل

دوليــة متعــددة.

 املحتوى:

المقدمة:

1- لمحة تاريخية عن الموضوع

2- اهمية الدراسة

3- اشكالية الدراسة

4- مصطلحات الدراسة

5- خطة الدراسة

الفصل االول: ماهية العقود النفطية

 المبحث االول: مفهوم العقودالنفطية

- المطلب االول: تعريفها

- المطلب الثاني: تمييز العقود النفطية عن غيرها من العقود
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 المبحث الثاني: آثار العقود النفطية

- المطلب االول: حقوق والتزامات الجهة القائمة بالمشروع

- المطلب الثاني: حقوق والتزامات الجهة القائمة بالمشروع

الفصل الثاين: طرق تسوية التزاعات الناشئة عن العقود النفطية والقانون الواجب التطبيق

 املبحث االول: طرق تسوية النزاعات الناشئة عن العقود النفطية

- املطلب االول: حل النزاعات عر الوسائل القضائية

- املطلب الثاين: التسوية غر القضائية

 املبحث الثاين: القانون الواجب التطبيق عى النزاعات الناشئة عن العقود النفطية

- املطلب االول: خضوع عقود النفطية للقانون الوطني للدولة املانحة لالمتياز

- املطلب الثاين: خضوع عقود النفطية لقانون غر وطني.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

L4001

الجرائم االقتصادية 

الدولية
330الرابع

 مقدمة:
تهــدف هــذه املحــارضات اىل تعريــف طــالب اإلجــازة، بشــكل موجــز، عــى الوجــه الحديــث 

لجرائــم مســتحدثة املضمــون او الوســيلة يف عــر العوملــة، مــن ناحيــة املفهــوم، النطــاق، املخاطــر 

التــي تســببها، مــروراً مبــدى مكافحتهــا عــى الصعيــد املحــيل والــدويل، مــا يكســب الطالــب نظــرة 

شــمولية للعديــد مــن هــذه الجرائــم والســلوكيات -املذكــورة أدنــاه- املرتكبــة يف العــر الراهــن.

 املحتوى:

قسم تمهيدي
 الفصل األول: الوجه التقليدي للجرائم االقتصادية

- الفقرة األولى: اثر العولمة على الجريمة

• البند األول: مفهوم الجريمة االقتصادية على الصعيد الوطني

الفرع األول: مميزات االجرام االقتصادي

الفرع الثاني: بروز قانون العقوبات االقتصادي

- الفقرة الثانية: المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية

• البند األول: المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

• البند الثاني: مسؤولية الشخص المعنوي

• البند الثالث: النيابة العامة المالية

القسم الثاني: نماذج الجرائم االقتصادية الدولية

 الفصل األول: جرائم المعلوماتية

- الفقرة األولى: أنواع جرائم المعلوماتية

ــوال  ــة، باألم ــة والفكري ــة الصناعي ــة بالملكي ــة الماس ــم المعلوماتي ــد األول: جرائ • البن

ــخاص وباألش
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الفرع األول: جرائم ماسة بالملكية الصناعية وبقيمة معطيات الكومبيوتر

الفرع الثاني: جرائم المعلوماتية الواقعة على الحقوق الفردية

الفرع الثالث: جرائم ماسة بالمعطيات الشخصية

• البند الثاني: المسائل القانونية المثارة التي تثيرها جرائم المعلوماتية

Digital Evidence / Preuve Electronique 1- الدليل الرقمي الجنائي

- الفقرة الثانية: جرائم المعلوماتية بين النص والتطبيق في لبنان

• البند األول: انواع جرائم المعلوماتية التي عرضت على المحاكم اللبنانية

• البند الثاني: بعض القوانين اللبنانية الخاصة

 الفصل الثاني: جريمة تبييض األموال

- الفقرة األولى: عناصر جريمة تبييض األموال

• البند األول: مخاطر تبييض األموال

• البند الثاني: مالحقة ومحاكمة جريمة تبييض األموال

الفرع األول: أركان جريمة تبييض االموال

ــات  ــة العقوب ــي أولوي ــون اللبنان ــي القان ــوال ف ــض األم ــة تبيي ــي: جريم ــرع الثان الف

ــة المالي

 الفصل الثالث: جريمة الفساد

• البند األول: اإلعتداءات الي يسببها الفساد

• البنــد الثانــي: جريمــة الفســاد فــي القانــون )اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

Merida القانــون اللبنانــي(.

 الفصل الرابع: الشركات المتعددة الجنسية

• البند األول: مخاطر الشركات المتعددة الجنسية

• البند الثاني: جرائم الشركات المتعددة الجنسية

 الفصل الخامس: الجرائم البيئية

• البند األول: خصائص جريمة البيئة

• البند الثالث: جريمة البيئة في القانون اللبناني

 خاتمة



الفصل الخامس

DROC - L5000 / العقود املساة

DRCO - L5003 / الرشكات التجارية

DRPE - L5001 / قانون العقوبات الخاص

SCEC - L5001 / القانون الرضيبي

DRCO - L5002 / وسائل الدفع والتسليف  )اجنبي(

DRPU - L5005 / القانون االداري الخاص

DRPU - L5002 /  قانون مهنة املحاماة

DRPU - L5007 / القانون الطبي

DRPU - L5000 / الوظيفة العامة
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DROC 

L5000
64515الخامس العقود املساة

 مقدمة:
إن الهــدف مــن هــذه املــادة هــو يف تعريــف الطالــب اىل كافــة انــواع العقــود التــي ســاها 
القانــون رصاحــة، بــدءاً مــن عقــد البيــع اىل عقــد االيجــار فالوكالــة وذلــك مــع التوســع يف بحــث 
ــراً  ــوم ونظ ــود الي ــع . فالعق ــراد املجتم ــن اف ــات ب ــد يف العالق ــا الرائ ــا ودوره ــا و احكامه رشوطه
لتشــعبها تعكــس مــدى تطــور ســوق املعامــالت وتشــّكل دراســتها حاجــة ملحــة يف تكويــن 

ــة. ــخصية القانوني الش

 املحتوى:
1- المراحل التاريخية لتطور العقود

2- التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة
3- التمييز بين العقود المدنية والعقود التجارية

4- وصف العقد وتفسيره
• عقود ناقلة لملكية الشيء

• عقود ترد على منفعة الشيء
• عقود ترد على عمل االنسان

القسم االول: عقد البيع

 فصــل تمهيــدي: تعريــف عقــد البيــع، خصائــص عقــد البيــع، تمييــز عقــد البيــع عــن غيــره 
مــن العقــود

 الفصل االول: شروط عقد البيع وأشكاله
- الرضى في عقد البيع

• وجود الرضى
• الرضى في العقود الممهدة للبيع

• الرضى في بعض اشكال البيع
- اآلهلية في عقد البيع
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- المبيع
- الثمن

 الفصل الثاين: آثار عقد البيع
- نقل امللكية

- موجبات البائع
- موجبات املشرتي

 الفصل الثالث: انواع خاصة من البيوع

القسم الثاين: عقد االيجار

 فصل متهيدي: تعريف عقد االيجار وخصائصه ومتييزه عن غره من العقود

 الفصل االول: االحكام العامة لعد االيجار
- تكوين عقد االيجار

- أثار عقد االيجار
- انتهاء عقد االيجار

 الفصل الثاين: إيجار العقارات املبينة

القسم الثالث: عقد الوكالة

 فصل متهيدي: تعريف الوكالة وخصائصها ومتييزها عن غرها وانواعها

 الفصل األول: رشوط الوكالة
- الرىض يف الوكالة

- املوضوع

 الفصل الثاين: أثار الوكالة
- آثار الوكالة بن املوكل والوكيل

- آثار الوكالة بالنسبة اىل الغر

 الفصل الثالث: انتهاء الوكالة
- انتهاء الوكالة وفقاً للقواعد العامة

- انتهاء الوكالة ألسباب خاصة بها
- مرور الزمن عى الوكالة
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DRCO 

L5003
64515الخامس الرشكات التجارية

 مقدمة:
إن الهــدف االســايس مــن هــذه املــادة هــو يف تســليط الضــوء عــى الطابــع التعاقــدي للرشكــة. 

غــر انــه مــع تطــّور الحيــاة وحاجــات املجتمــع اصبــح تدخــل املــرشع رضورة يف تأســيس بعــض 

انــواع الــرشكات ال ســيا منهــا رشكات االمــوال حيــث يطغــى الطابــع النظامــي عــى احكامهــا.

 املحتوى:

مدخل عام: االحكام العامة في الشركات
 الفصل االول: عقد الشركة

 الفصل الثاني: الشخصية المعنوية للشركة

الباب االول: شركات االشخاص

 الفصل االول: شركة التضامن

- فقرة اولى: خصائصها

- فقرة ثانية: تكوينها

- فقرة ثالثة: ادارتها

- فقرة رابعة: انقضاؤها

 الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة 

 الفصل الثالث: شركة المحاصة
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الباب الثاني: شركات االموال

 الفصل االول: شركة المساهمة 

- فقرة اولى: تأسيسها

- فقرة ثانية: االسهم التي تصدرها

- فقرة ثالثة: السندات

- فقرة رابعة: ادارتها

- فقرة خامسة: انقضاؤها

 الفصل الثاني: شركة التوصية المساهمة 

- فقرة اولى: تأسيسها

- فقرة ثانية: ادارتها

- فقرة ثالثة: انقضاؤها

 الفصل الثالث: الشركة المحدودة المسؤولية

- فقرة اولى: خصائصها

- فقرة ثانية: تأسيسها

- فقرة ثالثة: ادارتها

- فقرة رابعة: انقضاؤها

 الفصل الرابع: الشركة القابضة- هولدنغ

 الفصل الخامس: شركة األوف شور
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DRPE 

L5001
550الخامسقانون العقوبات الخاص

 مقدمة:
يجــب تلقــي الطالــب كيفيــة فهــم وتفســر الركــن القانــوين لــكل جرميــة واالنطــالق مــن ذلــك 
ــن  ــيل ع ــاط دون التخ ــض النق ــة يف رشح بع ــى الدق ــز ع ــرى والرتكي ــارص االخ ــتخراج العن اىل اس
ــري اىل  ــرشح النظ ــن ال ــال م ــه اىل رضورة االنتق ــام. والتنب ــات الع ــون العقوب ــس قان ــر بأس التذك

ــة. ــة والفرنســية الدقيق ــادات اللبناني ــق مــن خــالل بعــض االجته ــة التطبي كيفي

 أمهية:
تعريــف الطالــب يف الحقــوق اىل االفعــال املجرمــة يف قانــون العقوبــات اللبنــاين تطبيقــاً ملبــدأ 

هــام "ال جرميــة وال عقوبــة بــدون نــص".

 املحتوى:

القسم االول: الجرائم الواقعة على االموال:
1- السرقة

2- االحتيال
3- اساءة األمانة

القسم الثاني: الجرائم الواقعة ضد االشخاص )الضرر الجسدي(
1- القتل

2- االيذاء

القسم الثالث: الجرائم الواقعة ضد االشخاص )الضرر المعنوي(
1- االمتناع عن المساعدة

2- الخطف او حجز الحرية
3- خرق خرمة المنزل

القسم الرابع: الجرائم الواقعة ضد المصلحة العامة:
1- الرشوة بكافة عناصرها وصورها 

2- التزوير واستعمال المزور بمختلف عناصره 
3- الشك دون مؤونة بعناصره وشروط المالحقة



القسم الثّاين: توصيف مقّررات اإلجازة يف الحقوق130

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L5001
440الخامسالقانون الرضيبي

 مقدمة:
ــى  ــب ع ــدف اىل اطــالع الطال ــا ته ــا. ك ــب وخصائصه ــوم الرضائ ــادة مفه ــن هــذه امل تتضّم

النظــام الرضيبــي يف لبنــان لناحيــة انــواع الرضائــب وابوابهــا. غــر ان هــذه الدراســة ال تكتمــل اال 

ــة بشــكل عــام. مــع التعّمــق يف بحــث اشــكال الرضيبــة وحســناتها وســيئاتها عــى ميزانيــة الدول

 املحتوى:

باب اول: النظرية العامة للضرائب
 الفصل االول: مفهوم الضرائب وخصائصها

 الفصل الثاني: مطرح الضريبة

 الفصل الثالث: التنظيم الفني للضريبة

باب ثاني: النظام الضريبي اللبناني
 الفصل االول الضرائب المباشرة

1- الضريبة على ارباح المهن التجارية وغير التجارية والمهن الحرّة

2- الضريبة على الرواتب واألجور

3- رسم االنتقال او الضريبة على التركات، الوصايا- الهبات

4- ضريبة االمالك المبنية

 الفصل الثاني: الضرائب غير المباشرة:

1- الضريبة على القيمة المضافة

2- الضرائب الجمركية

3- الرسوم البلدية

4- الرسوم القضائية
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DRCO 

L5002

وسائل الدفع والتسليف  

)اجنبي(
330الخامس

 مقدمة:
ــن  ــاً م ــه انطالق ــع وادوات ــائل الدف ــى وس ــز ع ــو يف الرتكي ــادة ه ــذه امل ــن ه ــدف م إن اله

ــاً  ــاً قانوني ــي تشــّكل قواعدهــا منطلق ــر والشــيك، الت ــة والســند الم ــة كالكمبيال الوســائل التقليدي

لكافــة االشــكال االخــرى، اىل الوســائل الحديثــة للدفــع التــي داخلتهــا طــرق التكنولوجيــا كالكمبيوتر 

واالنرتنــت كبطاقــات الدفــع والتســليف والتحويــالت املرفيــة. هــي مــادة مزدوجــة بــن القانــون 

ــون املــريف. التجــاري والقان

 املحتوى:
Première partie : Les Instruments de crédit

 Chapitre I : La lettre de change

- Section I : Généralités

• Paragraphe I : Notions et mécanisme

• Paragraphe II : Historique

• Paragraphe III: Explications théoriques

• Paragraphe IV: Législation sur le LC et les effets de commerce

- Section II : Conditions de forme

• Paragraphe I : Mentions obligatoires

• Paragraphe II : Mentions facultatives
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- Section III : Conditions de fond

• Paragraphe I : Consentement

• Paragraphe II : Capacité

• Paragraphe III : Pouvoir et émission de la LC par représentation

• Paragraphe IV : Cause

- Section IV : La transmission de la lettre de change

• Paragraphe I : Endossement translatif

• Paragraphe II : Endossement de procuration

• Paragraphe III : Endossement pignoratif

- Section V : Paiement de la lettre de change

• Sous-section I : Les garanties du paiement de la lettre de change

Paragraphe I : Les garanties cambiaires

Paragraphe II : Les garanties extra cambiaires

• Sous-section II : La réalisation du paiement de la lettre de change

Paragraphe I : Le temps du paiement

Paragraphe II : Les parties au paiement

Paragraphe III : L’objet et le mode de paiement

Paragraphe IV : La preuve, les effets et l’opposition au paiement

• Sous-section III : Les recours en cas de non-paiement

Paragraphe I : Les conditions des recours

Paragraphe II : L’existence des recours

- Section VI : L’escompte

- Section VII : La lettre de change et l’informatique

• Paragraphe I : La lettre de change relevé papier

• Paragraphe II : La lettre de change relevé Magnétique
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 Chapitre II : Le Billet à ordre

- Section I : Le Billet à ordre strickto sensu

• Paragraphe I : l’émission du Billet à ordre

• Paragraphe II : La transmission du billet à ordre

• Paragraphe III : Le paiement du billet à ordre

- Section II : Les formes particulières du billet à ordre

• Paragraphe I : Les billets de fonds

• Paragraphe II : Les Warrants

• Paragraphe III : Les formes d’effet de commerce dérivées du billet à ordre

- Section III : Le billet à ordre et l’informatique : Le billet à ordre relevé

 Chapitre III : Le Bordereau de cession de créances professionnelles

- Section I : Les conditions de la cession de créances professionnelles

• Paragraphe I : Les conditions de forme

• Paragraphe II : Les conditions de fond

- Section II : Les effets de la cession de créances professionnelles

Deuxième Partie : Les instruments de paiement

 Chapitre I : Le chèque

- Section I : Forme et mentions du chèque

• Paragraphe I : L’écrit

• Paragraphe II : Les mentions

• Paragraphe III : Les types de chèque
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- Section II : Emission et transmission du chèque

• Paragraphe I : Les parties

• Paragraphe II : La provision

• Paragraphe III : La transmission du chèque

- Section III : Paiement du chèque et recours

• Paragraphe I : Les modalités de paiement

• Paragraphe II : Les recours

 Chapitre II: Virement, cartes de crédit et de paiement et Monnaie Electronique

- Section I : Virement classique

• Paragraphe I : L’ordre de virement

• Paragraphe II : L’exécution de l’ordre de virement

- Section II : Moyens apparentés au virement

• Paragraphe I : L’avis de prélèvement

• Paragraphe II : Le titre universel de paiement

• Paragraphe III : Le titre interbancaire de paiement

• Paragraphe IV : Les procédés de télépaiement

- Section III : Les cartes de crédit et de paiement

• Paragraphe I : Mécanisme du paiement par carte

• Paragraphe II : Utilisations frauduleuses de la carte

- Section IV : La monnaie électronique
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PAYEMENT AND CREDIT INSTRUMENTS

First Part: Credit instruments

 Chapter I: The Bill of exchange

- Section I: General provisions
• Paragraph I: Notions and mechanism
• Paragraph II: Historical background
• Paragraph III: Theoretical explanations
• Paragraph IV: Legislation about Bill of exchange and commercial paper

- Section II: Form conditions
• Paragraph I: Obligatory mentions
• Paragraph II: Optional mentions

- Section III: Content conditions
• Paragraph I : Consent
• Paragraph II : Capacity
• Paragraph III : Power and Bill of exchange issuing by representation
• Paragraph IV: Cause

- Section IV: Bill of exchange transmission
• Paragraph I: Transferring endorsement
• Paragraph II: endorsement “by proxy”
• Paragraph III: endorsement “value as security”

- Section V: Payment of the Bill of exchange
• Sub-section I: The payment guarantees of the Bill of exchange
Paragraph I: The exchange guarantees
Paragraph II: The guarantees extra-exchange

• Sub-section II: The realization of the payment of the Bill of exchange
Paragraph I: Time of payment
Paragraph II: The parties in payment process
Paragraph III: Subject and mode of payment
Paragraph IV: Proof, effects and opposition to payment
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• Sub-section III: Recourse due to non-payment
Paragraph I: The conditions of the recourse
Paragraph II: Exercising of the recourse

- Section VI: The discount

- Section VII: The bill of exchange and data processing
• Paragraph I: The paper truncated Bill of exchange
• Paragraph II: The magnetic truncated Bill of exchange

 Chapter II: The Promissory note

- Section I: The promissory note strict sensu
• Paragraph I: Promissory note issuing
• Paragraph II: Promissory note transmission
• Paragraph III: The payment of the promissory note

- Section II: particular forms of the promissory note
• Paragraph I: The business notes
• Paragraph II: The warrants
• Paragraph III: The forms of commercial paper derived form the 
promissory note 

- Section III: The promissory note and data processing: The truncated 
promissory note

 Chapter III: Assignment of professional claims with daily note

- Section I: The conditions of the assignement of professional claims
• Paragraph I: Form conditions
• Paragraph II: Content conditions

- Section II: The effects of the assignment of professional  claims
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Second part: The payment instruments

 Chapter I: The cheque

- Section I: Form and mentions of the cheque
• Paragraph I: The document
• Paragraph II: The mentions
• Paragraph III: The types of cheque

- Section II: Cheque issuing and transmission
• Paragraph I: The parties
• Paragraph II: The consideration )cover(
• Paragraph III: Cheque transmission

- Section III: Payment of the cheque and recourse
• Paragrapg I: The methods of payment
• Paragraph II: The recourses

 Chapter II: Transfer, Credit and payment cards and E-Money

- Section I: Classical transfer
• Paragraph I: The transfer order
• Paragraph II: The execution of the transfer order

- Section II: Similar means to transfer
• Paragraph I: The debit advice
• Paragraph II: The universal payment order
• Paragraph III: The interbank payment order
• Paragraph IV: Electronic payment process

- Section III: The credit and payment
• Paragraph I: Card payment mechanism
• Paragraph II: Fraudulent use of the card

- Section IV: E-Money



القسم الثّاين: توصيف مقّررات اإلجازة يف الحقوق138

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L5005
330الخامس القانون االداري الخاص

 مقدمة:
ال يوجــد يف العلــم القانــوين منهجيــة خاصــة او خصوصيــة ملــا يطلــق عليــه تســمية القانــون 

االداري الخــاص.

كــا انــه ال يوجــد فرعــاً للقانــون االداري بهــذه التســمية بــل هــي موضوعــات جــرى انتقاؤهــا 

ــة الحقــوق وقــد  ــا، ليصــار اىل تدريســها لطلب ــون االداري العــام بســبب أهميته ــة مــن القان بعناي

أطلــق عليهــا مجــازاً تســمية القانــون االداري الخــاص واكتســبت مــع الوقــت هــذه التســمية التــي 

يصــح أكــرث تســميتها مبوضوعــات "يف القانــون االداري العــام"

مــن هــذه املوضوعــات امللــك العــام، امللــك الخــاص، املؤسســة العامــة، االســتمالك، االشــغال 

العامــة.....

 املحتوى:

الباب االول: الملك العام والملك الخاص
 الفصل االول: الملك العام

 الفصل الثاني: المياه العامة

 الفصل الثالث: الملك الخاص

 الفصل الرابع: امالك الدولة الخاصة

الباب الثاني: االستمالك
 الفصل االول: مراحل االستمالك

 الفصل الثاني: طوارىء االستمالك

 الفصل الثالث: قواعد خاصة ببعض انواع االستمالك
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الباب الثالث: المصادرة
 الفصل االول: مفهوم المصادرة

 الفصل الثاني: انواع المصادرة

 الفصل الثالث: الرقابة القضائية على المصادرة

الباب الرابع: االمتياز
 الفصل االول: ماهية عقد االمتياز

 الفصل الثاين: انشاء عقد االمتياز وآثاره

 الفصل الثالث: النزاعات الناشئة عن عقود االمتياز

الباب الخامس: املؤسسة العامة
 الفصل االول: املرفق العام

 الفصل الثاين: الشخصية املعنوية

 الفصل الثالث: التخصص

الباب السادس: االشغال العامة
 الفصل االول: الشغل العام

 الفصل الثاين: نظام االشغال العامة

 الفصل الثالث: نظام املسؤولية بسبب االشغال العامة

الباب السابع: الضابطة االدارية
 الفصل االول: تعريف

 الفصل الثاين: التفريق بن الضابطة االدارية والعدلية

 الفصل الثالث: كيفية اعالن حالة الطوارىء

 الفصل الرابع: حدود سلطة الضابطة االدارية

 الفصل الخامس: الظروف االستثنائية
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 مقدمة:
ــاد عــدد املحامــن بصــورة  نظــراً للتطــورات التــي طــرأت عــى املجتمــع املهنــي ونظــراً الزدي

واضحــة، فقــد أضحــى عــدد املحامــن يف نقابتــي بــروت طرابلــس يتخطــى عــرشة آالف محــاٍم ، 

ــة املحامــاة  ــخ 11 آذار 1970 لينظــم مهن ــة املحامــاة رقــم 8 بتاري ــم مهن ــون تنظي ــك جــاء قان لذل

وذلــك مــن حيــث تحديــد رشوط اإلنتســاب إىل النقابــة وتبيــان حقــوق وموجبــات املحامــن، كــا 

نظــم هــذا القانــون عالقــة املحامــي بزبائنــه وزمالئــه ونقابتــه، إضافــة إىل العقوبــات التــي يتعــرض 

لهــا املحامــي يف حــال أخــل هــذا األخــر بقوانــن وآداب مارســة املهنــة. 

ومبــا أن معظــم الطــالب الذيــن يدخلــون كليــة الحقــوق، تتجــه أهدافهــم إىل مارســة مهنــة 

ــد مــن تعريــف الطالــب مبفهــوم  ــك ال ب ــة املحامــن، لذل املحامــاة مــن خــالل اإلنتســاب إىل نقاب

املهنــة والغايــة األساســية التــي يتوســلها. كذلــك، مــن شــأن تدريــس قانــون تنظيــم مهنــة املحامــاة، 

أن يظهــر للطالــب الــرشوط الالزمــة إلنتســابه، وتوضيــح حقوقــه وموجباتــه تجــاه النقابــة واملحامن 

والقضــاة والــوكالء.

 املحتوى:
الفصل األول : ماهية مهنة المحاماة

 المبحث األول : تعريف مهنة المحاماة

 المبحث الثاني : التمانع وحدود ممارسة المهنة

الفصل الثاني : اإلنتساب لمهنة المحاماة

 المبحث األول : شروط اإلنتساب لمهنة المحاماة

 المبحث الثاني : تسجيل المتدرجين
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الفصل الثالث : حقوق وموجبات المحامي

 المبحث األول :  حقوق وموجبات المتدرج

 المبحث الثاني : موجبات المحامي باإلستئناف

الفصل الرابع : تنظيم وإدارة نقابة املحامني

 املبحث األول : الجمعية العامة

 املبحث الثاين : مجلس النقابة

 املبحث الثالث : النقيب.

الفصل الخامس : املجلس التأديبي

 املبحث األول: أصول املحاكمة أمام املجلس التأديبي.

 املبحث الثاين : العقوبات أمام املجلس التأديبي.

 املبحث الثالث : طرق املراجعة.

الفصل السادس : نظام آداب مهنة ومناقب املحامني

 املبحث األول : عالقة املحامي مع موكله

 املبحث الثاين : عالقة املحامي مع زبائنه

 املبحث الثالث : عالقة املحامي مع القضاة

 املبحث الرابع : عالقة املحامي مع املتدرج
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 مقدمة:
ــة  ــق مبارس ــا يتعلّ ــة في ــائل القانوني ــى املس ــز ع ــد ويركّ ــون جدي ــو قان ــي ه ــون الطب القان

ــة. ــدل او مجاني ــاء ب ــون لق ــن ان تك ــاطات ممك ــذه النش ــة. ه ــة والصحيّ ــن الطبي ــض امله بع
يركّــز هــذا القانــون مــن جهــة عــى دراســة العالقــات القانونيــة الخاصــة التــي تتعلـّـق بالطبيب 
ومنهــا تنظيــم ورشوط مارســة مهنــة الطــب وآداب مارســة التجــارب الطبيــة ومــن جهــة اخــرى 
ــن  ــة ب ــن العالق ــي تتضّم ــي الت ــل الطب ــى العم ــق ع ــي تطب ــة الت ــد القانوني ــاول ايضــاً القواع يتن
ــاء تجــاه بعضهــم البعــض ويشــتمل ايضــاً عــى بعــض املهــن  ــات األطب الطبيــب واملريــض وواجب
االطبيــة، كأطبــاء االســنان واملمرضــن واملمرضــات، ألن الطبيــب مل يعــد الشــخص الوحيــد املخــول 

يتقديــم العــالج ومحاربــة االمــراض.
بســبب الطــور الهائــل للعلــم باالجــال وتطــور الطــب خاصــة وبســبب الحــوادث املأســاوية 
التــي حصلــت خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة املتمثلــة بإجــراء تجــارب عــى البــرش مــن دون أخــذ 
موافقتهــم املســبقة ومــن بعدهــا ايضــاً، اصبــح مــن الــرضوري عــى االنســان ان يحمــي نفســه يف 

مواجهــة هــذا التطــور العلمــي والطبــي الالمحــدود.
مــن أجــل ذلــك وحايــة لألفــراد، دخــل القانــون عــى هــذا الخــط بطريقــة تصاعديــة يف مجــال 

الطــب والصحــة العامــة وميكــن القــول ان القانــون الطبــي اصبــح لــه اســتقاللية تامــة.
عــى نقيــض القوانــن األخــرى، ان القانــون الطبــي يف تطــور دائــم وخاصــة يف الســنوات القليلــة 
املاضيــة، هــذا القانــون يتضّمــن قواعــد مأخــوذة مــن قانــون املوجبــات والعقــود )العقــد الطبــي 
بــن الطبيــب واملريــض الــذي يحكــم العالقــة بــن الطرفــن وهــو عقــد مــن عقــود القانــون الخــاص 
ويتضمــن موجــب وســيلة عــى عاتــق الطبيــب(، ومــن قانــون االعــال )تنظيــم املارســة الطبيــة(. 
ــى دور  ــن ان نن ــدويل، وال ميك ــون ال ــن القان ــاً م ــل وايض ــون العم ــات وقان ــون العقوب ــن قان وم

املنظــات الدوليــة وخاصــة منظمــة الصحــة العامليــة ودورهــا يف مكافحــة األمــراض الوبائيــة.
كــا ذكرنــا يعتــر القانــون الطبــي مــن القوانــن الحديثــة العهــد وان قانــون الطــب الفرنــيس تم 
وضعــه منــذ حــوايل عــرش ســنوات فقــط. يتضمــن القانــون مواضيــع تتعلــق باالجهــاض والتجــارب 

الطبيــة عــى البــرش وقانــون حقــوق املــرىض واملوافقــة املســتنرة.
املواضيــع التــي تتعلــق بالقانــون الطبــي ميكــن تقســيمها اىل عــدة اقســام اساســية وتــم تضمــن 

كل منهــا املواضيــع املناســبة، وفقــاً للمخطــط التايل:
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 املحتوى:
اوالً: تعريف القانون الطبي ومصادره

- تعريف القانون الطبي
- مصادر القانون الطبي

• مصادر وطنية
• مصادر دولية

ثانياً: تطور العالقة بني االخالق والطب
- االخالق الطبية يف الحضارات القدمية

- االخالق الطبية يف العصور الحديثة

ثالثاً: الحامية العامة للصحة
- حاية االشخاص يف مجال القانون الطبي

• حقوق املرىض
o الحق يف العناية الطبية

o الحق يف الحصول عى املعلومات
o رضورة املوافقة عى العمل الطبي
o الحق يف االطالع عى امللف الطبي

- االعال الطبية:
o املساعدة الطبية عى االنجاب

o التجارب الطبية عى البرش
o زرع ووهب االعضاء

o املوت الرحيم )نهاية الحياة(
o موضوع االجهاض
o موضوع االستنساخ

رابعاً: قانون اآلداب الطبية
- واجبات االطباء العامة

- واجبات االطباء نحو املرىض

خامساً: املسؤولية الطبية
- املسوؤلية املدنية للطبيب

- املسؤولية الجزائية للطبيب
- املسؤولية املسلكية للطبيب
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330الخامس الوظيفة العامة

مقدمة:
تحتــل الوظيفــة العامــة موقعــاً تتمكــن االدارة العامــة بواســطته مــن تنفيــذ السياســة العامــة 

ــن  ــطة املوظف ــغل بواس ــي تش ــز الت ــة املراك ــة كاف ــات اإلدارات العام ــرر يف هيكلي ــة، وتق للدول

العموميــن. وحيــث أن الوظيفــة العامــة هــي مــكان تأديــة خدمــة عامــة فــإن تأديــة هــذه الخدمــة 

ــن  ــع اللبناني ــة لجمي ــرص املكتافئ ــر الف ــذي يوجــب توف ــاً للدســتور ال ــكل مواطــن وفق متاحــة ل

بتــويل الوظائــف العامــة. وطبعــاً ضمــن الــرشوط التــي يقررهــا القانــون لــكّل وظيفــة.

المحتوى:
الفصل االول: مفهوم الوظيفة العامة

- المبحث االول: تعريف الوظيفة العامة

- المبحث الثاني: تطور مفهوم الوظيفة العامة عبر التاريخ

- المبحث الثالث: مفهوم الوظيفة العامة وخصائصها في االنظمة المعاصرة

- المبحث الرابع: الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة

الفصل الثاني: الموظفون العامون

- المبحث االول: تعريف الموظف العام وانواع الموظفين العامين

- المبحث الثاني: طبيعة رابطة الموظف العام بالدولة

الفصل الثالث: إدارة شؤون الموظفين

- المبحث االول: التسميات والمصطلحات المختلفة

- المبحث الثاني: مفهوم إدارة شؤون الموظفين

- المبحث الثالث: وظائف إدارة شؤون الموظفين

- المبحث الرابع: صالحيات إدارة شؤون الموظفين
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الفصل الرابع: سياسات اختيار الموظفين وتعيينهم

- المبحث االول: أهمية عملية االختيار وأهدافها

- المبحث الثاني: شروط التوظيف العامة

- المبحث الثالث: إجراءات اختيار الموظفين

- المبحث الرابع: اجراءات ومبادىء تعيين الموظفين

الفصل الخامس: إلتزامات الموظفين وحقوقهم

- المبحث االول: التزامات الموظفين

- المبحث الثاني: حقوق الموظفين وضماناتهم

الفصل السادس: سياسات الرواتب واألجور

- املبحث األول: مفهوم الرواتب واألجور

- املبحث الثاين: أنواع الرواتب واألجور

- املبحث الثالث: أسس احتساب الرواتب واألجور

- املبحث الرابع: مشاكل الرواتب واألجور يف القطاع الحكومي

- املبحث الخامس: أهمية الرواتب واألجور

الفصل السابع: التدرج والرتقيه والرتفيع والنقل

- املبحث االول: العالوات

- املبحث الثاين: الرتقية

- املبحث الثالث: النقل

- املبحث الرابع: التدرج والرتقية والرتفيع والنقل يف النظام اللبناين

الفصل الثامن: إجازات املوظفني

- املبحث األول: اإلجازات اإلدارية او السنوية

- املبحث الثاين: اإلجازات العائلية

- املبحث الثالث: اإلجازات بدون راتب

- املبحث الرابع: إجازات األمومة
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- املبحث الخامس: اإلجازات الصحية

- املبحث السادس: اإلجازات الطارئة

- املبحث السابع: إجازات الحج

الفصل التاسع: أوضاع املوظفني القانونية

- املبحث االول: األصالة

- املبحث الثاين: الوكالة

- املبحث الثالث: االنتداب

- املبحث الرابع: الوضع خارج املالك

- املبحث الخامس: االستيداع

- املبحث السادس: اإلعفاء من مهام الوظيفة

- املبحث السابع: االنتداب للقيام بأعال امانة الرس الخاصة بالوزير

الفصل العارش: مسؤولية املوظفني

- املبحث االول: املسؤولية التأديبية او املسلكية

- املبحث الثاين: املسؤولية الجزائية

- املبحث الثالث: املسؤولية املدنية

الفصل الحادي عرش: انتهاء خدمة املوظفني

- املبحث االول: انتهاء الخدمة بناء عى طلب املوظف

- املبحث الثاين: انتهاء الخدمة من جانب االدارة



الفصل الّسادس

DRPE  - L6000 / اصول املحاكات الجزائية

DROC - L6003 / تحديد وتحرير وسجل عقاري

DRTR - L6000 / قانون العمل وقانون الضان االجتاعي

SCAD - L6000 / القضاء االداري

DRBF - L6000 / القانون املريف

LANG - L6000 / لغة اجنبية متخصصة - االنكليزية

LANG - L6000 /  لغة اجنبية متخصصة - الفرنسية

DROC - L6005 / قانون البناء والتنظيم املدين

DROC - L6004 / التقنية العقدية

DROC - L6001 / املنازعات الدستورية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE  

L6000
64515السادساصول املحاكات الجزائية

 مقدمة:
يهــدف املقــرر اىل التطــرّق اىل الحقــوق املعــرتف فيهــا يف اصــول املحاكــات الجزائيــة ملختلــف 

ــة حســن  ــن مراقب ــن م ــرضر، يتمك ــه واملت ــى علي ــه او مدع ــة ومشــتبه ب ــة عام ــن نياب ــاء م الفرق

تطبيــق القوانــن ومتابعــة ملــف جــزايئ معــن.

 أمهية:
ــه ومتــرضر(  ــة وحقــوق الفرقــاء )مشــتبه ب ــات املحاكمــة الجزائي اطــالع الطالــب عــى مجري

منــذ ارتــكاب الجرميــة اىل حــن صــدور الحكــم النهــايئ القاطــع خاصــة وان هنــاك فرقــاً كبــراً مــا 

بــن مالحقــة يف جنحــة ومالحقــة يف جنايــة، وبــن املحاكمــة الوجاهيــة والغيابيــة الــخ...

 املحتوى:

القسم االول: الدعاوى الناشئة عن الجرمية:

  الفصل االول: الدعوى العامة

1- تحريكها

2- القيود

3- حاالت اسقاطها

 الفصل الثاين: الدعوى املدنية

1- رشوط اقامتها

2- مكانها

3- قاعدة: الجزاء يعقل الحقوق

4- اسقاطها



149 الفصل السادس

القسم الثاين: سري الدعوى الجزائية 

 الفصل االول: التحقيق االويل

 الفصل الثاين: التحقيق االبتدايئ

 الفصل الثالث: دور الضابطة العدلية

ــك  ــا يف ذل ــات مب ــة الجناي ــزايئ ومحكم ــرد الج ــايض املنف ــام الق ــة ام ــول املحاكم ــك اص كذل

ــة. ــه العدال ــن وج ــار م ــة الف محاكم

وختاماً كافة طرق املراجعة.

.M1 مالحظة: ترتك املحاكم الجزائية االستثنائية والدولية اىل املاسرت يف سنته االوىل اي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L6003

تحديد وتحرير وسجل 

عقاري
64515السادس

 مقدمة:
ــان،  ــايل يف لبن ــارات الح ــع العق ــى وض ــوء ع ــليط الض ــو تس ــادة ه ــذه امل ــن ه ــدف م إن اله

وبالتحديــد البحــث يف النظــام العقــاري وعمليــات التحديــد والتحريــر بحيــث ان الغايــة االساســية 

مــن هــذه املــادة تتمحــور يف دراســة مفاعيــل القيــد يف الســجل العقــاري وتأثــره عــى اكتســاب 

امللكيــة.

 املحتوى:

مقدمة: ملحة تاريخية

مدخل: االنظمة العقارية

القسم االول: التحديد والتحرير االلزامي

 الباب االول: التحديد والتحرير املؤقت

- بحث أول: وضع حدود العقارات وتنظيم خرائط املنطقة العقارية

- بحث ثان: بيان الحقوق الجارية عى العقار

- بحث ثالث: اختتام التحديد والتحرير املؤقت

 الباب الثاين: التحديد والتحرير النهايئ

- بحث أول: التحديد والتحرير النهايئ امام القايض العقاري

- بحث ثان: التحديد والتحرير النهايئ امام القضاء العادي
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القسم الثاين: عمليات التحديد والتحرير االختياري

 الباب االول: اجراءات التحديد والتحرير االختياري

- بحث أول: املرحلة االدارية

- بحث ثان: املرحلة النهائية

 الباب الثاين: مفاعيل التحديد االختياري

- بحث وحيد: القوة الثبوتية للتحديد والتحرير االختياري

السجل العقاري

 مدخل: ماهية السجل العقاري

 الباب االول: القيد يف السجل العقاري

- البحث االول: موضوع القيد يف السجل العقاري

- البحث الثاين: اصول- طوارىء القيد

 الباب الثاين: مفاعيل القيد يف السجل العقاري

- البحث االول: آثار القيد يف السجل العقاري

- البحث الثاين: القوة الثبوتية لقيود السجل العقاري
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRTR 

L6000

قانون العمل وقانون 

الضان االجتاعي
550السادس

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة التعريــف بقانــون العمــل وتطــوره عــى مــّر العصــور، وتحديــد خصائصــه 

ــد  ــردي والعق ــل الف ــد العم ــث يف عق ــادة البح ــتوجب امل ــا تس ــه. ك ــاق تطبيق ــادره ونط ومص

الجاعــي، ويف الخالفــات الناشــئة عــن مســائل العمــل والقضــاء املختــص للنظــر فيهــا.

 املحتوى:

الجزء االول: المبادىء العامة في قانون العمل
 الباب االول: التعريف بقانون العمل

 الباب الثاني: التطور التشريعي لقانون العمل

 الباب الثالث: خصائص قانون العمل

 الباب الرابع: مصادر قانون العمل

 الباب الخامس: نطاق تطبيق قانون العمل

الجزء الثاني: تنظيم عالقات العمل الفردية
 الباب االول: التعريف بعقد العمل وخصائصه وتمييزه عن العقود االخرى

 الباب الثاني: انعقاد عقد العمل

 الباب الثالث: اثار عقد العمل

 الباب الرابع: تعليق عقد العمل

 الباب الخامس: انتهاء عقد العمل

 الباب السادس: طوارىء العمل

 الباب السابع: قضاء العمل الفردي
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الجزء الثالث: تنظيم عالقات العمل الجامعية
 الباب االول: النقابات

 الباب الثاين: عقود العمل الجاعية

 الباب الثالث: االرضاب

 الباب الرابع: تسوية النزاعات الجاعية

خالصة

 الكتاب الثاين: قانون الضامن االجتامعي

الجزء االول: التنظيم االداري ونطاق تطبيق الضامن االجتامعي
 الباب االول: التنظيم االداري للصندوق الوطني للضان االجتاعي

 الباب الثاين: نطاق تطبيق الضان االجتاعي

الجزء الثاين: تقدميات الضامن االجتامعي
 الباب االول: فرع ضان املرض واالمومة

 الباب الثاين: فرع ضان طوارىء العمل واالمراض املهنية

 الباب الثالث: فرع نظام التقدميات العائلية والتعليمية

 الباب الرابع: فرع نظام تعويض نهاية الخدمة

خالصة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

L6000
440السادس القضاء االداري

 مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة البحــث يف كيفيــة تنظيــم القضــاء االداري، وطــرق مراقبــة العمــل 
االداري، وكيفيــة اجــراء الرقابــة عــى عمــل االدارة، والســلطة الصالحــة لتســوية املنازعــات الناجمــة 
عــن االختصــاص. امــا الغايــة االساســية مــن هــذه املــادة فهــو يف تحديــد اصــول تقديــم املراجعــة 

ــب املســؤولية عــى االدارة. ــة ترتي ــام القضــاء االداري، وكيفي ــة ام القضائي

 املحتوى:
القسم االول: مراقبة العمل االداري

 الباب االول: توزيع الرقابة على االدارة بين المحاكم االدارية والعدلية
- فصل اول: معايير تمييز االختصاصات

- فصل ثان: تسوية المنازعات الناجمة عن االختصاصات
- فصل ثالث: القاضي العدلي قاضي النشاط االداري

 الباب الثاني: تنظيم القضاء االداري
- فصل اول: تنظيم القضاء االداري في فرنسا
- فصل ثان: تنظيم القضاء االداري في لبنان

- فصل ثالث: اختصاص مجلس شورى الدولة كقاضي منازعات ادارية

القسم الثاني: قواعد االجراءات القضائية
 الباب االول: المراجعات القضائية

- فصل اول: مراجعة االبطال لتجاوز حد السلطة
- فصل ثان: مراجعة القضاء الشامل

- فصل ثالث: مراجعة التفسير- مراجعة نفعاً للقانون

 الباب الثاني: مسؤولية االدارة
- فصل اول: اسس مسؤولية االدارة

- فصل ثان: المسؤولية بسبب الخطأ
- فصل ثالث: المسؤولية من دون خطأ
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRBF 

L6000
330السادس القانون املريف

 مقدمة:
إن الهــدف مــن هــذه املــادة هــو يف تســليط الضــوء عــى منــو وتطــّور القطــاع املــريف يف لبنان، 
ــة، وتطــّور القطــاع  ــة املرفي ــه، نظــام الرسيّ ــون النقــد والتســليف وتعديالت مــن خــالل ســن قان
املــريف يف لبنــان. ويرتكــز املقــرر حــول دور املــرف املركــزي يف النظــام املــريف العــام يف لبنــان 
مــن ناحيــة الــدور الترشيعــي مــن ناحيــة والــدور الرقــايب مــن ناحيــة اخــرى، اضافــة اىل مختلــف 

الهيئــات املنبثقــة عنــه.

 املحتوى:
Introduction

I. Definition of the Banking Law 
II. Aspects of the Banking Law
III. The sources of Banking Law
IV. Special feature of the banking law

Chapter one: The Central Bank

 Section I: Presentation
- Paragraph I: The legal status
- Paragraph II: Exemptions and privileges  

 Section II: The internal legal organization
- Paragraph I: Governor and sub-governors
- Paragraph II: The Central Board
- Paragraph III: The consultative committee
- Paragraph IV: Government Commissariat

- Paragraph V: The Banking Control Committee
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- Paragraph VI:  The High Banking Board
- Paragraph VII: The Special Investigative Commission )SIC(
- Paragraph VIII: The committee of Banking Information Technologies
- Paragraph IX: The committee for the modernization of banking and 
Financial Laws

 Section III:  Central bank missions and operations
- Paragraph I:  The missions of the Central Bank
- Paragraph II: Central Bank Operations:

Chapter Two:  The banking industry and the Banks
 Section I: Definition of banks 
 Section II: Banks classification

- Paragraph I: Ordinary commercial banks or deposit banks
- Paragraph II: The specialized Banks
- Paragraph III: The Islamic banks 
- Paragraph IV: Difference between banks and the finance banks  and the 
Finance Establishments:

Chapter Three: Formalities for constituting Banks
 Section I: Conditions and basis of the banking profession exercise

- Paragraph I: The conditions relating to persons
- Paragraph II: Objective conditions & rules:
- Paragraph III: Banks name
- Paragraph IV: Banks subject
- Paragraph V: Basis of utilization of resources
- Paragraph VI: Opening and closing of branches
- Paragraph VII: Authorization for constitution of banks
- Paragraph VIII: Delisting of Banks
- Paragraph IX: Accounts and Statistics – Supervision
- Paragraph X: Auditors
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 Syllabus Droit bancaire

INTRODUCTION:
L’objectif général du cours est de permettre à l'étudiant d’acquérir des 

connaissances théoriques et pratiques en Droit bancaire et cambiaire.

Les objectifs spécifiques sont :

- comprendre et maîtriser les notions essentielles du droit bancaire et cambiaire,

- pouvoir appliquer à des cas pratiques les règles juridiques présentées dans le cours.

Après une introduction générale présentant le droit bancaire et cambiaire ainsi 

que ses sources, le cours comprend deux Modules.

Le Module 1 se divise en deux parties : le système bancaire et l’activité bancaire. 

L’étude du système bancaire porte sur les institutions bancaires et le statut bancaire 

relatif au monopole et à la responsabilité en matière bancaire. Quant à l’activité 

bancaire, elle concerne les opérations de banque et les opérations annexes.

Le Module 2 porte d’abord sur les comptes bancaires à travers le compte de 

dépôt, le compte courant et les comptes spéciaux. Ensuite, sont étudiés les effets de 

commerce: la lettre de change, le billet à ordre, à côté d'autres effets de commerce.

PLAN:

MODULE 1. LE SYSTEME BANCAIRE ET L’ACTIVITE BANCAIRE

 Introduction )6h(

I.- Définition et historique

II.-Les sources

 Première partie: Le système bancaire

- CHAPITRE I.-Les institutions exerçant la profession bancaire )6h(

• SECTION I.- Les établissements de crédit

• SECTION II.-Le statut bancaire
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- CHAPITRE II.- Les autorités bancaires )6h(

• SECTION I. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest )BCEAO(

• SECTION II. La Commission Bancaire de l'UMOA

 Deuxième partie: L’activité bancaire

- CHAPITRE I.-Les opérations de banque )6h(

• SECTION I.-La réception de fonds du public

• SECTION II.- Les opérations de crédit

• SECTION III.- La mise a disposition de la clientèle et la gestion des 

moyens de paiement

- CHAPITRE II.-Les opérations annexes )6(

• SECTION I.- Les opérations connexes

• SECTION II.- Les opérations non bancaires

MODULE 2: LES COMPTES BANCAIRES ET LES EFFETS DE COMMERCE

 Première partie: Les comptes bancaires

- CHAPITRE I.-Le compte de dépôt )6h(

• SECTION I.- L'ouverture du compte de dépôt

• SECTION II.- Le fonctionnement du compte de dépôt

• SECTION III.- la clôture du compte de dépôt

- CHAPITRE II.-Le compte courant )6h(

• SECTION I.- La qualification du compte courant

• SECTION II.- Le régime du compte courant
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- CHAPITRE III.-Les comptes spéciaux )6h(

• SECTION I.- La spécialité tenant au titulaire

• SECTION II.- La spécialité tenant à l’objet

 DEUXIÈME PARTIE: LES EFFETS DE COMMERCE

- CHAPITRE I.-La lettre de change )6h(

• SECTION I. L’existence juridique de la lettre de change

• SECTION II. Le paiement de la lettre de change

- CHAPITRE II.-Le billet a ordre )6h(

• SECTION I. Comparaison avec la lettre de change

• SECTION II. Forme du billet à ordre

- CHAPITRE III.-Les autres effets de commerce )4h(

• SECTION I. Le warrant

• SECTION II. Les formes d’effets de commerce dérivés
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

LANG 

L6000
330السادس لغة اجنبية متخصصة

 Introduction:

This course aims at familiarizing students with the language used in legal 

documents in both English and Arabic and developing their skills in translating 

these documents. This practical translation course focuses mainly on the legal text 

and its specific features of style )highest degree of formality, characteristic use of 

passive constructions and impersonal style, in addition to the use of fossilized terms 

and context-bound forms(. 

As the legal field is extremely sensitive, having to do with people's rights and 

obligations, the wording of legal texts is very sensitive too: the words and expressions 

are chosen carefully to refer to a single direct meaning, leaving almost no room for 

alternative interpretations. 

Students need to be familiarized with all these features so as to recognize them 

when they occur in source texts, and to be able to find their equivalents in the other 

language when drafting the target text. To this end, but also for promoting accuracy 

of expression and terminology, which is one of the requirements of legal translation, 

parallel target language texts are used so that students could find correct terms, 

appropriate manners of saying things, and even the right setting and format of the 

legal text in the target language. 

Exercises cover the translation of authentic texts representing major branches 

of the legal field: contracts and agreements, conventions, certificates, laws )acts and 

articles(, decrees, etc, in addition to certain texts on areas like marriage, divorce, 

inheritance, will and testament, etc.
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 Learning outcomes

After completing the course, students should be able to:

- Gain a better understanding of the various kinds of legal documents and the 

practical skills in translating them and acquire the knowledge in those legal areas.

- Have a broader concept of and the basic techniques in dealing with legal translation.

 Learning activities

Hours per week: 1 hour 30 minutes

 Assessment scheme

- Class participation and class exercices 20%

- Assignments 40%

- Final examination 40% 

 Policy on penalties for late submission of written work:

Late submission of written work 17- days: minus one Sub-Grade

Late submission of written work beyond 7 days: the work will not be graded and a 

failure grade is given.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

LANG 

L6000
330السادس لغة اجنبية متخصصة

 Introduction:
Ce syllabus s’adresse à des étudiants en 5ème et 6ème semestres à la section 1 

de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives. Cours à l’issu 

duquel ils passeront un examen final de français à objectif spécifique. Une fois leur 

licence en poche, ils seront amenés à passer les concours de la Magistrature, du 

Barreau de Beyrouth ou de fonction publique. Aussi ce cours leur ouvrira-t-il des 

horizons et leur permettrait d’accéder aux postes auxquels ils aspirent.

 Présentation de l’unité d’enseignement

Les étudiants seront amenés à acquérir un lexique et un savoir faire pour 

communiquer dans différentes situations de communication de leur vie estudiantine 

et professionnelle juridiques.

 Objectifs généraux

- Doter les étudiants d’un lexique, d’un savoir-faire et savoir-être pour accomplir 

des tâches langagières en contexte juridiques.

- Familiariser les étudiants avec la terminologie juridique dans les deux langues 

arabes et françaises afin de les préparer à l’épreuve de traduction organisée par le 

Barreau de Beyrouth et la fonction publique.

- Accompagner les étudiants et les rendre capables de disserter sur un de sujets 

socio-juridiques.
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 Savoirs et compréhension

- Avoir des connaissances culturelles et sociolinguistiques en droit.

- Mettre en œuvre des stratégies d’écoute, de lecture et de productions orales et 

écrites )langue maternelle/ langue étrangère(.

 Compétences intellectuelle

- Etre capable de lire et de comprendre un texte écrit, un document audio ou une 

vidéo se rapportant à un sujet socio-juridique.

- Etre capable de produire à l’écrit et à l’oral et d’interagir sur un sujet en rapport 

avec les règles de droit.

 Compétence professionnelles et pratiques

Communiquer en français à objectifs spécifiques, en l’occurrence utiliser à bon 

escient un lexique juridique pour s’intéresser à un sujet de droit.

 Compétence globales

Prendre du recul par rapport à ses stratégies d’apprentissages
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L6005

 قانون البناء والتنظيم 

املدين
330السادس

 مقدمة:
ــي  ــم المدن ــة بالتنظي ــيم المرتبط ــن والمراس ــى القواني ــاس ال ــي األس ــرر ف ــذا المق ــتند ه يس

وبالبنــاء، وال ســيما بالنســبة للتنظيــم المدنــي المرســوم االشــتراعي رقــم 83/69 المعــّدل بالقوانيــن 

ــخ2000/5/26. ــم 215 تاري ــم 1995/438 ورق ــم 89/2 ورق رق

 أمهية:
يبغــى مــن وراء دراســة هــذه المــادة، معرفــة الطالــب بعــض المبــادىء الرئيســية المتعلقــة 

بالتنظيــم المدنــي، ثــم معرفــة واجبــات الراغــب فــي انشــاء بنــاء ومشــتمالته والشــروط والقيــود 

المترتبــة بهــذا الصــدد، ودور الســلطة المراقبــة والمحاســبة عنــد االقتضــاء.

 املحتوى:

1- بالنسبة للتنظيم المدني

- دور المجلس األعلى للتنظيم المدني

- دور المديرية العامة للتنظيم المدني والمهام الملقاة على األجهزة التابعة لها.

- التصميم والترتيب المدني العام

- تصاميم وأنظمة المدن والقرى

- الخطة الشاملة لترتيب األراضي اللبنانية

2- بالنسبة لقانون البناء:

- رخصة البناء شروطاً ومتطلبات واألشغال المستثناة من إلزامية الترخيص

- االلتزام بالترخيص، ونتائج إهماله والمراجعات القضائية في هذا الصدد
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- رخصة اإلشغال ومتماتها، اكتساباً وتعديالت ونتائج

- الرشوط الفنية واالرتفاقية للبناء

• الغالف

• النتوء عى الغالف

• مدى وقوع النظر

• منظر البناء وتحديات الواقع

• ضانة البناء والدراسة التنظيمية

• االرتفاقات االستثنائية الحائية

- االرتفاقات العامة ومرآب البناء

• الفضالت والرتاجعات

• معدالت االستثار والتنظيك املناطقي واملجموعات الكرى

• االرتفاع تحت السقف

• احكام املرآب
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L6004
330السادس التقنية العقدية

 مقدمة:
مل تكــن التقنيــة العقديــة تــدرس يف كليــة الحقــوق كــادة مســتقلة إمنــا كان ميكــن للطالــب 

ــون  ــواد القان ــض م ــة لبع ــة والتطبيقي ــة النظري ــالل الدراس ــن خ ــا م ــض عنارصه ــاف بع إستكش

كالنظريــة العامــة للموجبــات والعقــود ، والعقــود املســاة ، والقانــون التجــاري ، وغرهــا... وقــد 

ــِدء بتدريــس هــذه املــادة للمــرة األوىل  أدخلــت يف برامــج الكليــة مــع النظــام الجديــد LMD وبُ

ضمــن منهــاج املاســرت M1 1((– مهــن قضائيــة- العــام الــدرايس 2013-2014 وقــد ســبق ووضعنــا 

بتــرف اإلدارة يف حينــه توصيفــا لهــذا املقــرر نعيــد صياغتــه مــن جديــد.

ــع أن كل  ــم . والواق ــاس وعالقاته ــاة الن ــة يف حي ــة بالغ ــود أهمي ــه أن  للعق ــك في ــا ال ش م

ــة  ــات اليومي ــكاد عــدد العقــود واإلتفاقي ــه وي ــه ورغبات ــن إلشــباع حاجات ــا يتعامــل مــع اآلخري من

عــى إختــالف أنواعهــا وطبيعتهــا وأطرافهــا ال تحــى، وكلــا إحتــل موضوعهــا مكانــة ماليــة هامــة 

كلــا تطلــب اإلتفــاق عــى الــرشوط واملوجبــات الناشــئة عنهــا دقــة ووضــوح يف إعدادهــا وصياغــة  

بنودهــا وفقــاً للمبــادىء القانونيــة التــي وضعهــا املــرشع كنظــام قانــوين لهــا.

والعقــد هــو كل إتفــاق بــن طــرف وآخــر يهــدف إىل إنشــاء عالقــات إلزاميــة ، فــإذا قــام كل 

طــرف فيــه بتنفيــذ موجباتــه العقديــة فليــس مثــة مشــكلة حيــث يحصــل كل فريــق عــى مــا ســعى 

إليــه مــن خــالل هــذا العقــد ، وبذلــك يتأكــد املبــدأ املعــروف بــأّن العقــد هــو قانــون أو رشيعــة 

املتعاقديــن.

وبالرغــم مــن أهميــة هــذه العقــود  املنشــاة عــى وجــه قانــوين ، ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار 

قانونيــة، إال أننــا نجــد الكثــر مــن النــاس وحتــى العاملــن يف املجــال الحقوقــي والقانــوين، ليــس 

لديهــم الثقافــة التعاقديــة املطلوبــة لحايــة حقوقهــم، وللمحافظــة عليهــا مــن اإلحتيــال والغــش 

أو خطــر التهــرب مــن تنفيذهــا يف املســتقبل..
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ــب  ــث الواج ــة البح ــة وخط ــة العقدي ــة التقني ــة دراس ــا أهمي ــدم، تظهرلن ــا تق ــاً م إنطالق

ــا: ــن معالجته ــد م ــا والفوائ ــي تثره ــكاليات الت ــراز اإلش ــل إب ــن أج ــا م إعتاده

ــد  ــل ق ــادي أي خل ــوين، ومحــام، مــن تف ــب وباحــث ومستشــار قان ــة متكــن كل طال أ- إن لجه

يقــع يف العقــد الــذي يقــوم بإعــداده متهيــدا إلبرامــه وذلــك منــذ لحظــة التحضــر  للمفاوضــات 

وبدئهــا ولغايــة اإلتفــاق النهــايئ عــى إبــرام العقــد وبالتــايل توقيعــه بعــد صياغتــه وفــق إرادة 

ــوين  ــه القان ــواله مهندس ــوين متاســك يت ــاء قان ــا كبن ــد هن ــر العق ــن ، فيظه ــة املتعاقدي ورغي

بحيــث يــأيت واضحــا دقيــق العبــارات ال يشــوبه أي غمــوض.

ب- أو لجهــة اإلهتــام بصياغــة العقــود بإعتبارهــا عمــالً إبداعيــا يبحــث القائــم بــه عــن أنســب 

الطــرق املحققــة ألهدافهــا االمــر الــذي يكفــل تنفيــذ بنودهــا دون منازعــات أو خالفــات.

ــط املصطلحــات  ــد وضب ــر عــن موضــوع  العق ــا التعب ــي يجــري به ــة هــي األداة الت فالصياغ

وتصنيــف أحكامهــا وترتبيهــا مــا يكفــل لهــذا العقــد الدقــة وحســن الصياغــة ،  وتحــول دون قيــام 

مشــكالت يف التنفيــذ ناجمــة عــن عيــوب الصياغــة أو غموضهــا أو عــدم دقتهــا وإال كان للقضــاء 

مهمــة تفســر هــذه العقــود ومفرداتهــا ، وقــد يــؤدي هــذا التدخــل مــن قبــل القضــاء يف التفســر 

والتوضيــح إىل نتائــج غــر مرضيــة ألحــد أطــراف العقــد وال تعــرِّ عــن إرادتــه الحقيقيــة.

وعليــه فــإّن صياغــة العقــود هــي الهندســة القانونيــة التــي يتوالهــا القانــوين املتخصــص والتــي 

يتــم  مــن خاللهــا التعبــر عــن إرداة ونيــة املتعاقديــن ، وخاصــة يف العقــود الكبــرة واملعقــدة والتــي 

قــد ال يتمكــن  املتعاقــدون مــن إنجازهــا وإبرامهــا إال بعــد إجــراء مفاوضــات قــد تكــون طويلــة 

وتثــار خاللهــا مواضيــع كثــرة ومــن أجــل إســتيعاب هــذه املواضيــع ال بــد مــن أن تكــون عبــارات 

العقــد والفاظــه ومســتنداته ومالحقــه دقيقــة ، محــددة وواضحــة وكاملــة مــن كافــة جوانبهــا.

ــل  ــع تفاصي ــا  واإلحاطــة بجمي ــث يف أجزائه ــوب أوالً هــو التحضــر للمفاوضــات والرتيّ فاملطل

العقــد واملعطيــات التــي تــدور حولــه، ومــن ثــم قــراءة مــا ورد يف مــرشوع  العقــد بتمعــن ودقــة 

ــه هــذا العقــد  ــايل معرفــة مــا يرتب ــه، وبالت ــع النهــايئ علي ــه باألحــرف األخــرة والتوقي قبــل صياغت

مــن موجبــات وحقــوق متبادلــة... إّن قيمــة العقــد  والحكــم عــى مــدى دقّــة وحبكــة صياغتــه ال 

تظهــر إال حينــا يثــار بشــأنه نــزاع ونلجــأ إىل جهــات اإلختصــاص املتفــق عليهــا لحســم هــذا النــزاع.

ــود، وهــذه  ــرام العق ــة إب ــك تقني ــوين أن ميتل ــد ، ومهندســه القان ــع العق بإختصــار، عــى موقّ

ــب  ــة الواج ــة والعلمي ــاليب الفني ــائل واألس ــن الوس ــة م ــتخدام  مجموع ــت إال إس ــرة ليس األخ

ــة   ــون وإن لجه ــكل واملضم ــث الش ــن حي ــد إن م ــا الجي ــود وتنظيمه ــة العق ــا يف صياغ إعتاده

ــد. ــرام العق ــه إب ــي تواج ــات الت ــاكل والصعوب ــة املش معالج
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وعليــه تظهــر التقنيــة العقديــة مــن خــالل مــا تقــدم ليــس فقــط بأنهــا  الهندســة القانونيــة 

للعقــد وصياغتــه بطريقــة تتضمــن التعبــر الدقيــق عــن إرادة أطرفــه أو وســيلة إلســتبعاد النزاعــات 

ــح  ــة. فمصطل ــة واإلقتصادي ــط اإلجتاعي ــم للرواب ــا هــي تنظي ــا ، وإمن ــد وحله ــي التعاق ــن فريق ب

ــح  ــن مصطل ــاً ع ــف متام ــا  يختل ــة م ــة أو حرف ــن أو مهن ــص بف ــلوب املخت ــي األس ــة وه التقني

ــادات واألعــراف.  ــح الع ــة وعــن مصطل ــات العملي التطبيق

إّن التقنيــة العقديــة تتطلــب منــا أن نكــون ملمــن ومتمكنــن مــن أكــرث مــن فــرع مــن فــروع 

القانــون الوضعــي وعــى رأســها قانــون املوجبــات والعقــود القانــون التجــاري القانــون الرضيبــي 

وقانــون أصــول املحاكــات املدنيــة... وغرهــا.

وقــد حاولنــا يف هــذا املقــرر املــرور بجميــع مراحــل والدة العقــد، حيــث تتجســد املرحلــة األوىل 

بعــرض التقنيــة العقديــة يف مرحلــة مــا قبــل التعاقــد أي املفاوضــات التــي تعــد الخطــوة األوىل نحــو 

إيــرام العقــد، فإســتعرضنا جميــع الوســائل والــرشوط التــي مــن املمكــن أن تكلــل هــذه املرحلــة 

بالنجــاح وخــروج املتعاقديــن منهــا بصــورة مرضيــة للطرفــن األمــر الــذي إســتوجب التمهيــد لهــذه 

ــا ؟  ــات وإنجاحه ــر للمفاوض ــن التحض ــف نتق ــو كي ــري وه ــؤال جوه ــى س ــة ع ــة باإلجاب املرحل

ومــن ثــم تــأيت املرحلــة الثانيــة واألدق وهــي مرحلــة تكويــن العقــد فتطرقنــا إىل التقنيــة العقديــة 

ــك دون  ــة وذل ــود التجاري ــك املفروضــة يف العق ــة وتل ــة التقليدي ــود املدني ــرام العق ــة يف إب املطلوب

أن يســهى عــن بالنــا مجــاراة التطــور العلمــي والتحــدث عــن التقنيــة العقديــة يف إطــار العقــود 

التجاريــة اإللكرتونيــة. 

مــا تقــدم يتبــن لنــا أهميــة صياغــة العقــود وبالتــايل جوابنــا عــى الســؤال الجوهــري الثــاين 

ــة  ــة والدقيقي ــر/ العقــود بحيــث تشــكل الرتجمــة الحقيقي وهــو : كيــف نتقــن صياغــة / أو تحري

ــن ..؟ إلرادة الطرف

ومــن أجــل إعطــاء دراســتنا هــذه الطابــع العمــيل، قمنــا بوضــع منــاذج ألكــرث العقــود إنتشــاراً 

ــع، عقــود اإليجــارة، عقــود العمــل، عقــد إإلدارة الحرة.....وغرهــا  ــة كعقــود البي ــا العملي يف حياتن

مــن العقــود العمليــة.

فجاءت خطة دراسة هذه املادة وتوصيفها وفقاً ملا ييل:

 املحتوى:
املقدمة العامة

الفصل األول : التقنية العقدية يف املرحلة السابقة عىل التعاقد
 املبحث األول : تحضر املفاوضات من أجل إنجاحها

- املطلب األول : التعريف باملفاوضات
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- املطلب الثاين: اإلطار القانوين ملرحلة املفاوضات

- املطلب الثالث : التحضر للدخول يف مفاوضات

- املطلب الرابع : اإلعتبارات األساسية الواجب اإللتزام بها يف مرحلة التفاوض

• االلتزام بحسن النية 

• االلتزام باليقظة

• االلتزام باإلدالء بالبيانات

• االلتزام بالشفافية

• االلتزام بالرسية

 املبحث الثاين : تأمن سالمة املفاوضات

- املطلب األول : ماهية اإلتفاقات التمهيدية املنظمة ملراحل التفاوض 

• تعريف اإلتفاقات التمهيدية أو عقود التفاوض أو خطاب النوايا

• القيمة القانونية لإتفاقات التمهيدية أو لعقود التفاوض أو لخطابات النوايا

- املطلب الثاين : أنواع اإلتفاقات التمهيدية أو عقود التفاوض 

• الدعوة للتعاقد

• الدعوة للبدء يف مفاوضات

• عرض لإتفاقيات التمهيدية

- املطلب الثالث : مقاصد العقود التمهيدية

 املبحث الثالث : نهاية املفاوضات

- املطلب األول : اإلسرتاتيجية يف التفاوض

• صور إسرتاتيجية التفاوض السابق عى التعاقد

- املطلب الثاين : عوامل نجاح املفاوضات

• العوامل الفنية وتكتيك التفاوض

• العوامل الشخصية ؛ مهارات املفاوض

• الخرة التفاوضية

• اإلحاطة بشخصية املفاوض اآلخر 

La persuasion  القدرة عى اإلقناع •

• اإللتزام مببدأ حسن النية والجدية يف التفاوض
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الفصل الثاين : التقنية العقدية يف مرحلة إبرام العقد

 املبحث األول : التقنية العقدية يف إبرام العقود املدنية التقليدية

- املطلب األول : عنونة العقد

- املطلب الثاين : تحديد األطراف

- املطلب الثالث : املقدمة

- املطلــب الرابــع: تبيــان وتعريــف معنــى بعــض املصطلحــات املســتخدمة يف العقــد وكافــة 

عنارصه

• املوضوع

• مرفقات العقد

• دخول العقد حيز التنفيذ

• مدة العقد

• نهاية العقد

• تحديد عدد النسخ

• محل وتاريخ إبرام العقد

• القانون الواجب التطبيق واملحكمة املختصة

 املبحث الثاين : التقنية العقدية يف إبرام العقود التجارية

- املطلب األول : التقنية العقدية يف العقود التجارية العادية )عى دعامة ورقية(

• مرحلة اإلعداد ؛اإلملام بشكل واٍف و دقيق بأهداف األطراف من التعاقد

• اإلملام بالبنود واألحكام ذات الصلة

• التأكد من أهلية املتعاقد وصالحية التوقيع

• هويات وبيانات أطراف العقد

• اإلرشاف وإدارة مرحلة تحضر وتكوين العقد 

• مقدمة العقد

• الرسية وعدم اإلفشاء

• حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع
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- املطلب الثاين : التقنية العقدية يف العقود التجارية اإللكرتونية.

• ماهية عقد التجارة اإللكرتونية

• املقصود بالعقد اإللكرتوين

• خصائص العقد اإللكرتوين

• الطبيعة القانونية لعقد التجارة اإللكرتونية

 املبحث الثالث: التقنية العقدية يف إبرام العقود الدولية

- املطلب األول: أسس وأساليب صياغة عقود التجارة الدولية من حيث الشكل 

• الكتابة مبعناها التقليدي 

• الصياغة 

• لغة العقد

- املطلب الثاين : أسس وأساليب صياغة عقود التجارة الدولية من حيث املضمون 

• القانون الواجب التطبيق

• اإلختصاص القضايئ

• البند التحكيمي

• الضانات

الخامتة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L6001
330السادساملنازعات الدستورية

مقدمة:

“Le régime de l’Etat de Droit est conçu dans l’intérêt des citoyens et a pour but 

special de les prémunir et de les defender contre l’arbtraire des autorités étatiques”. 

RAYMOND CARRE DE MALBERG.

ــاتها  ــتوى اداء مؤسس ــف مس ــي يتوق ــون" الت ــة القان ــي "دول ــة ه ــة الحديث ــة املدني إن الدول

الدســتورية عــى مــدى التــزام الســلطة السياســية بقواعــد العدالــة الدســتورية. ســاهمت اجتهادات 

املجالــس الدســتورية بعمليــة دســرتة القوانــن حيــث أضحــى القانــون الدســتوري االجتهــادي عــى 

عالقــة مبختلــف فــروع القانــون.

يتضّمــن هــذا املقــرر البحــث يف املبــادىء العامــة التــي تشــّكل إطــاراً عامــاً للعدالــة الدســتورية 

وتســاهم يف نشــأتها، تطورهــا وتأثرهــا عــى النظــام الســيايس )القســم االول(. مــع األخــذ بعــن 

ــة  ــرر معالج ــذا املق ــن ه ــا يتضّم ــيل. ك ــياقها الداخ ــة وس ــتورية اللبناني ــة الدس ــار العدال االعتب

مجموعــة مــن املســائل القانونيــة والقــرارات املتخصصــة منــوذج وذلــك مــن أجــل اكتســاب الطالــب 

املهــارات الخاصــة العمليــة التطبيقيــة )القســم الثــاين(

لذلك سوف يحتوي هذا املقرر عى االقسام والفصول التالية:

املحتوى:

القسم االول: التكييف القانوين الذي يحكم نشأة وتطور العدالة الدستورية

 الفصل االول: العدالة الدستورية )القانون املقارن(

- اوال: انواع العدالة الدستورية

- ثانياً: القانون بقبضة الدستور



173 الفصل السادس

 الفصل الثاين: القانون الدستوري االجتهادي

- أوال: التوازن السيايس

- ثانياً: دور القايض الدستوري يف حاية الحقوق والحريات

القسم الثاين:  العدالة الدستورية يف لبنان ضامنة لدولة القانون واملؤسسات

 الفصل االول: االطار الدستوري اللبناين وصيغة الحكم

- أوال: يف الرقابة عى دستورية القوانن

- ثانياً: يف الطعون االنتخابية ودور املجلس الدستوري

 الفصل الثاين: اجتهادات املجلس الدستوري اللبناين

- أوال: تكريس القيمة الدستورية ملقدمة الدستور اللبناين

- ثانيا: تكريس القيمة الدستورية لبعض املبادىء والنصوص القانونية

رسالة واهداف املقرر:
• تعميق معرفة طالب الحقوق يف الدراسات املقارنة

• متكن الطالب الجانب النظري )تنمية العقلية العلمية النقدية(

ــرارات صــادرة عــن  ــة وق ــل مســائل قانوني ــب التطبيقــي العمــيل )تحلي ــب الجان • متكــن الطال

ــاين( ــس الدســتوري اللبن املجل
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L1000
64515االولالقانون الدستوري العام

مقدمة:
القانــون الدســتوري هــو فــرع حديــث مــن العلــوم القانونيــة، يتعلـّـق بظاهــرة تأســيس الدولــة 

حيــث يبــّن شــكل الدولــة، نظــام الحكــم فيهــا، تنظيــم عمــل الســلطات فيهــا وحقــوق املواطنــن 

ــة التــي تعطــى لهــذا القانــون، ألنــه ينظّــم املجتمــع األنســاين  وحرياتهــم. مــن هنــا كانــت األهميّ

تنظيــا متكامــال، فــال يقتــر دوره عــى النواحــي القانونيــة، بــل يتعّداهــا اىل النواحــي السياســية، 

األقتصاديــة واإلجتاعيــة.

ــة موضــوع  ــون الدســتوري العــام ، مقارب ــن محــارضات مــادة القان ــك، تتضّم انطالقــا مــن ذل

ــتور  ــس الدس ــّدد أس ــة تح ــة واضح ــاد منهجي ــالل اعت ــن خ ــام، م ــكل ع ــتوري بش ــون الدس القان

ومرتكزاتــه، أي مــن حيــث نشــأته، أنواعه،أشــكاله، انتهــاؤه وكيفيــة تأمــن الحايــة واألحــرتام لــه 

مــن خــالل مراقبــة دســتورية القوانــن. كذلــك دراســة الدولــة مــن حيــث نشــاتها، أركانهــا، أشــكالها، 

خصائصهــا ووظائفهــا. ومــن ثــّم الحكومــة مــن حيــث أنواعهــا، أشــكالها وكيفيــة اســناد الســلطة 

فيهــا عــن طريــق األنتخــاب ) األنظمــة األنتخابيــة(، ومبــدأ فصــل الســلطات.

ــون  ــه، تعطــى هــذه املحــارضات للســنة األوىل يف اإلجــازة، مــن خــالل دراســة القان ــاء علي بن

ــة  ــة واضح ــاء أمثل ــع اعط ــة م ــاتر عام ــاين والدس ــتور اللبن ــه يف الدس ــام وتطبيقات ــتوري الع الدس

ــايل: ــك عــى الشــكل الت ومحــّددة، وذل

املحتوى:

1- تحديد الدستور: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي او المادي للدستور

اعــداد الدســاتير واصدارهــا: االســاليب االوتوقراطيــة واالســاليب الديقراطيــة فــي نشــأة 

الدســاتير.

2- اشــكال الدســاتير وانواعهــا: الدســاتير المكتوبــة )دور العــرف الدســتوري فــي الدســاتير 

المكتوبــة( وغيــر المكتوبــة. الدســاتير المرنــة و الدســاتير الجامــدة.
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ــل -  ــل-  اقــرار التعدي ــل - اعــداد التعدي ــل الدســاتر والغاؤهــا: )اقــرتاح التعدي 3-  مراحــل تعدي

االصــدار والنــرش(. انتهــاء الدســاتر والغاؤهــا )األســلوب العــادي واألســلوب الثــوري(.

4- احرتام الدساتر وطرق حايتها: مراقبة دستورية القوانن- املجلس الدستوري يف لبنان.

ــر  ــات غ ــة - النظري ــات التعاقدي ــة )النظري ــة يف العصــور القدمي ــوم الدول ــة: مفه 5- نشــأة الدول

ــة(. التعاقدي

6- عنارص تكوين الدولة )الدولة – الشعب – السلطة السياسية(

7- شــخصية الدولــة ودميومتهــا: الشــخصية املعنويــة للدولــة، طبيعــة الســيادة ومداهــا والنظريــات 

التيوقراطيــة والدميقراطية للســيادة.

8- اشــكال الدولــة: الدولــة البســيطة او املوحــدة: املركزيــة االداريــة - الالمركزيــة االداريــة. الــدول 

املركبــة: االتحــاد الكونفــدرايل واالتحــاد املركــزي او الفــدرايل .

ــث  ــن حي ــون- م ــا للقان ــدم خضوعه ــا أو ع ــث خضوعه ــن حي ــات: م ــواع الحكوم ــكال وان 9- أش

كيفيــة تــويّل رئاســة الدولــة – مــن حيــث مصــدر الســلطة: )الحكومــة الفرديــة او املونوقراطيــة 

-  حكومــة االقليــة - حكومــة الشــعب(.

ــة  ــة(. كيفي ــة النيابي ــة - اركان الدميقراطي ــادئ الدميقراطي ــة: )اســس ومب ــة الدميقراطي 10-الحكوم

ــة لالنتخــاب(. ــة: )الطبيعــة القانوني اســناد الســلطة يف الحكومــة الدميقراطي

ــل  ــام التمثي ــرثي - نظ ــل االك ــام التمثي ــة: نظ ــة االنتخابي ــه: االنظم ــاب وانواع ــكال االنتخ 11- اش

ــبي(. النس

12 - تنظيــم الهيئــة املنتخبــة ) نظــام املجلــس الحــادي أو الفــردي- نظــام املجلســن(. مبــدأ فصــل 

السلطات.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L1005
64515االولمنهجية البحث العلمي

مقدمة:
تبــرز أهميــة مــادة المنهجيــة فــي العلــوم السياســية باعتبارهــا حجــر األســاس فــي أي بحــث 

علمــي ســيعّده الطالــب فــي مســيرته االكاديميــة والعلميــة، لــذا كان مــن الضــروري تعليمــه فــي 

االطاريــن النظــري والتطبيقــي كيفيــة صياغــة االشــكالية، ووضــع خطــة أوليــة وفرضيــات مرتبطــة 

باالشــكالية االساســية، علــى أن يصــار الــى تدريبــه علــى تطبيقهــا فــي األعمــال الموجهــة.

تهــدف هــذه املــادة اىل تعريــف طــالب الســنة االوىل مــن العلــوم السياســية واالداريــة عــى 

أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه، وكيفيــة إعــداد بحــث ســيايس بطريقــة علميــة.

وبعد االنتهاء من املقرر، ومن املفرتض أن يكون الطالب قد أصبح:

ملًا باملناهج األساسية للبحث السيايس، وقادًرا عى التمييز بينها. 3

قادًرا عى كتابة الهوامش والئحة املراجع بشكل صحيح. 3

ملًم باالصول البحثية، وصياغة االشكالية والفرضيات. 3

املحتوى:
1- ما هي املنهجية، وملاذا ندرسها؟ أهمية البحث العلمي

2- خطوات البحث العلمي

Descriptive Methodology    3- املنـهج الوصـفي

Historical Methodology          4-  املنهج التاريخي

 Experimental Methodology      5-   املنهج التجريبي

               Inductive & Deductive Methodology 6-  املنهج االستقرايئ واالستنباطي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L1001
550االولتاريخ لبنان السيايس

مقدمة:
ــان  ــي ســاهمت يف والدة لبن ــة الت ــات التاريخي ــان الســيايس" الحقب ــخ لبن ــادة "تاري ــارب م تق

ــة.  ــن السياســية يف الدرجــة الثاني ــرت عــى ســلوك ومواقــف اللبناني ــر يف الدرجــة االوىل، وأث الكب

وذلــك مــن خــالل التعمــق يف دراســة أهــم املراحــل التــي طبعــت تاريــخ لبنــان الحديث، وســاهمت 

اىل درجــة كبــرة يف خلــق االزمــات والحــروب التــي عرفهــا لبنــان يف مرحلــة مــا بعــد االســتقالل. 

كــا تســعى هــذه املــادة اىل تعريــف طالــب العلــوم السياســية عــى تاريــخ بلــده، ليــس مــن 

بــاب الــرسد التاريخــي ولكــن مــن بــاب التحليــل والتدقيــق باالحــداث واملفاصــل االساســية التــي 

تحّكمــت بتاريــخ لبنــان، باالســتناد اىل الوثائــق وآراء املؤرخــن مــن مختلــف املشــارب الثقافيــة. 

يف هــذا الســياق البــد مــن تحديــد مقاربــة البحــث واملنهجيــة املعتمــدة يف املعالجــة. كذلــك 

ال بــد مــن تعريــف مصطلــح "تاريــخ" وتحديــد الفــرتة الزمنيــة املنــوي دراســتها والبقعــة الجرافيــة 

ــة  ــوص التاريخي ــن النص ــان" م ــخ لبن ــة "تاري ــق دراس ــا تنطل ــن هن ــص. م ــع للتمحي ــي تخض الت

ــاً  ــا العــام منطلق ــة سياســية تتخــذ مــن الثقافــة، مبفهمومه ــة اجتاعي ومناقشــتها، يف إطــار مقارب

ــر متجانســة". نظــراً  ــة غ ــددي ذو ثقاف ــاين "تع ــع اللبن ــة املجتم ــزة عــى طبيع للمعالجــة. ومرتك

ملــا تقدمــه هــذه املقاربــة مــن ادوات متكــن الطالــب مــن فهــم جــذور االشــكاليات التــي رافقــت 

ــان الحديــث واملعــارص.   ــخ لبن تاري

وتقســم املــادة اىل ثالثــة اقســام، يعــرض القســم االول املرحلــة املمتــدة مــن االمــارة املعنيــة 

يف القــرن الســادس عــرش حتــى قيــام املترفيــة يف بدايــة القــرن العرشيــن، ويعــرض القســم الثــاين 

ــيس وصــوالً اىل االســتقالل،  ــداب الفرن ــان تحــت االنت ــاين ووضــع لبن ــاء الحكــم العث ــة انته مرحل

ويعالــج القســم الثالــث أهــم االحــداث التــي عرفهــا تاريــخ لبنــان الحديــث منــذ 1943حتــى يومنــا 

هــذا.
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املحتوى:

• أهمية دراسة تاريخ لبنان السيايس.

• تعريف املصطلحات وتحديد الفرتة التاريخية.

• االشكاليات التي تعرتض دراسة تاريخ لبنان )ايديولوجية، الخالفات حول الكيان..(

ــن  ــام )التكوي ــا الع ــة مبفهومه ــاب الثقاف ــن ب ــية م ــة سياس ــة اجتاعي ــادة مقارب ــة امل • مقارب

ــاين واالشــكاليات التــي يطرحهــا عــى مســتوى الســلطة السياســية واملواقــف  املجتمعــي اللبن

ــة(.   ــا املصري ــن القضاي م

• منهجية البحث )تحليل النصوص التاريخية(

I– القسم االول: واقع جبل لبنان من القرن السادس عرش حتى القرن التاسع عرش

 الفصل االول: االمارة يف جبل لبنان .

I- االمارة املعنية.

1- ملحة تاريخية عن حكم االمراء املعنين.

2- االمر فخر الدين الثاين وارساء اسس التعايش الدرزي/ املاروين.

ــم  ــلطة، التنظي ــش )الس ــا يف التعاي ــن وتجليه ــر الدي ــة فخ ــرى لسياس ــوط الك 3- الخط

االداري...(

II- االمارة الشهابية.

1- ملحة تاريخية عن حكم االمراء الشهابين.

2- حكم االمر بشر الثاين وبداية تفسّخ التعايش الدرزي/ املاروين.

3- التحوالت يف مفهوم السلطة مع بشر الثاين وتجليها يف مارسة السلطة.

 الفصل الثاين: الصدامات بن مكونات الجبل )1840- 1860(.

I- احداث 1845-1840.

1- االســباب الخارجيــة والداخليــة الحــداث 1841 الطائفيــة )جبــل لبنــان يف ظــل االدارة 

املريــة- الراعــات الدوليــة يف الرشق)بريطانيــا- فرنســا- روســيا-(

2- وقائع ونتائج احداث 1840- 1845.

3- القامئمقاميتان.
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II- املترفية 1860-  1865.

1- االسباب الخارجية والداخلية الحداث 1860.

2- وقائع االحداث )التدخل االورويب يف االزمة(

3- نتائج االحداث: قيام نظام مترفية جبل لبنان 1861.

II– القسم الثاين: لبنان: من االنتداب اىل االستقالل.

 الفصل الثالث: اعالن دولة لبنان الكبر 1920.

1- الظروف التاريخية والسياسية املساهمة يف قيام دولة لبنان الكبر.

2- املطالب اللبنانية امام مؤمتر الصلح.

3- مواقــف اللبنانيــن مــن لبنــان الكبــر )ثــورة الســاحل...(  واالنقســام االيديولوجــي حــول 

لكيان. ا

 الفصل الرابع: الحياة السياسية يف لبنان يف ظّل االنتداب.

I- الدستور 1923.

1- اسباب وضع الدستور.

2- مراحل وضع الدستور.

3- انتخــاب اول رئيــس للجمهوريــة واول مجلــس نيــايب- تعليــق الدســتور- عــودة الحيــاة 

السياسية...

II- االستقالل 1943.

1- االوضاع الدولية )الحرب العاملية الثانية- التنافس االنكليزي/ الفرنيس(.

2- املنــاخ الداخــيل التــي هيــأت لالســتقالل لبنــان )مرحلــة التقــارب االســالمي املســيحي-  

بــروز طبقــة جديــدة مــن السياســين..(

3- معركة االستقالل 1943. 
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III– القسم الثالث: لبنان يف مرحلة ما بعد االستقالل حتى يومنا هذا.

 الفصل الخامس: الواقع السيايس يف فرتة ماقبل حرب 1975 .

I- حكم بشارة الخوري وبداية االزمات.

1- ميثــاق  1943 وبعــده االيديولوجــي وأثــره عــى مفهومــي االنتــاء والــوالء) الحكومــة 

االوىل بعــد االســتقالل(

2- لبنان يف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

3- سقوط حكم بشارة الخوري )اسباب داخلية وخارجية: القضية الفلسطينية(

II- كميل شمعون وثورة 1958.

1- الحياة السياسية يف عهد كميل شمعون)االنجازات: اقتصادية- مالية – تربوية..(

2- لبنــان يف قلــب الراعــات الــرشق اوســطية )حلــف بغــداد 1955- مــرشوع جونســون- 

مبــادىء ايزنهــور- العــدوان الثــاليث عــى مــر- عالقــة لبنــان مبــر...(

3- نحو ثورة 1958: اسباب ونتائج.

III- لبنان بن 1960 و1975.

1- حكم فؤاد شهاب 1958- 1964

2- حكم شارل الحلو 1964- 1970.

3- صعود القوة الفلسطينية يف لبنان واتفاقية القاهرة 1969.

 الفصل السادس: الحرب اللبنانية واتفاق الطائف 1990. 

I– الحرب اللبنانية 1990-1975.                 

1- حكم سليان فرنجية والتهيأة للحرب. 

2- االسباب املبارشة وغر املبارشة للحرب اللبنانية 1990-1975.

3- التحوالت يف الحرب اللبنانية ودخول عنارص جديدة يف الراع.

4- االجتياح االرسائييل للبنان 1982 وخروج منظمة التحرير.

II - اتفاق الطائف.

1- االسباب الداخلية 

2- االسباب الخارجية.

3- التعديالت التي ادخلها اتفاق الطائف. 
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440االولمدخل اىل علم السياسة

مقدمة:
تقــارب مــادة "املدخــل اىل علــم السياســة" االســئلة واملواضيــع التــي يطرحهــا علــم السياســة 

ويســعى لالجابــة عنهــا بأســلوب علمــي وموضوعــي. فقــد شــكلت السياســة ومنــذ القــدم  محــور 

اهتــام املفكريــن والفالســفة. وقــد جهــد مفكــرون وباحثــون سياســيون امركيــون، تحديــداً، الخراج 

السياســة مــن فــروع الفلســفة وعلــم االجتــاع والقانــون ومنحهــا هيكليــة خاصــة بهــا ترتكــز عــى 

مقاربــات نظريــة وقــادرة عــى اســتخدام العلــوم الصحيحــة، مــا جعلهــا فرعــاً مســتقالً هــو "علــم 

السياســة". 

كــا تســعى هــذه املــادة أيضــاً اىل تعريــف الطالــب عــى اهتامــات علــم السياســة، فتنــوع 

املواضيــع املطروحــة وتعددهــا، تُظهــر للطــالب مــدى تداخــل هــذه املــادة مــع الفــروع االخــرى. 

ــاط  ــّى بارتب ــا يتج ــية، ك ــاة السياس ــرد يف الحي ــه الف ــذي يلعب ــل يف دور ال ــذا التداخ ــى ه فيتج

السياســة بــكل القضايــا التــي تهــم الفــرد، مــن جهــة، وموقــف الســلطات العامــة مــن هــذه القضايا 

وكيفيــة معالجتهــا مــن جهــة اخــرى.  

يف هــذا الســياق البــد مــن تحديــد مقاربــة البحــث واملنهجيــة املعتمــدة يف املعالجــة. كذلــك 

 )le politique- la politique( "ال بــد مــن تعريــف املصطلحــات والتمييــز فيــا بينهــا: "السياســة

و"علــم السياســة". أمــا منهجيــة البحــث فيفــرتض أن تقــوم عــى النقــاش وتبــادل االراء انطالقــاً مــن 

نصــوص يضعهــا االســتاذ بــن ايــدي الطــالب، واالبتعــاد قــدر املســتطاع عــن اســلوب التلقــن. ومتيــل 

هــذه املــادة، وكــا يُســتدل مــن عنوانهــا، اىل تعريــف الطــالب، وبشــكل مقتضــب، عــى القضايــا 

التــي يطرحهــا علــم السياســة ويســعى اىل معالجتهــا..  

 ،)l’ordre politique( وتقســم املــادة اىل ثالثــة اقســام، يتنــاول القســم االول النظــام الســيايس

ويعالــج القســم الثــاين الحيــاة السياســية، ويعــرض القســم الثالــث النشــاط الســيايس.
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املحتوى:

• أهمية دراسة املدخل اىل علم السياسة.

• تعريف املصطلحات وتحديد املواضيع.

• هل السياسة علم؟ اشكالية اساسية رافقت السياسة وتطورها منذ أيام االغريق.   

ــدي  ــن اي ــل نصــوص توضــع ب ــع مــن تحلي ــة املواضي ــة البحــث ) االنطــالق يف مقارب • منهجي

الطــالب(.

)l’ordre politique( القسم االول: النظام السيايس – I

 الفصل االول: الدولة والسلطة السياسية.

I- الدولة. 

1- تعريف الدولة.

2- نشؤ الدولة وانتشارها يف العامل.

3- التحوالت يف مفهوم الدولة.

II- السلطة السياسية.

1- تعريف السلطة السياسية.

2- من السلطة اىل السلطة السياسية.

3- السلطة يف املارسة السياسية.

 الفصل الثاين: االنظمة السياسية. 

.)les anciennes typologies(  محاولة التصنيف االوىل -I

1- ارسطو.

2- مونتسكيو.

3- روسو.

II- االنظمة الدميوقراطية.

1- تعريف النظام الدميوقراطي وتجلياته يف الحياة السياسية.

2- االنتخابات سمة النظام الدميوقراطي.

III- االنظمة االستبدادية واالنظمة الشمولية.

1- االنظمة االستبدادية: تعريفها- انواعها.

2- االنظمة الشمولية.
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 الفصل الثالث: الدميوقراطية التمثيلية واملشاركة السياسية.

I- الدميوقراطية التمثيلية.

1- ماهية الدميوقراطية التمثيلية.

2- تطور الدميوقراطية التمثيلية.

II- املشاركة السياسية.

1- تعريف املشاركة واهميتها يف الحياة السياسية.

2- انواع املشاركة.

II– القسم الثاين: الحياة السياسية.

 Culture et socialisation(  الفصــل الرابــع: الثقافــة السياســية والتأهيــل الســيايس 

)politiques

I- الثقافة السياسية.

1- تعريف الثقافة- املقاربات النظرية- امتداداتها. 

2- الثقافة السياسية: تعريفها- عالقتها بالثقافة- تجلياتها.

II- التأهيل السيايس.

1- تعريف التأهيل السيايس – وسائل التأهيل.

2- دور التأهيل يف تكوين املواقف السياسية.

)compétence politique( 3- عالقة التأهيل باالهلية السياسية

 الفصل الخامس: اليات املشاركة. 

I- االحزاب.

1- تعريف االحزاب ونشأتها وانواعها.

2- وظائف االحزاب.

II- جاعات املصالح.

1- تعريف جاعات املصالح وانواعها.

2- دور جاعات املصالح يف الحياة السياسية.
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 الفصل السادس: وسائل االعالم والرأي العام. 

I – وسائل االعالم.                 

1- تعريف وسائل االعالم ودورها. 

2- االعالم والحياة السياسية.

II – الرأي العام.

1- تعريف الرأي العام.

2- الرأي العام ووسائل االعالم.

III– القسم الثالث: النشاط السيايس.

 الفصل السابع: النخب السياسية. 

I– النخب الحاكمة.                 

1- تعريف النخب الحاكمة.

 )..Pareto- Mosca- Dahl( 2- النظريات النخبوية

II– التخب واملجتمع.

1- الجذور االجتاعية. 

2- مهنة السياسة. 

 الفصل الثامن: السياسات العامة. 

I– نشؤ السياسة العامة.                 

1- تعريف السياسة العامة.

2- مراحل بناء السياسة العامة. 

II– اتخاذ القرار يف السياسة العامة.

1- اليات اتخاذ القرار.

2- رجل السياسة واشكاليات اتخاذ القرار.   

 مالحظــة: يشــكل القســم االول والثــاين محتــوى املــادة االســايس، امــا القســم الثالــث ميكــن تنويع 
مواضيعــه مثــالً: التعدديــة والتنــوع – التيــار الليــرايل – الجنــدر-  البيئــة..
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330االولمبادىء االقتصاد السيايس

مقدمة:
ملــا كان االقتصــاد الســيايس يؤثــر بأشــكال مختلفــة يف حيــاة االنســان منــذ قديــم الزمــان وحتــى 

ــا هذه، أيامن

  وملــا كانــت الجامعــات يف مختلــف دول العــامل قــد اعتمدتــه يف مناهجهــا التعليميــة وعــى 

األخــص يف اختصــاص العلــوم السياســية واالقتصاديــة،

  فــإن هــذا املقــرر يقــدم بصــورة عامــة، لطــالب العلــوم السياســية-الفصل األول، تعريفــاً عامــاً 

لالقتصــاد الســيايس مــع أهــم املــدارس والنظــم اإلقتصاديــة املعروفــة منــذ التاريــخ القديــم إضافــة 

اىل تحليــل العوملــة والتكتــالت واألزمــات االقتصاديــة املعــارصة.

ــة االقتصــاد الســيايس ودوره يف  ــة هــذا املقــرر عــى أهمي ــب ان يتعــرّف يف نهاي   عــى الطال

حيــاة البــرش.

املحتوى:

الفصل االول: االقتصاد السيايس 

1- مفهوم االقتصاد السيايس

2- تطور االقتصاد السيايس

الفصل الثاين: املدارس االقتصادية

1- املدرسة التجارية

2- املدرسة الطبيعية

3- املدرسة الكالسيكية

4- املدرسة النقدية
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الفصل الثالث: مواضيع االقتصاد السيايس
1- عوامل اإلنتاج

2- النقود

3- السكان

4- األسواق

الفصل الرابع: النظم االقتصادية
1- النظام الرأسايل

2- النظام االشرتايك

3- النظام املختلط

4- النظام اإلسالمي

الفصل الخامس: االقتصاد السيايس املعارص
1- العوملة االقتصادية املعارصة

2- الرشكات املتعددة الجنسية

3- التكتالت االقتصادية الدولية املعارصة

4- األزمات االقتصادية



189 الفصل األّول

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

L1000

مدخل اىل علم االدارة 

)English(
330االول

Introduction:
This course introduces 1st year students to the basic ideas and theories of 

administrative science by presenting the origins and development of administration 

as a discipline and profession. The idea is to invite the students in a reflexive journey 

in order to gradually lead them to understand the administration as an institution, 

meaning that it should not be considered as universal but rather as a product of 

history and society, and as an organization, meaning that it involves taking into 

account all the formal and informal relationships that take place in these specific 

structures. 

It reviews various influential administrative concepts and theories, from the 

classical and human relations schools to more recent approaches such as results-

oriented management and the New Public Management. 

Other areas covered as well include the differences between public and private 

sector, intergovernmental relations, policy analysis and public service within an 

environment of democratic, legal, ethical, political and economic considerations.

Learning outcomes and competences:
• Upon successful completion of this course, students will be able to orientate 

themselves in the questions of the organization and function of administration, 

including the methods of its researching, development, organization and 

functioning of local public government in Lebanon and to have the summary 

of basic operations of public administration.
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• In addition to conveying factual information about administration, the course 

hopes to improve students' skills in critical thinking and analysis – there is 

rarely one right answer as to how to deal with an administrative problem. 

• Through case discussions and other class activities, students should improve 

their ability to use administrative theories and frameworks to arrive at solutions 

that help to manage an ever-changing reality.

• The course also expects to improve students' abilities to read critically, formulate 

arguments, speak publicly and write well in a foreign language. 

Plan:
1. Introduction

A. Definition and nature and other disciplines.

B. Design and size of government.

2. Administrative Thought

A. Evolution of administrative thought.

B. Schools of thought in administrative science

1. The Classical School

• Scientific School )Frederick Taylor(

• Administrative School )Henry Fayol( 

• Bureaucracy School )Max Weber( 

• A critical study of the Classical School

2. The School of Human Relations

• Social relationships within the group )Elton Mayo(

• Hierarchy of needs )Abraham Maslow(

• The theory of two factors Herzberg

• Theory X Y )Douglas MC GREGOR(

• The work K. Lewin and R. Likert

• A critical study of the School of Human Relations
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3. Other Schools:

• School Decision

• School of contingency

• The school systems analysis

• The school strategic analysis of organizations

• The approach of the industrial economy

3. Functions of the administration

A. Planifiation:

1. Definition and importance.

2. Aspects characteristics.

3. Stages of planning problems and obstacles.

B. organization:

1. Definition and importance.

2. Objectives.

3. Principles of the organization effective.

4. Factors influencing the organization chart centralized 

decentralization.

4. Administration tools

A. Leadership

B. Control

C. Communication

D. Decision

E. Public policy.

5. The administrative reform

Administrative Reform in Lebanon
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مدخل اىل علم االدارة 

)Français(
330االول

Introduction à la science administrative )Français(

Introduction
Le cours d’introduction aux théories administratives a pour ambition de répondre 

aux enjeux et questions spécifiques aux phénomènes administratifs rencontres. 

Il s'agit plus particulièrement de donner aux étudiants les bases fondamentales 

nécessaires a la compréhension théorique et pratique de l’administration. la science 

administrative a pour objectif de moderniser l’administration et de questionner les 

conditions susceptibles de s'assurer que l’administration agit dans le sens de l’intérêt 

général.

Plan
1. Introduction

A. Definition et nature et autres disciplines.

B. Conception et importance de l’administration.

2. Pensée administrative

A. Evolution de la pensee administratives.

B. Les écoles de pensée de la science administrative

1. L'Ecole classique

• Le Taylorisme et le management scientifique

• Le courant administratif de Fayol

• La bureaucratie Weberienne

• Etude critique de l'Ecole classique
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2. L'Ecole des relations humaines
• E.Mayo : Relations sociales au sein du groupe
• Maslow et la hiérarchie des besoins
• La théorie des deux facteurs de Herzberg
• Douglas MC GREGOR : la théorie X Y
• Les travaux de K.Lewin et R.Likert
• Etude critique de l'Ecole des relations humaines

3. Les autres Ecoles:
• L'école de la décision
• L'école de la contingence
• L'école de l'analyse systémique
• L'école de l'analyse stratégique des organisations 
• L'approche de l'économie industrielle

3. Fonctions de l’administration

A. Planifiation 
1. Definition et importance .
2. Aspects caracteristiques .
3. Etapes de la planification problemes et obstacles  . 

B. Organisation ;
1. Definition et importance .
2. Objectifs. 
3. Principes de lorganisation efficace .
4. Facteurs influents sur l organigrame centralisation decentralisation 

4. Outils de l’administration

A. Direction
B. Controle
C. Communication
D. Décision
E. La politique publique. 

5. La reforme administrative

La réforme administrative au Liban
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L 1003
مبادىء يف القوانن 

االنتخابية
330االول

مقدمة:
مل تكــن العمليــة االنتخابيــة يومــاً مجــرد آليــة جامــدة لرتتيــب العالقــة بــن املرشــح والناخــب، 

بــل هــي فكــرة فلســفية بنيــت عليهــا أصــول تكويــن الســلطة ومتثيــل الشــعب ومــن هــذا املنطلــق 

كانــت االنتخابــات مرتكــزة عــى مبــادئ حاكمــة تســهم يف تحقيــق هــذه الغايــة املثــى وتشــكل 

ضوابــط للســلطة عنــد وضعهــا القوانــن واألنظمــة االنتخابيــة.

املحتوى:
املحور االول: مبدأ الدميقراطية بني التمثيل واملشاركة

- الفقرة االوىل: الشعب مصدر السلطات

- الفقرة الثانية: مبدأ الرشعية الدميقراطية

- الفقرة الثالثة: مبدأ املشاركة

املحور الثاين: العملية االنتخابية بني الحياد وتكافؤ الفرص

- الفقرة االوىل: مبدأ حياد االدارة

- الفقرة الثانية: مبدأ حياد وسائل االعالم

- الفقرة الثالثة: تكافؤ الفرص بن املرشحن والشفافية مبصادر التمويل

املحور الثالث: التمثيل والهيئة الناخبة

- الفقرة االوىل: مبدأ التمثيل والهيئة الناخبة الواحدة

- الفقرة الثانية: مبدأ التمثيل تبعاً للمكونات االجتاعية )الطائفية(

- الفقرة الثالثة: مبدأ التمثيل تبعاً للمكونات السياسية
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املحور الرابع: التمثيل والنظام االنتخايب

- الفقرة االوىل: الدائرة االنتخابية

- الفقرة الثانية: النظام االنتخايب

1- النظام االنتخايب األكرثي

2- النظام االنتخايب النسبي

3- النظام االنتخايب املختلط

- الفقرة الثالثة: العالقة بن الدائرة االنتخابية والنظام االنتخايب وصحة التمثيل

املحور الخامس: األحكام اإلنتخابية بني املبادىء الدستورية واملبادىء القانونية

- الفقرة االوىل: األحكام اإلنتخابية وفق الدستور

- الفقرة الثانية: االحكام اإلنتخابية وفق القانون

- الفقرة الثالثة: مناذج عن بعض املشاريع االنتخابية املقرتحة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L1003

مدخل اىل العلوم 

القانونية
330االول

مقدمة:
ــى  ــة ع ــواد الحقوقي ــم امل ــن أه ــا م ــر برأين ــة، تعت ــوم القانوني ــل اىل العل ــة املدخ أن دراس

االطــالق. هــذه املــادة مقــررة يف برامــج كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية واالداريــة يف الجامعــة 

ــواء. ــٍد س ــى ح ــية ع ــوم السياس ــوق والعل ــة، لطــالب الفصــل الختصــايص الحق اللبناني

فمقــرر املدخــل اىل العلــوم القانونيــة، هــي التــي تســاعد الطالــب عــى تحديــد نطــاق هــذا 

ــة،  ــات املختلف ــب والنظري ــم املذاه ــى فه ــك ع ــة، كذل ــدة القانوني ــص القاع ــم، ورشح خصائ العل

وبيــان أهميــة علــم القانــون واملهــن القانونيــة ودورهــا يف إقامــة العــدل والعدالــة بــن النــاس...

وهــي توضــح للطالــب كذلــك ماهيــة القانــون ومصــادره وكيفيــة اصــداره، وتفســره وتطبيقــه 

ــرات،  ــه، والثغ ــا عيوب ــف لن ــي تكش ــي الت ــون ه ــة للقان ــة العملي ــه... فاملارس ــه، والغائ وتعديل

الواجــب عــى املــرشع العمــل عــى رأيهــا بانتظــام وباســتمرار.

فطالــب الحقــوق او العلــوم السياســية، بحاجــة ماســة اىل الفهــم العميــق لهــذه املــادة، ألنهــا 

تشــّكل الركيــزة األساســية لالنطــالق يف االختصــاص املنــوي دراســته. فالطالــب مــن خــالل املدخل اىل 

العلــوم القانونيــة، يكــّون نظــرة عامــة وشــاملة لكافــة املبــادىء واملصطلحــات واملفاهيــم املتعلقــة 

بالقوانــن التــي سيدرســها يف الفصــول القادمــة... وحتــى االنتهــاء مــن دراســته. وعليــه فــإن هــذا 

املقــرر يعالــج املوضوعــات التاليــة:

املحتوى:

1- القواعد القانونية وطبيعتها

- تعريف القواعد القانونية وخصائصها

• ماذا يقصد بالقانون؟

• ماذا يقصد بالحق؟
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• القانون والحق

• خصائص القاعدة القانونية

• القواعد السلوكية االخرى التي تحكم سلوك االنسان يف املجتمع

- اقسام القانون وفروعه

• تطور التقسيم القانوين للقانون

• فروع القانون العام

• فروع القانون الخاص

• طبيعة القاعدة القانونية وانواعها

2- مصادر القواعد القانونية وتطبيقها

- مصادر القواعد القانونية

• املصادر الرسمية األصلية

• املصادر االحتياطية للقاعدة القانونية

• املصادر التفسرية للقاعد القانونية

- تطبيق القواعد القانونية والسلطة الصالحة لذلك

• تطبيق القاعدة القانونية

• السلطة الصالحة لتطبيق القواعد القانونية

• مجلس القضاء االعى: راع الستقاللية وسر العمل
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L3002

السلطة وعملية صنع 

القرار
330االول

مقدمة:
ــع  ــة صن ــة بعملي ــلوكية املرتبط ــية والس ــالت املؤسس ــوع التفاع ــو مجم ــيايس ه ــام الس النظ

ــاهره  ــاعي ومظـ ــع االجتمـ ــارص الواق ــف عن ــا مختل ــس يف حركته ــي تعك ــيايس، والت ــرار الس القـ

ومحدداتـــه. والقــرار الســيايس ليــس منفصــالً عــن وعائــه االجتاعــي، أي عــن الســياق الــذي يجري 

فيــه والظــروف التــي تكتنفــه وتحيــط بــه. فــال معنــى للقــرار بذاتــه، وال برتابطــه الداخــيل، وإمنــا 

يكتســب أهميتــه ومعنــاه الحقيقــي مــن خــالل اإلطــار الســيايس واالجتاعــي الــذي يشــّكل أحــد 

متغراتــه وجـــزءاً أساســـياً مـــن تفاعالتــه وســروراته. وعمليــة صنــع القــرار الســيايس هــي تحويــل 

ــق  ــن النس ــالت ب ــراءات والتفاع ــن اإلج ــلة م ــالل سلس ــن خ ــرارات م ــية إىل ق ــب السياس املطال

الـــسيايس واألنـــساق االجتاعيـــة الفرعيـــة األخرى.

املحتوى:
املقدمة • 

املبحث األول – اإلطار النظري للقرار السيايس 	 

- املطلب األول – مفهوم القرار السيايس وطبيعته 

- املطلب الثاين – مداخل دراسة صنع القرار السيايس وتحليله 

املبحث الثاين – صياغة املطالب السياسية وتحويلها 	 

- املطلب األول – صياغة املطالب السياسية 

- املطلب الثاين – تحويل املطالب السياسية 

املبحث الثالث – اختيار البدائل ودراسة األثر االرتجاعي للقرار السيايس	 

- املطلب األول – اختيار البدائل

- املطلب الثاين – سرورات األثر االرتجاعي للقرار السيايس 

املبحث الرابع – مناذج تطبيقية لعملية صنع القرار السيايس 	 

- املطلب األول – منادذج عى املستوى الداخيل

- املطلب الثاين – مناذج عى املستوى الدويل



DRPU - L2000 / القانون الدستوري والنظام السيايس يف لبنان

REIN - L2001 / مدخل اىل دراسة العالقات الدولية

DRFI - L2000 / قانون املوازنة واملحاسبة العمومية

SCPO - L2000 / الفكر السيايس يف العصور القدمية والوسطى

SCPO - L2004 / علم االجتاع السيايس )انكليزي(

SCPO - L2004 / علم االجتاع السيايس )فرنيس(

DRPU - L2002 /  حقوق االنسان 

SCEC - L2000 / مدخل اىل االقتصاد الدويل

REIN - L2003 / السياسات املائية يف الرشق االوسط

اني
ّ
الفصل الث

SCPO - L2007 / السياسات العقابية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L2000

القانون الدستوري 

والنظام السيايس يف لبنان
64515الثاين

مقدمة:
ــذ نشــأة  ــاين من ــة – سياســية- دســتورية للنظــام اللبن يهــدف هــذا املقــرر اىل دراســة تاريخي

الدولــة اللبنانيــة عــام 1920 وحتــى يومنــا. تتــّم هــذه الدراســة مــن خــالل ثــالث محطــات مفصليّــة 

)مــن الناحيــة الدســتورية والتاريخيــة والسياســية( لتطــّور هــذا النظــام.

املحتوى:

اوالً: المحطة االولى: قيام الدولة اللبنانية ووضع دستور 1926 
تتناول هذه المرحلة دراسة النقاط التالية:

I - الظروف التاريخية لنشأة الكيان، مع التركيز خاصة على:

1- االشــكاليات التــي احاطــت بهــذه النشــأة، ســواء علــى الصعيــد الخارجــي )ترتيبــات مــا 

بعــد الحــرب االولــى، االنتــداب...( او علــى الصعيــد الداخلــي )االنقســام بيــن المســيحيين 

والمســلمين....(

ــس  ــة، دور المجل ــال التمهيدي ــراره )االعم ــي وإق ــتور اللبنان ــع الدس ــن  وض ــة ع 2- لمح

التتمثيلــي ولجانــه، دور الســلطات الفرنســية...(

II- الدولة والسلطات وتتناول:

ــوق  ــعب، حق ــة )االرض، الش ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــتورية الت ــس الدس ــتعراض األس 1- اس

ــي ترتكــز  ــى الفلســفة السياســية الت ــع اشــارة ال ــن، الســلطات والمؤسســات(، م المواطني

اليهــا.

ــا،  ــا، بنيتهم ــة تكوينهم ــي كيفي ــة: ف ــة للســلطتين التشــريعية والتنفيذي 2- دراســة تفصيلي

ــات فيمــا بينهمــا... صالحياتهمــا، العالق
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ــز لرئيــس الجمهوريــة، خاصــة لجهــة الصالحيــات الواســعة التــي  3- دراســة الموقــع المميّ

يتمتـّـع بهــا، وعالقتــه مــع الســلطات القائمــة فــي النظــام، التعديــالت الدســتورية الــي أّدت 

الــى تقويــة موقعــه.

• خالصة تحليلية لنظام 1926: برلماني؟ رئاسي؟ شبه رئاسي؟

ثانياً: املحطة الثانية: ميثاق 1943 
تتناول هذه املرحلة دراسة النقاط التالية:

I- الظروف التاريخية املحيطة بوضع ميثاق 1943 مع الرتكيز عى:

التحــوالت االيجابيــة يف مواقــف املســيحين واملســلمن باتجــاه االتفــاق عى الكيــان )وخاصة 

بــدءاً مــن ســنة 1936(؛ الظــروف املبــارشة التــي أحاطــت باالتفــاق عــى امليثــاق )املواجهــة 

املشــرتكة لالنتــداب، االحــداث املوصلة، االســتقالل، الحكومــة االســتقاللية االوىل...(

II- دراسة التحّوالت التي أدخلها ميثاق 1943

ــة  ــان ونوعي ــة للبن ــة االيديولوجي ــد الهوي ــة تحدي ــة لجه ــة: وخاص ــد الدول ــى صعي 1- ع

ــامل. ــي دول الع ــع باق ــريب وم ــه الع ــع محيط ــه م عالقات

2- التحــّوالت العرفيــة التــي أدخلهــا امليثــاق عــى الســلطات يف النظــام الســيايس مــع الرتكيــز 

عــى التوزيــع الجديــد للســلطة بــن الطوائــف )توزيــع الرئاســات، نســب التمثيــل يف مجلس 

النــواب والحكومــة واالدارة العامة...

3- االعــراف الناشــئة لجهــة الرشاكــة بــن رئيــس الجمهوريــة والحكومــة يف عمليــة إتخــاذ 

ــس  ــف رئي ــة لتكلي ــال: االستشــارات النيابي ــة )عــى ســبيل املث ــرار يف الســلطة التنفيذي الق

الحكومــة ولتأليــف الحكومــة، التوافــق بــن الرئيســن يف عمليــة اتخــاذ القــرار...( ، وانعــكاس 

ذلــك عــى الوضعيــة الدســتورية للرئيســن، خاصــة لجهــة الصالحيــات...

• خالصة: 

- توضيــح ازدواجيــة املصــادر يف ادارة النظــام )دســتور 1926 وميثــاق 1943( مــع االشــارة اىل 

أولويــة االعــراف عــى الدســتور املكتــوب.

ــع  ــاق 1943، م ــع ميث ــاىشء م ــد الن ــع الجدي ــاين يف 1926 والواق ــام اللبن ــن النظ ــة ب - مقارن

ــاق. ــل امليث ــذي أرس ــام ال ــة النظ ــارة اىل طبيع االش
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املحطة الثالثة: التعديالت الدستورية لعام 1990
تتناول دراسة هذه املرحلة النقاط التالية:

I- الظروف التاريخية – السياسية التي أوصلت اىل تعديالت 1990 

- التطــورات بــن 1943- 1975 : االزمــات والتســويات )1975، 1969، 1973...(، تأرجــح 

ــريب... ــط الع ــع املحي ــل، وم ــف يف الداخ ــن الطوائ ــات ب العالق

- الحــرب التــي اندلعــت يف لبنــان يف 1975: أســبابها الخارجيــة والداخليــة، تطوراتهــا، 

تعقيداتهــا...

- مشــاريع الحلــول الدســتورية التــي وضعــت يف هــذه الفــرتة: الوثيقــة الدســتورية، 

الدميقراطيــة العدديــة، مؤمتــر الحــوار يف جنيــف ولــوزان، االتفــاق الثــاليث...

ــاق الوطنــي املعروفــة باتفــاق  ــارشة التــي أحاطــت بوضــع وثيقــة الوف - الظــروف املب

الطائــف.

II- الصيغة الجديدة للنظام اللبناين:

ــد  ــارة اىل تحدي ــع االش ــتور(، م ــة الدس ــة يف مقدم ــة )وخاص ــتورية للدول ــس الدس 1- االس

ــي. ــاق الوطن ــة الوف ــب وثيق ــط بحس ــع املحي ــات م ــة والعالق ــة االيديولوجي الهوي

ــا  ــا وصالحياته ــا وبنيته ــة( يف تكوينه ــة، التنفيذي ــة للســلطات )الترشيعي 2- دراســة تفصيلي

والعالقــات فيــا بينهــا، مــع التشــديد عــى االمــور الجديــة يف هــذا االطــار.

3- دراســة الوضعيــة الجديــدة لرئيــس الجمهوريــة، )يف صالحياتــه وعالقاتــه مــع الســلطات 

القامئــة(.

• خالصة: 

- تقييم عام لطبيعة النظام املنبثق عن تعديالت 1990

- مقارنــة عامــة تــرز التحــوالت التــي طــرأت عــى النظــام يف محطاتــه الثــالث، ومــن خــالل 

ــت دراســتها يف كل محطــة. النقــاط التــي متّ
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L2001

مدخل اىل دراسة 

العالقات الدولية
64515الثاين

مقدمة:
يعتــر مقــرر مدخــل العالقــات الدوليــة الجــزء األســايس واملفــرّس ملظاهــر التفاعــالت الدوليــة 
ومبادئهــا. واملقــرر مقّســم اىل عــّدة موضوعــات، بــدأً بتاريــخ العالقــات الدوليــة ونشــأتها وتطورهــا 
ــا،  ــا وآثاره ــبابها و خلفياته ــة اس ــة لجه ــات الدولي ــروراً بالرع ــة، م ــب التاريخي ــف الحق يف مختل
ــة ومنهاجهــا، وصــوالً اىل تفســر وتوضيــح  ــات العالقــات الدولي ــك التعــرّف عــى أهــم نظري وكذل
ــة والفــرد والــرشكات املتعــددة الجنســية،  ــة واملنظــات الدولي ــة، الدول أشــخاص العالقــات الدولي

وعليــه فــإن اهــداف املقــرر هــي التاليــة:
1- تعريف الطالب عى خلفية نشوء العالقات الدولية ونتائجها

2- التعرّف عى أبرز محطات الراعات الدولية ونتائجها
3- التعرّف عى الفواعل الدولية يف عرنا الراهن

4- القاء الضوء عى بعض األزمات الدولية

املحتوى:

I- دراسة العالقات الدولية:
- النشأة
- التطور

- مفهوم العالقات الدولية )تعريف- اطراف( بين مجتمعات سياسية منظمة
- العالقات الدولية والعلوم المجاورة

- مناهج دراسة العالقات الدولية

II- مفاهيم العالقات الدولية في سياقها التاريخي
1- السيادة والمساواة

- من وستفاليا حتى الثورة الفرنسية
2- الدولة القومية بعد الثورة الفرنسية

- القوميات يف القرن التاسع عرش )الوحدة االيطالية- االملانية(



القسم الثّالث: توصيف مقّررات اإلجازة يف العلوم الّسياسيّة واإلداريّة204

3- تطور املفاهيم الكالسيكية
- التوازن الدويل كحد للسيادة املطلقة

)مع مؤمتر فيينا- نظام فيينا حتى الحرب االوىل(
- بروز اوىل اشكال التنظيم الدويل )االتحادات االدارية(

4- التوسع االستعاري )مفاهيمه- اشكاله- مناطق التوسع(
5- من التنظيم الدولية يف فرتة ما بن الحربن

6- تنظيم العالقات الدولية بعد الحرب العاملية الثانية
- اتفاقيات بروتن وودز

- انشاء منظمة االمم املتحدة
- الثنائية القطبية والحرب الباردة
7- العامل الثالث يف العالقات الدولية

- باندونغ
- حركة عدم االنحياز

- العمل من اجل نظام اقتصادي دويل جديد
8- انتهاء الراع رشق غرب وانهيار االتحاد السوفيايت

III-اشخاص "الفاعلني" يف العالقات الدويلة
 الدول: عنارص الدولة وعوامل قوتها يف العالقات الدولية

- الشعب
- االقليم

- السلطة ذات السيادة
 املنظات الدولية:

- منظومة االمم املتحدة
1( حفظ السلم واالمن الدولين

2( التعاون االقتصادي
3( احرتام حقوق االنسان )سياسة التدخل(
- املنظات االقليمية )جامعة الدول العربية(

 القوى عر الوطنية
- الرأي العام

- منظات دولية غر حكومية
- رشكات عر وطنية

- االشخاص الطبيعيون الفاعلون
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRFI 

L2000

قانون املوازنة واملحاسبة 

العمومية
550الثاين

مقدمة:
ــاز  ــة وتُج ــنة مقبل ــن س ــا، ع ــة ووارداته ــات الدول ــه نفق ــّدر في ــي تق ــك ترشيع ــة ص املوازن
مبوجبــه الجبايــة واالنفــاق«. وترتجــم املوازنــة باالرقــام برنامــج عمــل الحكومــة وخياراتهــا السياســية 
ــادي  ــاء االقتص ــاهم يف االمن ــة وتس ــون منتج ــة ان تك ــة العام ــى املوازن ــة. وع ــة واملالي واالقتصادي

ــع. ــي للمجتم واالجتاع
تعطــي املوازنــة االولويــة للنفقــات، فالدولــة تحــّدد مواردهــا باالســتناد اىل نفقاتهــا ذات الطابع 
االلزامــي. ان اهــم مــا تتضّمنــه املوازنــة هــي اجــازة الرملــان للحكومــة بــأن تُجبــي الــواردات وفقــا 
للقوانــن الســارية املفعــول وان تنفقــه يف حــدود االعتــادات املفصلــة يف جــداول املوازنــة، ووفــق 

أحــكام قانــون املحاســبة العموميــة.

املحتوى:
فصل تمهيدي

الفصل االول : تطور الموازنة العامة وتعريفها وخصائصها
الفصل الثاني: المبادئ العامة في اعداد الموازنة العامة

- اوال: مبدأ الشمول
- ثانيا: مبدأ الشيوع
- ثالثا: مبدأ الوحدة

- رابعا: مبدأ السنوية
- خامسا: مبدأ التوازن

الفصل الثالث: اعداد الموازنة العامة
الفصل الرابع: اقرار الموازنة العامة

الفصل الخامس: تنفيذ الموازنة العامة
الفصل السادس: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة

الفصل السابع: الصفقات العمومية
الفصل الثامن: سلفات الخزينة وسلفات الموازنة

الفصل التاسع: موازنة  االداء
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L2000

الفكر السيايس يف العصور 

القدمية والوسطى
440الثاين

مقدمة:
يقــول ميشــليه Michelet أحــد املؤرخــن الفرنســين: مــن ال يعــرف املــايض ال ميكنــه معرفــة 

ــم  ــيايس القدي ــر الس ــس الفك ــة تدري ــق أهمي ــذا املنطل ــن ه ــتقبل. م ــؤء باملس ــارض وال التنب الح

ــة  ــخ االســالف لنتعــرّف عــى حقيق ــدرس تاري لنتعــرّف عــى الحــارض  وعــى الفكــر املعــارص. ون

أنفســنا. وهنــا ال بــّد مــن القــول ان معظــم املثــل السياســية واالفــكار الحديثــة كالعدالــة والحريــة 

والقانــون الــخ... قــد بــدأت قبــل االغريــق لكــن هــؤالء بــدأوا بتحليلهــا وتفســر مدلولهــا انطالقــاً 

ــة.  ــة- املدني ــن اجتاعي-الدول مــن أول تكوي

ــة حــول وضــع  ــال الفكري ــو أحــد أهــم أشــكال االع ــذي ه ــر الســيايس ال ــإن الفك ــك ف لذل

االنســان يف املجتمــع قــد ســاهم بقــوة يف صنــع الحضــارات. والســلطة السياســية التــي هــي ظاهــرة 

اجتاعيــة واساســية مرتبطــة بالعقــل البــرشي واالنســان واملجتمــع قامئــة جدليــاً عــى عالقــة حــكام 

ــا.  ــة وتطوره ــاة البرشي ــم الحي ــا يف ســبيل تنظي ــل عنه ــة ال بدي ــن وهــي رضورة اجتاعي مبحكوم

هــذه االشــكالية كانــت وال تــزال أحــد أهــم وأبــرز اهــداف الفكــر الســيايس.

ــذ القــدم، عــرض لتطــّور الفكــر  ــه من ــّد مــن أجــل فهــم الفكــر الســيايس وانطالقت ــك ال ب لذل

ــي مــن  ــى العصــور الوســطى مبنهــج يراعــي التسلســل الزمن ــذ العصــور القدميــة حت الســيايس من

ــى العصــور الوســطى مــروراً بالفكــر الســيايس االســالمي. مــر القدميــة حت

املحتوى:
الفصل االول: الفكر السياسي اليوناني
1- معالم الفكر السياسي نظرة عامة

2- المجتمع اليوناني

3- الديمقراطية

4- مفهوم القانون

5- الحرية

6- التنظيم السياسي والقضائي
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الفصل الثاين: الفكر السيايس ما قبل افالطون

1- الفكر السيايس لكل من:

أ - سولون

ب - هروودوت )الدميقراطية- االرستقراطية- امللكية(

ت - هيبودام دو ميليه )النظام املختلط، مصادر االرستقراطية(

2- من فلسفة الطبيعة اىل فلسفة االنسان

3- سقراط

الفصل الثالث: الفكر السيايس عند افالطون

1- من هو افالطون

2- الجمهورية )العدالة، الرتبية، املشايعة، الكال والفساد(

3- السياسة واالخالق

4- مشكلة العدالة

5- تطور الدولة وانواعها

6- نظام الحكم وانواعه

7- الحاكم

8- القوانن

9- الرشوط التي يجب توافرها لنجاح املدينة

الفصل الرابع: الفكر السيايس عند أرسطو

1- نبذة تاريخية

2- االخالق النيكوماكية

3- السياسات )مفاهيم عامة(

4- نظرية التطور االجتاعي

5- النظرية الدستورية

6- الدولة املثالية أو الشكل األمثل للحكومات

7- نهاية الدولة املدنية

8- تصنيف الدساتر
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الفصل الخامس: الفكر السيايس الروماين
1- العر املليك

• روما القدمية

• طبقات املجتمع الروماين

2- العر الجمهوري  وأهم املفكرين

Polype بوليب •

Ciceron شيرشون •

3- االمراطورية وطبيعة الفكر السيايس / الروماين

Sénégue سينيكا •

• تبني الفكر املسيحي

• جوستينيان

الفصل السادس: الفكر السيايس املسيحي
1- الفكــر الســيايس املســيحي والقديــس اغســطس )املســيحية وازدواج الســلطة، الكنيســة بــن 

االســتقالل والســيطرة، رجحــان ســلطة الدولــة(

2- القديس اغسطس )نبذة تاريخية، آراء اغسطس السياسية، املدنية، اإللهية(

ــة، آراؤه السياســية،  ــذة تاريخي ــي )نب 3- الفكــر الســيايس املســيحي الوســطي تومــاس االكوين

ــة، نظريــة الدســاتر( انــواع القوانــن، نظريــة املجتمــع والدول

• أزمة الكنيسة يف القرون الوسطى

• نهاية القرون الوسطى ونشوء الدولة القومية

الفصل السابع: الفكر السيايس االسالمي
1- نبــذة تاريخيــة عــن االســالم )الخالــق واملخلــوق، غايــة الوجــود، القيــم والغايــات، العقيــدة 

والقيــم(

2- املبادىء األساسية يف االسالم )القانون، الدميقراطية، الحريات، املساواة، الخالفة(

3- رواد الفكــر الســيايس االســالمي )الفــارايب + ابــن رشــد + ابــن خلــدون + املــاوردي+ العالمــة 

الخيّل(.

4- الفكر السيايس االسالمي الوسطي والحديث

5- الفرق االسالمية والفكر السيايس

6- نشوء الخالفة ومفهوم السلطة
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SCPO 

L2004

علم االجتاع السيايس 

)انكليزي(
330الثاين

Introduction:
Wherever there is people there is politics> When we study politics we are 

examine it as a sociological phenomenon – specifically in terms of who gets what 

and how. Societies produce leaders, parties and other apolitical groups. In retrospect, 

this cource attempts to introduce students to analyze  politics within the context 

of sociological behavior without neglecting the fact that politics is essentially about 

power that governs the relationship  between the ruler and the ruled.

Plan:

Part One: Aspects of political science

- Chapter 1- The Nature of political science

- Chapter 2- The Nature of Government and politics

- Chapter 3- Political Analysis

- Chapter 4- The Emergence of Nation state

- Chapter 5- Ideology

- Chapter 6- Nationalism, Liberal Democracy and Communism

Part Two: Constitutions and Institutions

- Chapter 7- The constitution

- Chapter 8- The Executive Branch of Government

- Chapter 9- Bureaucracy

- Chapter 10- The Legislative Branch

- Chapter 11- The Judicial Branch
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Part Three: Political Behavior

- Chapter 12- Political Culture

- Chapter 13- Political Parties

- Chapter 14- The Electoral Process: Political Recruitment and Elections

- Chapter 15- Political Behavior: Socialization and participation

Part Four: Other Aspects of political Sociology

- Chapter 16- What is Sociology?

- Chapter 17- Social Interactions

- Chapter 18- Socializations

- Chapter 19- The family

- Chapter 20- groups and Organizations

- Chapter 21- Religions

- Chapter 22- Education

- Chapter 23- Economics and Politics

- Chapter 24- Ethnic Communities

- Chapter 25- War and peace

Part Five: Contemporary Political Sociology

- Chapter 26- Identity and Meaning in the Network society

- Chapter 27- The Rise of the Fourth World: Informational capitalism, Poverty, 

and Social Exclusion

- Chapter 28- A powerless State

- Chapter 29- Informational Politics and the Crisis of Democracy
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SCPO 

L2004

علم االجتاع السيايس 

)فرنيس(
330الثاين

Introduction:
Ce  cours consiste à étudier le phénomène politique en tant que totalité constituée 

d’unités. Après avoir fait l’anatomie du politique, le cours aborde la dynamique 

sociale dans ses manifestations politiques. Des études empiriques font aussi objet 

d’étude, notamment la question de culture politique et de cartographie électorale. 

Les différentes représentations du phénomène politique font l’objet d’analyse. En 

conclusion, l’Etat fait l’objet d’évaluation quant à son efficacité voire son autonomie 

relative vis-à-vis les différentes forces politiques qui agissent dans l’arène sociale.

Plan:

A- Qu’est-ce-que la sociologie politique ? le concept de l’état de nature ? le concept 

du contrat social ? la notion de politique : Pourquoi définir le politique ? le 

politique n’est pas l’Etat, le politique n’est pas le pouvoir.

B- L’analyse sociologique du système politique : l’unité de la société globale et 

l’unité de la démarche sociologique.

C- Eléments de sociologie: la dynamique sociale, la modernisation sociale, 

l’évolution sociale et le changement social.

D- La Démocratie

Modèles démocratiques: )démocratie classique, démocratie protective, 

démocratie développementale, démocratie populaire(

La Démocratie en compétition : Pluralisme, élitisme, corporatisme, Nouvelle-

Droite, marxisme.
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E- Théories philosophiques : La théorie marxiste, l’analyse fonctionnelle des 

phénomènes politiques fonctions et fonctionnalisme, structure et structuralisme, 

système et systémisme, l’école élitiste, les types d’autorité et les classes sociales 

selon Max Webe,

Les philosophies sont-elles utiles ?

F- Les idéologies : multiculturalisme, racisme gender, nationalisme, fascisme, 

corporatisme, conservatisme, anarchisme, environnementalisme, 

fondamentalisme… socialisme, libéralisme 

Quel devenir pour les idéologies ?

G- Théories de l’Etat : Etat pluraliste, Etat capitaliste, Etat patriarcal, Etat-monstre. 

Quel devenir pour l’Etat-nation ?

H- La culture politique : Almond et Verba et la culture civique, composantes de la 

culture politique, culture politique et idéologie dominante.

Culture post-moderne ?

I- La socialisation politique : Socialisation politique et sociologie des instances de 

socialisation.

J- Les partis politiques : types, fonctions, organisation, étude de la structure 

des partis politiques, les degrés de participation partisane )les adhérents, les 

sympathisants, les militants(.

Déclin des partis politiques ?

K- Elections : théories du comportement électoral, sociologie électorale, 

cartographie électorale, sondages d’opinion, apport technique aux analyses de 

la sociologie électorale.

L- Groupes d’intérêts et mouvements sociaux

M- Culture politique et communication politique

N- Dynamique politique et autonomie relative.
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DRPU 

L2002
336الثاينحقوق االنسان

مقدمة:
تتضّمــن هــذه املــادة البحــث يف حقــوق االنســان وحرياتــه، والــرشع العامليــة، والدســاتر التــي 
تنظمهــا. كــا تتضّمــن نبــذة عــن انــواع وأشــكال الحريــات العامــة ومظاهرهــا، كل ذلــك بهــدف 
زيــادة الوعــي لــدى الحقوقيــن حــول حقــوق االنســان وكيفيــة املطالبــة بهــا وتفعيلهــا، ال ســيا يف 

ظــل االزمــات التــي تواجههــا.

المحتوى:
ماهية المادة- التعريف بحقوق االنسان والحريات العامة

القسم االول: مصادر حقوق االنسان والحريات العامة
• اثر التيارات الفكرية والفلسفية على تطور مفهوم الحرية وحقوق االنسان

• االعالنات العالمية واالقليمية لحقوق االنسان
القسم الثاني: حقوق االنسان في الدستور اللبناني

• دستور -1926 تعديالت 1990
• أبــرز انــواع الحقــوق والحريــات فــي دســتور 1990 )المســاواة- الحريــة الشــخصية- حريــة 
االعتقــاد- حريــة ابــداء الــرأي- الصحافــة واالجتمــاع والتجمــع- -حريــة التعليــم- حريــة المنــزل(

• الضمانات السياسية والقانونية لحرية االفراد.
القسم الثالث: الحقوق والحريات العامة في القانون اللبناني والمقارن

• الحريات البدنية
• الحق في االمن الشخصي والسالمة الجسدية

• حماية الحياة الخاصة )المنزل(
• حرية التنقل 

• سرية المراسالت
• حرية ابداء الرأي والتعبير واالعتقاد

• حرية التعليم
• حرية االعالم
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L2000

مدخل اىل االقتصاد 

الدويل
330الثاين

مقدمة:
تــم عــرض هــذا املقــرر االختيــاري لطــالب الفصــل الثــاين- علــوم سياســية بطــرح مقدمــة عامــة 

ــاذج  ــة اىل بعــض من ــة اضاف ــارة الدولي ــات التج ــم نظري ــن ث ــة وم ــة الدولي ــات االقتصادي يف العالق

ــه مــن املفــرتض بالطالــب ان يعــرف يف  ــدويل. حيــث ان ــة والتعــاون االقتصــادي ال العالقــات املالي

نهايــة هــذا املقــرر ولــو معلومــات عامــة عــن واقــع االقتصــاد الــدويل.

المحتوى:
1- مقدمة عامة في االقتصاد الدولي

1- أهمية العالقات االقتصادية الدولية

2- الفرق بينا لعالقات االقتصادية الدولية والداخلية

2- نظريات التجارة الدولية

1- نظرية المدرسة التقليدية

2- نظرية النفقات المطلقة "آدم سميث"

3- نظرية النفقات النسبية "ديفيد ريكاردو"

4- النظرية السويدية "هكشر-أولين"

3- العالقات المالية الدولية

1- ميزان المدفوعات

2- أسعار الصرف

3- نظام النقد الدولي

4- السياسات التجارية والتعاون االقتصادي الدولي

1- السياسات التجارية بين الحرية والتقييد

2- السياسات التجارية وعوائق التجارة

3- التكامل االقتصادي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L2003

السياسات املائية يف 

الرشق االوسط
330الثاين

المحتوى:
أوالً: اسباب مشاكل المياه وأبعادها: 

وهــي قلـّـة امليــاه ونقصانهــا، وتاليّــاً تلوثهــا. وتعتــر الزراعــة املســتهلك األول للميــاه، ومشــاكل 

امليــاه هــي الســبب، ومنهــا:

- سوء إدارة واستغالل الثروة المائية، باإلضافة الى الهدر في استعماالتها.

- زيادة عدد سكان العالم، باإلضافة الى التغييرات المناخية وذوبان الكتل الجليدية.

- استنزاف المياه الجوفيّة، وتقّدم المياه المالحة في السواحل.

- عدم االستفادة من مياه األمطار السطحية.

- الجفاف والتصّحر والشّح والنزوح السكاني الذي سيحصل بسبب قلّة المياه.

كذلك فإن ضعف السياسات املائية يف العامل ميكن ان يؤدي اىل رصاعات دوليّة بسبب:

- غياب التخطيط االستراتيجي للمياه

- تخلّف طرق االستغالل للمياه السطحية، ووجود حاجة دائمة للمياه

ــادة  ــة، وزي ــوارد المائي ــة الم ــدول، ومحدودي ــن ال ــاون المشــترك بي - ضعــف التنســيق والتع

نســبة النمــّو الســكاني.

ثانياً: واقع وآفاق السياسات المائية في لبنان: 

ينبغــي ان نفهــم العالقــة العضويـّـة بــن امليــاه العذبــة وكيفيــة إدارتهــا وتوزيعهــا، وبــن حايــة 

مصادرهــا مــن التلــّوث الــذي يجعلهــا غــر صالحــة لإســتعال. اال ان السياســة املائيــة اليــوم تتجــه 

نحــو الوقايــة مــن تدّهــور البيئــة املائيــة وترشــيد اســتعاالت امليــاه، ومكافحــة التلــّوث، والوقايــة 

واإلزالــة للملّوثــات يف البحــر مــن خــالل حايــة البيئــة املائيــة وتشــجيع التعــاون بــن الجميــع.
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كــا انــه مــن البديهــي ان يتــّم البحــث يف امليــاه العذبــة اوالً، ثــّم امليــاه املبتذلــة، فميــاه البحــر. 

وهــذه األوجــه الثالثــة هــي مــا يتشــّكل منــه قطــاع امليــاه يف لبنــان.

ــيقها،  ــد االدوار وتنس ــن تحدي ــتدامة، تؤم ــة مس ــرتاتيجية وطني ــع اس ــوم وض ــوب الي إن املطل

ــة مســألة اىل  ــن مرتب ــاه م ــع مشــكلة املي ــث ترتف ــة. بحي ــة كاف ــة التنموي ــرشك اطــراف العملي وت

ــل  ــا تحوي ــن مــن خالله ــه، ويتأم ــدروه وواجبات ــا كل مواطــن ب ــة، يشــعر فيه ــة وطني ــة قضي مرتب

النــدرة املائيــة اىل وفــرة، وتحويــل الوفــرة اىل مشــاريع اقتصاديــة تحّســن القطاعــات كافــة، وتزيــد 

ــة والنهــوض والتطــّور. مــن مســتوى فــرص التنمي

ــاه واألمــن املــايئ، وإدخــال  ــة بشــأن املي ــوب ايضــاً هــو وضــع اســرتاتيجية دوليّ كــا ان املطل

موضــوع حســن إدارة امليــاه ضمــن الخطــط التنمويــة، كــا هــو الحــال يف اســرتاليا وتركيــا وزامبيــا.

- استخدام التقنيات الحديثة والطاقة البديلة ملنع التلّوث )الطاقة الشمسية والنووية(.

- حفر اآلبار األرتوازية وبناء السدود

- معالجــة وتزويــد امليــاه املســتهلكة، وإقامــة مراكــز أبحــاث وتطويــر للمــوارد املائيــة، 

واالســتفادة القصــوى مــن األمطــار الســطحية والجوفيــة وتخزينهــا.

- اعداد الكوادر الوطنية لإستفادة من الخرات العاملية

- وضــع قوانــن ملزمــة وصارمــة بحــق الــدول واألفــراد، ملكافحــة التلــّوث، والحــّد مــن االرضار 

مبــوارد امليــاه.
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SCPO 

L2007
330الثاينالسياسات العقابية

مقدمة:
ــد  ــراد التقي ــزام األف ــده وإل ــق قواع ــل تطبي ــن أج ــام م ــر الع ــائل القه ــون بوس ــرتن القان يق

بأحكامــه وعــدم مخالفتــه، وهــو يعتــر مــرآة عاكســة لألوضــاع الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة 

واالجتاعيــة، وال ميكــن أن يكــون وليــد الصدفــة أو النزعــة الطارئــة التــي تعــر عــن حاجــات عابــرة، 

إمنــا هــو نتــاج سلســلة متواصلــة مــن التطــورات، ونتــاج ظــروف التاريــخ، وتنــدرج يف إطــاره عوامــل 

مختلفــة ومتصلــة الحلقــات ومتدرجــة يف مجــال الرقــي والتقــدم.

ــاطات  ــات والنش ــالف العالق ــاً الخت ــعب تبع ــوع ويتش ــون يتن ــام للقان ــوم الع وإذا كان املفه

والهيئــات داخــل املجتمــع، فــإن القانــون الجــزايئ ال يخــرج عــن هــذا الواقــع، وهــو مرتبــط مبســألة 

ــالف العصــور واتضحــت  ــا باخت ــي بدورهــا اختلفــت نظــرة اإلنســان إليه ــاب والت الجرميــة والعق

معاملهــا مــع تطــور فكــره وإدراكــه لحقيقــة الظواهــر املختلفــة التــي بقيــت دون تفســر خــالل 

عهــود طويلــة مــن الزمــن والتــي أســبغ عليهــا العلــم والبحــث الحديــث وصفــاً ومنهجــاً متميــزاً 

ــل واســتنتاج ألســبابها ووســائل مكافحتهــا. لتكــون موضــع مناقشــة وتحلي

المحتوى:

مقدمة: )تحديد مفهوم السياسة العقابية(

الباب االول: االساس العلمي لحق الدولة يف العقاب

 الفصل االول: السياسة العقابية يف الفكر القديم

 الفصل الثاين: السياسة العقابية يف الفكر الحديث

- املبحث االول: السياسة العقابية التقليدية

- املبحث الثاين: السياسة العقابية التقليدية الجديدة
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- املبحث الثالث: السياسة العقابية الوضعية

- املبحث الرابع: السياسة العقابية الوسطية

- املبحث الخامس: السياسة العقابية يف حركة الدفاع االجتاعي

الباب الثاين: يف الجزاء الجنايئ

 الفصل االول العقوبة

- املبحث االول: تعريف وخصائص العقوبة

- املبحث الثاين: رشوط تطبيق العقوبة

 الفصل الثاين: التدبر االحرتازي

- املبحث االول: نشأة التدابر االحرتازية

- املبحث الثاين: تعريف وخصائص التدابر االحرتازية

- املبحث الثالث: رشوط تطبيق التدابر االحرتازية

الباب الثالث: تنفيذ الجزاء الجنايئ

 الفصل االول: اسلوب تنفيذ الجزاء الجنايئ

- املبحث االول: )فئات املجرمن يف علم االجرام- وفئات املجرمن يف علم العقاب(

- املبحث الثاين: انواع الجزاءات الجنائية

• اوالً: تقسيات الجزاء الجنايئ

1- تقسيات العقوبة

2- تقسيات التدابر االحرتازية

• ثانياً: مشاكل تحديد انواع الجزاء الجنايئ

1- الجدل حول عقوبة االعدام

2- مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية

3- مشكلة الجمع بن العقوبة والتدبر االحرتازي



219 الفصل الثّاين

 الفصل الثاين كيفية تنفيذ الجزاء الجنايئ

- املبحث االول: كيفية تنفيذ الجزاء الجنايئ داخل املؤسسات العقابية

• أوالً: تطور نظام السجون

ــاً: نظــم الســجون: النظــام الجمعــي- النظــام الفــردي- النظــام املختلــط- النظــام  • ثاني

ــبه  ــام ش ــجن- نظ ــارج الس ــل خ ــام العم ــة )نظ ــى الثق ــة ع ــم القامئ ــي- النظ التدريج

ــوح( ــام املفت ــرة- النظ الح

• ثالثــاً: اســاس املعاملــة العقابيــة )العمــل العقــايب- التعليــم- التهذيــب- الرعايــة 

الصحيــة- الرعايــة االجتاعيــة(

- املبحث الثاين: كيفية تنفيذ الجزاء الجنايئ خارج املؤسسات العقابية

ــراج  ــام االف ــة )نظ ــات العقابي ــارج املؤسس ــايئ خ ــزاء الجن ــزيئ للج ــذ الج • اوالً: التنفي

ــارول( ــام الب ــي- نظ الرشط

ــذ-  ــف التنفي ــة )وق ــايئ خــارج املؤسســات العقابي ــزاء الجن ــكيل للج ــذ ال ــاً: التنفي • ثاني

ــار( ــس- االختب ــة البولي مراقب

- املبحث الثالث: الرعاية الالحقة عى تنفيذ الجزاء الجنايئ

 الفصل الثالث: كيفية تنفيذ الجزاء الجنايئ عى االحداث

الباب الرابع: تقييم السياسة العقابية املعارصة



DRPU - L3002 / االنظمة السياسية املقارنة

SCAD - L3000 / القانون االداري العام

SCPO - L3005 / تاريخ العامل العريب السيايس املعارص

)English( القانون الدويل العام / REIN - L3002

)Français( القانون الدويل العام / REIN - L3002

SCPO - L3003 / الفكر السيايس يف العصور الحديثة

DRPU - L3001 /  القانون االداري الخاص 

SCAD - L3001 / السياسات البيئية

DROC - L3002 / قضايا االحوال الشخصية

الث
ّ
الفصل الث

SCPO - L3006 / السياسات البرتولية



221 الفصل الثّالث

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L3002
64515الثالثاالنظمة السياسية املقارنة

مقدمة:
ــر  ــد تقت ــي مل تع ــون الدســتوري، فه ــن دراســة القان إن دراســة النظــم السياســية اوســع م

عــى االجهــزة السياســية التــي نظمهــا القانــون والدســتور، بــل انهــا تشــمل ايضــاً، تلــك االجهــزة 

غــر املنتظمــة دســتورياً. ولكنهــا تلعــب دوراً قويــاً ومؤثــراً يف توجييــه النظــام، كاالحــزاب السياســية 

والنقابــات والــرأي العــام والصحافــة الــخ...

ــتخدمة يف  ــر املس ــع املعاي ــا م ــية وتحليله ــة السياس ــف االنظم ــرر اىل تعري ــذا املق ــدف ه يه

ــة  ــامل املختلف ــية يف دول الع ــة السياس ــن االنظم ــارة م ــاذج مخت ــم من ــي تقدي ــا ينبغ ــا. ك تصنيفه

ــدة  ــات املتح ــية )الوالي ــا( ورئاس ــة )بريطاني ــة برملاني ــن انظم ــائدة م ــواع الس ــي االن ــث تغط بحي

االمركيــة(. ومختلفــة )فرنســا( باالضافــة اىل بعــض األنظمــة الشــمولية والدكتاتوريــة. كــا ينبغــي 

تحليــل ســلطات هــذه الــدول والقــوى السياســية فيهــا مثــل األحــزاب السياســية وجاعــات املصالح 

والتفاعــالت يف مــا بينهــا وصــوالً اىل طريقــة اتخــاذ القــرارات فيهــا. وبإيجــاز يســتعرض هــذا املقــرر 

العناويــن واملواضيــع التاليــة:

المحتوى:

1- نشأة الدولة وتطورها: 

- العنارص االجتاعية والسياسية املكّونة للدولة

- مبدأ سيادة الدولة

- اشكال الدولة

- اشكال الحكومات

- االساليب االنتخابية
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2- النظام السيايس

- التعريف والخصائص

- التصنيف واملناهج

- االطر الدستورية والقانونية والسياسية

3- نظم "دميقراطية"

- النظام املجليس

- النظام الرملاين

- النظام الرئايس وشبه الرئايس

4- نظم "سلطوية"

- النظام الشمويل

- النظام الدكتاتوري

- النظام التسلطي

5- النظم السياسية املعارصة:

- االنظمة السياسية ومبدأ فصل السلطات

- النظام السيايس يف فرنسا

- النظام السيايس يف بريطانيا

- النظام السيايس يف الواليات املتحدة 
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SCAD 

L3000
64515الثالثالقانون االداري العام

مقدمة:
القانــون االداري العــام هــو ذلــك الفــرع مــن فــروع القانــون العــام الداخــيل الــذي يتضّمــن 

ــاطها  ــا ونش ــث تكوينه ــن حي ــة م ــة يف الدول ــلطات اإلداري ــم الس ــي تحك ــة الت ــد القانوني القواع

ــراد. ــا باالف ــتثنائية يف عالقته ــازات اس ــاً وامتي ــك حقوق ــة متل ــلطات عام ــا س بوصفه

ويالحــظ ان نشــاط او وظيفــة هــذه الســلطات االداريــة العامــة تتحلــل يف الواقــع اىل وظيفتــن 

رئيسيتن:

ــه مــن الحفــاظ عــى االمــن العــام والصحــة العامــة والســكينة  ــط االداري مبــا يتضّمن - الضب

العامــة.

ــن   ــة للمواطن ــات العام ــباع الحاج ــة إلش ــة رضوري ــا الدول ــي تراه ــة الت ــق العام - ادارة املراف

ــراد. ــام واضط وضــان حســن ســرها بانتظ

المحتوى:

القسم االول: النشاط اإلداري

 باب اول: أسس التنظيم اإلداري

أ - االشخاص املعنوية العامة

ب - املركزية والالمركزية اإلدارية

 باب ثاين: التنظيم اإلداري اللبناين

أ - االدارة املركزية

ب -  الالمركزية املرفقية
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القسم الثاين: العمل اإلداري

 باب اول: رشوط العمل اإلداري

أ - خضوعه ملبدأ املرشوعية

ب - حدود مبدأ املرشوعية

 باب ثاين: مهام العمل اإلداري

أ - املرافق العامة

ب - الضابطة اإلداري

القسم الثالث: وسائل العمل اإلداري

أ - الوسائل البرشية: املوظف العام

ب - الوسائل القانونية: القرار والعقد اإلداري

القسم الرابع: مراقبة العمل اإلداري

أ - القضاء اإلداري

ب - املراجعات القضائية واجراءاتها

القسم الخامس: مسؤولية االدارة العامة

أ - نطاق املسؤولية اإلدارية: التعويض وقواعد احتسابه

ب - أسس املسؤولية اإلدارية: املسؤولية بسبب الخطأ ومن دون خطأ
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SCPO 

L3005

تاريخ العامل العريب 

السيايس املعارص
440الثالث

مقدمة:
ــي طبعــت  ــخ الســيايس للعــامل العــريب املعــارص"، أهــم املحطــات الت ــادة "التاري تســتعرض م

تاريــخ وحــارض املنطقــة العربيــة، فالــرشق االوســط مثــالً يحتضــن الــراع العــريب االرسائيــيل، رصاع 

قــد يكــون االطــول يف تاريــخ البرشيــة. وذلــك عــر التعّمــق يف دراســة تطــّور األحــداث واألزمــات 

التــي مــرّت بهــا املنطقــة وطبعتهــا بســات خاصــة جعلتهــا مــن أكــرث املناطــق ســخونة وتعقيــداً 

يف العــامل.

وتســعى هــذه املــادة أيضــاً اىل دراســة العوامــل االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي اثــرت بدرجــة 

ــي  ــة السياســية الت ــت يف االنظم ــة، وتجلّ ــدول العربي ــي الســيايس لل ــع االجتاع ــرة عــى الواق كب

حكمــت شــعوب املنطقــة الكــرث مــن نصــف قــرن، وســاهمت يف والدة الربيــع العــريب. 

ويف هــذا الســياق البــد مــن تحديــد مقاربــة البحــث واملنهجيــة املعتمــدة يف املعالجــة. كذلــك 

ــد الفــرتة  ــخ الســيايس، املعــارص، العــامل العــريب(، وتحدي ــف املصطالحــات )التاري ــد مــن تعري ال ب

الزمنيــة املنــوي دراســتها والبقعــة الجرافيــة التــي تخضــع للدراســة. وتقــوم املنهجيــة املعتمــدة يف 

املعالجــة عــى مراجعــة األحــداث يف مصادرهــا، إذا امكــن، عــر تحليلهــا )أي االحــداث( والرتكيــز 

عــى أهــم املفاصــل التاريخيــة التــي رســمت مالمــح املنطقــة العربيــة وحــددت مســارها. 

ــة زاخــر باالحــداث، فقــد شــكلت هــذه املنطقــة،  ــخ املنطقــة العربي ومــن املعــروف أن تاري

منــذ القــدم، هدفــاً الطــاع الــدول الكــرى. لذلــك قــد يكــون مــن املفيــد أن تقــارب هــذه املــادة 

يف شــكل مواضيــع)par thème(  واالبتعــاد عــن الــرسد التاريخــي. 

تقســم هــذه املــادة إىل قســمن: يعالــج القســم االول الفــرتة املمتــدة بــن الحربــن العامليتــن 

ــود  ــّل الوج ــة يف ظ ــة العربي ــع املنطق ــة وواق ــلطنة العثانيّ ــار الس ــمل: إنهي ــة وتش االوىل والثاني

االورويب، وبــروز وتطــور القوميــة العربيــة والتحــوالت التــي طــرأت عليهــا، وعوامل زوال االســتعار، 

ــوالً إىل  ــل وص ــة ارسائي ــة مقاوم ــالق حرك ــطينية وانط ــة الفلس ــروز القضي ــة، وب ــة النارصيّ والحرك

اتفاقيــة اوســلو، ويتنــاول القســم الثــاين الفــرتة املمتــدة مــن 1990 حتــى يومنــا هــذا بــدءاً بحــرب 

الخليــج الثانيــة، وانهيــار االتحــاد الســوفيايت وتداعيــات هــذا االنهيــار عــى الــدول العربيــة، ودور 

ــي ادت إىل  ــة، العوامــل الت ــة الســعودية يف ادارة ازمــات املنطقــة، صعــود االصولي اململكــة العربي

والدة الربيــع العــريب. 
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املحتوى:

• أهمية دراسة التاريخ السيايس للعامل العريب املعارص.

• تعريف املصطلحات وتحديد الفرتة التاريخية.

• االشــكاليات التــي تطرحهــا القضايــا العربيــة عــى املســتوى االقليمــي والــدويل. انطالقــاً مــن 

أهميــة املوقــع الجوســرتاتيجي.  

• منهجية البحث.

I – القســم االول: العــامل العــريب بــني الحربــني العامليتــني االوىل والثانيــة )أو العــامل العــريب بــن 
1917 و1945(

 الفصل االول: العامل العريب يف ظل الوجود الغريب.

1– املشاريع الدولية للمنطقة )سايكس بيكو، وعد بلفور(.

2- انهيار االحالم العربية.

ــا،  ــس، مــر، لبيي ــر، تون ــة )الجزائ ــوذ يف املنطق ــة مناطــق النف ــدول االوروبي 3- تقاســم ال

ــان، فلســطن(. لبن

 الفصل الثاين: زوال االستعامر من العامل العريب.

1- العوامل االجتاعية واالقتصادية والثقافية النطالق حركات التحرر يف العامل العريب.

2- االسباب الدولية النطالق حركات التحرر يف العامل العريب.

3- امثلة عن حركات التحرر يف الدول العربية )تحرير الجزائر، تونس، مر..(.

4- االنظمة السياسية العربية يف ظّل االنقسام االيديولوجي. 

 الفصل الثالث: التيارات الفكرية العربية.

1- ملحة عن التيارات الفكرية العربية)ابرز اثنن: القومية العربية والنارصية(.

ــة لهــذا املفهــوم والتحــوالت  ــات الفكري ــة واملقارب ــادىء التــي قامــت عليهــا القومي 2- املب

الــذي عرفــه.

3- الحركة النارصية، مبادئها، مسارها..
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 الفصل الرابع: القضية الفلسطينية.

1- ملحة تاريخية عن القضية الفلسطينية.

2- املقاومــة الفلســطينية)والدة املقاومــة املســلحة) فتــح(، عملياتهــا ضــد ارسائيــل، مســارها، 

انغاســها يف القضايــا العربيــة(

3- الوجــود الفلســطيني يف لبنــان 1948 – 1982)اتفاقيــة القاهــرة 1969 – دور الفلســطينين 

يف الحــرب اللبنانيــة- االجتيــاح االرسائيــيل وخــروج الفصائــل مــن لبنــان(.

4- التحوالت يف مسار الراع العريب االرسائييل)املفاوضات الرسية- االنتفاضة(.

5- اتفاقية اوسلو1993 والواقع الفلسطيني اليوم.

II – القسم الثاين: واقع الدول العربية يف مرحلة ما بعد التسعني .

 الفصل الخامس: العامل العريب يف 1990.

1- الواقع االجتاعي السيايس لالنظمة العربية قبل انهيار االتحاد السوفيايت. 

2- حرب الخليج الثانية 1990.

3- انهيار االتحاد السوفيايت واالنقسام االيديولوجي رشق/غرب.

4- تداعيات انهيار االتحاد السوفيايت عى الدول العربية.

5- االصولية: نشأتها- عقائدها- خريطة تواجدها- اهدافها..

6- اململكة العربية السعودية: دورها يف السياسة االقليمة والدولية.

 الفصل السادس: الربيع العريب: تغيري أم فوىض؟

1- العوامل االجتاعية واالقتصادية والثقافية املساهمة يف والدة الربيع العريب.

2- العوامل السياسية التي ادت إىل والدة الربيع العريب.

3- اندالع الثورة- مراحلها- تداعياتها عى الواقع الجتاعي السيايس.. 

4- الثــورة يف مــر )دراســة حالــة( )أو يف اليمــن أو ســوريا.. ميكــن لالســتاذ اختيــار أي دولــة 

عرفت الثــورة لدراســتها(
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)English(
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Introduction:
 The course deals with the sources, functions, and development of international 

law with a special emphasis on current trends and problems. A critical evaluation 
of contemporary issues of world order and the United Nations role in tit provided, 
covering legal questions related to peaceful settlement of disputes, between states, 
international wars, and selt-determination.

Plan:

1- Introduction To contemporary international law.
- Concept , definition and nature  of Public  International  Law,
- Writers of the law.

2- Sources of public  International  Law,
- International Treaties,
- International Customs,
- General principles of Law,
- Judicial Decisions,
- Writings of publicists.

3- Subjects of Public  International  Law,
A- Legal Criteria of Statehood,

- Population,
- Defined territory,
- Government,
- Independence.
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B- Recognition of States and Governments.

- Recognition in General,

- Recognition of States: 

1-Nonrecognition of statehood,

2- collective recognition,

3- De facto and De Jure recognition,

4-Retroactive effects of recognition.

5-Recognition of  Governments,

- Forms of Recognition.

- State Succession :

- Definition of State Succession,

- Categories of the State Succession.

- Rights and Obligations of the Successors,  

C- nternational Organization.

D- Individuals.

4- Law of the Sea .

- Sources of the Sea Law

- Territorial Sea

- Legal regime of the Territorial Sea

- The concept of the Contiguous Zone

- Continental Shelf 

- Regime of the High Seas.

5- Common Amenities and CO-OPERATION IN THE USE OF RESOURCES,

- Introduction,

- Economic Aid,

- Access to Resources,  The peaceful uses of Atomic Energy.

- Antarctica

- Outer Space
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- International Rivers

- Canals

- Straits

- Land- locked States and Enclaves

6- International Agreements.) or The Law of treaties.(

- Definition,

- Types of Agreements,

- Classification of Agreements,

- Formation of Agreements.

7-  Peaceful settlement of disputes. 

- Definition,

- Classification of Disputes,

A- Political means for the settlement of disputes:

- Diplomatic Negotiations,

- Good offices,

- Mediations

- Commission of Inquiry,

- Commission of conciliation 

B- Legal means for the settlement of disputes:

- Arbitration,

- Adjudication: Judicial processes.

8- The Responsibility of States .

- Basis and nature of State Responsibility,

- Boundaries of  Responsibility,

- Objective  Responsibility,

- Intention and Motive,

- Liability for Lawful Acts, Abuse of Rights,
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- Responsibility for the Acts of state Organs, Officials, Revolutionaries and 

others,

- Types of Damage and the forms and functions of reparation,

- Compensations, 

- Justification,

- The nature of legal interest ,

- Causes of action.

9- The protection of individuals and Groups: Human rights and self-   

determination.

- The Individual and the State,

- Nationality and the concept of Territory,

- The Individual and International Criminal Responsibility,

- International Protection of Human Rights,

- The principle of self- determination,

10- Legal Aspects of the protection of the Environment. 

- Introductory : the relevant Legal Categories,

- The relevance of existing principle of international law,

- Deficiencies in the use of the Adversarial system of state responsibility,

- Emergent Legal Principles,

- The Importance and Role of Multilateral Standard –setting Conventions,

- The Concept of Sustainable Development,

- Evaluation.
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Introduction:
Ce cours sert  d’introduction au droit international public. Il s’adresse aux 

étudiants en 2ème année de licence en droit et sciences politiques et administratives 

qui ont tous suivi un cursus juridique. Cette matière vise à faire acquérir aux étudiants 

de solides connaissances en droit international public : ses sources, sa formation, 

les sujets du DIP ainsi que les mécanismes de la responsabilité internationale et les 

modes de règlement pacifique des différends. 

Bien sûr avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de distinguer le droit 

international public du droit international privé et puis donner un aperçu sur 

la définition, la théorie, et l’histoire du DIP. Cet enseignement est également le 

support nécessaire des autres cours dispensés dans le cadre de licence, comme le 

droit international humanitaire, et le droit international des droits de l’homme qui 

a ses fondements, ses méthodes, ses techniques ancrés dans le droit international 

public. C’est dans cette optique qui a été conçu et rédigé cet enseignement. Enfin 

cette matière est conçue pour répondre aux besoins des étudiants, chercheurs en 

droit et sciences politiques  et aux interrogations de tous ceux qui intéressent aux 

relations internationales.

Plan:

1( Introduction général : Le concept, Histoire, théorie  du droit international.

2( Sources du DIP : Traités : )Définition, conclusion, validité, application…( 

coutume, principes généraux, doctrine
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3( Les sujets du DIP. 
• l’Etat )éléments constitutifs, compétences, formation de l’Etat reconnaissance, 
succession d’Etats.

- Eléments constitutifs :population – territoire- gouvernement- souveraineté.
- Compétence de l’Etat
- La reconnaissance d’Etat
- Acquisition et perte du territoire
- Succession d’Etats

• Les organisations internationales )création statut juridique, structure et 
fonctionnement
• Les personnes privées )responsabilité pénale de l’individu en droit international 
et la protection des droits de l’homme

4( Les rapports internationaux 
• La responsabilité internationale
• Règlement pacifique des différents internationaux )politique, judiciaire, 
arbitrage(
• Le recours à la contrainte

- Règlement pacifique des différends internationaux
- Règlement non juridictionnel

a( Procédés interétatiques
b( Règlement dans le cadre des organisations internationales

• Le recours à la contrainte
- Principe de l’interdiction du recours à la force armée
- Maintien de la paix et de la sécurité internationale

5( Régime international des espaces : la mer, la haut mer, canaux et fleuves et 
espace extra- atmosphérique, mer territoriale, zone économique exclusive, plateau 
continental etc…

6( Protection internationale de l’environnement- Acteurs- Techniques- principes- 
conventions
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الفكر السيايس يف العصور 

الحديثة
440الثالث

مقدمة:
تتنــاول مــادة "الفكــر الســيايس يف العصــور الحديثــة" ابــرز املفكريــن الذيــن انــاروا االنســانية 

بافكارهــم وارائهــم السياســية، وصاغــوا مفهــوم الدولــة وســاهموا يف تطورهــا وولوجهــا درب 

الحداثــة. كــا تســعى هــذه املــادة إىل تعريــف الطــالب عــى مبــادىء هــؤالء املفكريــن الفلســفية، 

ــة  ــة يف الدول ــاة السياســية والدميوقراطي ــادىء املرتكــزات االساســية للحي حيــث شــكلت هــذه املب

الحديثــة اليــوم.  

وألبــراز تطــور الفكــر االنســاين، وعمليــة بنــاء الدولــة الحديثــة، تعمــد هــذه املــادة إىل تعريــف 

ــر  ــا يف الفك ــراً ملكانته ــا نظ ــيوعي وخصائصه ــرايل والش ــن اللي ــن الفكري ــى التياري ــب ع الطال

الســيايس عامــة وتأثرهــا عــى شــكل الدولــة خاصــة.  

ويف هــذا الســياق البــد مــن تحديــد مقاربــة البحــث واملنهجيــة املعتمــدة يف املعالجــة. كذلك ال 

بــد مــن تعريــف مصطلــح "الفكــر الســيايس" و"العصــور الحديثــة"، وتحديــد الفــرتة الزمنيــة املنــوي 

دراســتها، حيــث متتــد مــن القــرن الســادس عــرش حتــى بدايــة القــرن العرشيــن. مــن هنــا تنطلــق 

ــفة  ــات الفالس ــن مؤلف ــوذة م ــوص مأخ ــن نص ــة" م ــور الحديث ــيايس يف العص ــر الس ــة "الفك دراس

موضــوع الدراســة )مثــال هوبــس ولــوك..( ومناقشــتها، يف إطــار مقاربــة اجتاعيــة سياســية 

تحليليــة، نظــراً ملــا تقدمــه هــذه املقاربــة مــن ادوات متكــن الطالــب مــن التعّمــق باملبــادىء التــي 

تقــوم عليهــا الدميوقراطيــات يف العــامل الغــريب اليــوم.  

ــر  ــة يف الفك ــوم الدول ــور مفه ــوء وتط ــم االول نش ــرض القس ــمن، يع ــادة اىل قس ــم امل وتقس

ــه. ــرز مفكري ــيوعي وأب ــر الش ــاين الفك ــم الث ــرض القس ــرايل، وويع اللي

المحتوى:

• أهمية دراسة الفكر السيايس يف العصور الحديثة.

• تعريف املصطلحات وتحديد الفرتة التاريخية.
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• اشكالية قيام الدولة الحديثة.

• مقاربة املادة مقاربة اجتاعية سياسية تحليلية.  

• منهجية البحث )تحليل نصوص(

• بحث )تحليل نصوص(

I – القسم االول: نشوء وتطور مفهوم الدولة يف الفكر الليربايل

 الفصل االول: التيارات الفلسفية يف الفكر السيايس.

I- التيار الليرايل.

1- نشأة التيار الليرايل- تعريفه.

2- املصادر الفلسفية لليرالية ومرتكزاتها ومظاهرها. 

II- الفكر الشيوعي.

1- نشأة التيار الشيوعي- تعريفه.

2- املصادر الفلسفية للشيوعية ومرتكزاتها ومظاهرها.

.)Le Prince( الفصل الثاين: الفصل بني السياسية واالخالق: مكيافيل 

I- تنوع االمارات ووسائل الوصول اىل السلطة.

1- عوامل نشوء اإلمارة وأنواعها.

2- وسائل الوصول اىل السلطة

II- كتاب االمر.

1- صفات االمر.

2- نصائح لالمر للوصول اىل السلطة واالستمرار فيها.

)La République( الفصل الثالث: امللكية املطلقة: جان بودان 

1- العوامل املساهمة يف وضع كتاب " الجمهورية ".

2- فلسفة جان بودان من خالل كتاب الجمهورية: مفهوم السيادة.

 الفصل الرابع: العقد االجتامعي.

)Léviathan(هوبس -I

.)Léviathan(  "1- العوامل املساهمة يف وضع كتاب "الدولة

2- مقاربة هوبس للعقد االجتاعي.
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.)Essai sur le gouvernement civil( جون لوك -II

.)Essai sur le gouvernement civil(  "1- العوامل املساهمة يف وضع كتاب "الدولة

2- مقاربة لوك للعقد االجتاعي.

)Du contrat social( جان جاك روسو -III

.)Du contrat social( "1- العوامل املساهمة يف وضع كتاب "العقد االجتاعي

2- مقاربة روسو للعقد االجتاعي.

)L’esprit des lois(الفصل الخامس: الحكومة املعتدلة: مونتسكيو 

1- العوامل املساهمة يف وضع كتاب " روح الرشائع ".

2- نظرية فصل السلطات.

  الفصل الخامس: النيو- ليربالية

)J. Stuart Mill( الدولة الليرالية حامية االفراد: جون ستيوارت ميل -I

1- الحرية مبفهومها الواسع.

2-  نظام الحكم: قيام حكومة حرة.

 )Alexis De Tocqueville( وجهّي الدميوقراطية: الكيس دو توكفيل -II

1- حتمية الثورة الدميوقراطية.

2- اسس الدميوقراطية: الحرية واملساواة.

II– القسم الثاين: الفكر الشيوعي.

 الفصل السادس: مؤسسو الفكر الشيوعي.

)Henri de Saint-Simon( هنـري دو سانت سيمون -I

1- الطبقة املنتجة يف اساس املجتمع الجديد.

2- ادارة االشياء تحّل مكان الحكومة. 

 )Etienne Cabet( ايتيان كابيه وشيوعيته اإلكاريّة -II

1- شيوعية مثالية  )شيوعية املمتلكات(.

2- السلطة يف املجتمع الشيوعي. 

)Proudhon( نظرية الفوىض: برودون -III

1- املجتمع الجديد: رشوط قيامه.

2- وسائل التنفيذ.
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 الفصل السابع: املاركسية)1(.

 )Karl Marx (كارل ماركس -I

1- حياته.

2- مؤلفاته

II- الفكر املاركيس

1- الجدلية.

2- فلسفة التاريخ.

3- فلسفة الدولة.

• مالحظة: 

ميكــن لالســتاذ اختيــار مفكريــن آخريــن ينتمــون إىل الحقبــة التاريخيــة نفســها و/أو اضافــة فالســفة 

ــة القــرن  ــة بداي ــة: مــن القــرن الســادس عــرش ولغاي ــة املقرتحــة طويل إىل الالئحــة أعــاله، فالحقب

العرشيــن.

)1(  يُعتــر هــذا الفصــل مقدمــة لدراســة الفكــر الشــيوعي يف القــرن العرشيــن الــذي يـُـدرس يف اطــار مــادة الفكــر الســيايس 

املعــارص يف املاســرت 1.
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330الثالثالقانون االداري الخاص

مقدمة:
ال يوجــد يف العلــم القانــوين منهجيــة خاصــة او خصوصيــة ملــا يطلــق عليــه تســمية القانــون 

االداري الخــاص.

كــا انــه ال يوجــد فرعــاً للقانــون االداري بهــذه التســمية بــل هــي موضوعــات جــرى انتقاؤهــا 

ــة الحقــوق وقــد  ــا، ليصــار اىل تدريســها لطلب ــون االداري العــام بســبب أهميته ــة مــن القان بعناي

أطلــق عليهــا مجــازاً تســمية القانــون االداري الخــاص واكتســبت مــع الوقــت هــذه التســمية التــي 

يصــح أكــرث تســميتها مبوضوعــات "يف القانــون االداري العــام"

مــن هــذه املوضوعــات امللــك العــام، امللــك الخــاص، املؤسســة العامــة، االســتمالك، االشــغال 

العامــة.....

المحتوى:

الموضوع األول: المؤسسـات العامــة

 المرافـــق العامــــة- مفهــوم المرفــق العــام- أنــواع المرافــق العامــة- القواعــد التــي تحكــم 

االنتفــاع مــن المرفــق العــام- طــرق إدارة المرافــق العامــة- B.O.T.- النظــام القانونــي للمرافق 

مة        لعا ا

 األشــخاص المعنويــة العامــة- مفهــوم الشــخصية المعنويــة- طبيعــة الشــخصية المعنويــة- 

ــخصية  ــج الش ــة- نتائ ــخاص اإلداري ــة باألش ــة الخاص ــة - النظري ــخاص المعنوي ــف األش تصني

ــة  ــع المؤسس ــى تمت ــة عل ــة المترتب ــج القانوني ــة- النتائ ــخاص المعنوي ــة- زوال األش المعنوي

ــة.    ــة بالشــخصية المعنوي العام

 تخصـــص المؤسســـة العامـــة- مفهــوم تخصــص المؤسســة العامــة- النتائــج المترتبــة علــى 

تخصــص المؤسســة العامــة.
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 متييــز املؤسســات العامــة عــن بقيــة املؤسســات- املؤسســات ذات املنفعــة العامــة- معايــر 

متييــز املؤسســة العامــة .  

 أنــواع املؤسســـات العامـــة- إنشــاء املؤسســات العامــة- إلغاء املؤسســة العامة - املؤسســات 

ــة  ــيل- الوصاي ــم الداخ ــة- التحكي ــة والصناعي ــة التجاري ــات العام ــة- املؤسس ــة اإلداري العام

ــات األخــرى. ــة- الرقاب ــة وزارة املالي ــة- رقاب اإلداري

املوضوع الثاين: االستمالك

 مراحــل االســتمالك- اعــالن املنفعــة العامــة- تحديــد تعويــض االســتمالك- قواعــد تحديــد 

التعويــض- ايــداع التعويــض، وضــع اليــد ونقــل امللكيــة- طــوارىء االســتمالك- قواعــد خاصــة 

ببعــض انــواع االســتمالك.

املوضوع الثالث: االمتياز

 ماهية عقد االمتياز- نشأة االمتياز- مفهوم عقد االمتياز وطبيعته القانونية

ــه-  ــة منح ــد وطريق ــن العق ــد- تكوي ــريف العق ــبة لط ــارة بالنس ــاز واث ــد االمتي ــاء عق  انش

ــاز ــب االمتي ــوق صاح ــاز- حق ــب االمتي ــات صاح ــازات االدارة- موجب امتي

 النزاعــات الناشــئة عــن عقــود االمتيــاز- النزاعــات بــن االدارة وصاحــب االمتيــاز- النزاعــات 

ــي  ــزوال الطبيع ــد- ال ــرق زوال العق ــن- ط ــخاص الثالث ــع االش ــات م ــتفيدين- النزاع ــن املس ب

للعقــد- االســرتداد- فســخ العقــد

املوضوع الرابع: االمالك العامة واالمالك الخاصة

 صفــة األمــالك العامــة- تعيــن صفــة األمــالك العامــة- نطــاق األمــالك العامــة- فقــدان صفــة 

امللــك العــام- تصنيــف األمــالك العامــة - تحديــد األمــالك العموميــة- كيفيــة اكتســاب األمــوال 

صفــة امللــك العــام .

 ميــزات االمــالك العامــة - عــدم قابليــة الفــراغ- عــدم الخضــوع ملــرور الزمــن - عــدم قابليــة 

الحجز-عــدم خضــوع األمــالك العامــة لعمليــات التحديــد والتحريــر وطــرق إســتعالها
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ــخاص  ــائر األش ــة وس ــة بالدول ــوال الخاص ــالك واألم ــة األم ــة- طبيع ــة الخاص ــالك الدول  أم

املعنويــن العاميــن- أمــالك الدولــة الخاصــة املنقولــة- أمــالك الدولــة الخاصــة غــر املنقولــة - 

ــاه ملكيتهــا والحقــوق املكتســبة عليهــا.       املي

 إشــغال األمــالك العامــة - ماهيــة إشــغال األمــالك العامــة- إشــغال األمــالك العامــة البلديــة-

معيــار التمييــز بــن األمــالك العموميــة الوطنيــة واألمــالك العموميــة البلديــة- إشــغال األمــالك 

العامــة البحريــة- أحــكام خاصــة ببعضهــا األمــالك العامــة واملخالفــات الحاصلــة عليهــا

 

املوضوع الخامس: الضابطة االدارية

 تعريــف الضابطــة االداريــة- التفريــق بــن الضابطــة االداريــة والضابطــة العدليــة- حــدود 

ــة الطــوارىء او املنطقــة العســكرية- الظــروف  ــة اعــالن حال ــة- كيفي ســلطة الضابطــة االداري

االســتثنائية 
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

L3001
330الثالثالسياسات البيئية

مقدمة:
ــة  ــم واملعرفــة ومشــاكل البيئ ــة تهــدف اىل نــرش الوعــي والثقافــة والتعل هــذه املــادة الحديث

وكيفيــة معالجتهــا مــن قبــل الحكومــات واملجتمــع الدويل واملنظــات الدوليــة. وان تدرج  السياســة 

البيئيــة يف السياســات العامــة للــدول لوجــود ترابــط وثيــق بــن البيئــة السياســية والقانــون.

ــوين-  ــة والتطــور القان ــوم البيئ ــة واالهــداف- مفه ــارف- الغاي ــة- التع ــوم السياســة البيئي مفه

مفهــوم التلـّـوث – التعريــف االصــيل القانــوين- التطــّور القانونيــة االيكلومــي البيئــي- مشــاكل لبنــان 

البيئيــة املتعــدد واملتنوعــة. التأثــرات الخارجيــة عــى لبنــان )بيئيــاً( والــرثوات واملــوارد الطبيعيــة. 

ــع  ــي ودويل- واق ــار وطن ــة يف اط ــة البيئ ــاتها( حاي ــج اتعكاس ــبابها. نتائ ــة اس ــرات املناخي )التغي

املعوقــات والتحديــات. آفــاق السياســات البيئيــة.

المحتوى:

1- قضايا البيئة ازمة دولية متفاقمة

2- التلّوث البيئي والعالقات الدولية

3- المسؤولية الدولية والمالزمة للبيئة والتنمية المستدامة

4- ارهاب التلّوث والنظام العالمي

5- اخطار البيئة والنظام الدولي

6- قضايا بيئية معاصرة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

L3002
330الثالثقضايا االحوال الشخصية

مقدمة:
يتنــاول مقــرر قضايــا االحــوال الشــخصية والجنســية مختلــف الحــاالت الشــخصية التــي متــس حياة 
املواطــن مــن قيــود ووقوعــات بــدأً بالــوالدة مــروراً باإلســم ومحــل اإلقامــة والتابعيــة والــزواج والتبّنــي 

والطــالق وبطــالن الــزواج والوفــاة، انتهــاًء بالجنســية ومــا يتبــع ذلــك مــن عالقــات بــاالدارة والقضــاء.

المحتوى:
وترتكّز الدراسة عى اآليت:

1- قيود االحوال الشخصية:
أ - االحصاءات

ب - تصحيح القيود
ت - صالحيات املحاكم

ث - التغير او االضافة او االلغاء او شطب القيود
ج - قانون قيد وثائق االحوال الشخصية 1951

2- وقوعات االحوال الشخصية:
أ - الوالدة الحاصلة يف لبنان

ب - الوالدة خارج لبنان
ت - الزواج املعقود يف لبنان

ث - الزواج املعقود خارج لبنان
ج - الطالق وبطالن الزواج الحاصل يف لبنان والخارج

ح - الوفاة الحاصلة يف لبنان والخارج
خ - الفلسطينيون

3- الجنسية
أ - نشوء الجنسية

ب - قضايا الجنسية املتعلقة بالقضاء
ت - قضايا الجنسية املتعلقة باالدارة

ث - االتفاقات واملعاهدات والقوانن العائدة لالحوال الشخصية والجنسية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L3006
330الثالثالسياسات البرتولية

مقدمة:
السياســة النفطيــة لهــا دور رئيــيس يف االقتصــاد العاملــي. فعــى النفــط يقــع إنتــاج الطاقة ســواء 

الطاقــة الكهربائيــة أو مســتخلصات النفــط كالبنزيــن والديــزل التــي تســّر املواصــالت والســيارات 

ومتــد الصناعــة بالوقــود وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة. وتؤثــر السياســات الدوليــة يف مجــال النفــط 

عــى  االقتصــاد العاملــي، وكذلــك عــى الواقــع االجتاعــي واالقتصــادي داخــل الدولــة. بحيــث أن 

الدولــة النفطيــة تكــون قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات املجتمــع وتأمــن النهضــة املطلوبــة يف كافــة 

املجــاالت.

املحتوى:
مقّدمة: عر النفط

الفصل االول: مصادر الطاقة يف العامل

- النفط الخام

- الغاز الطبيعي

- الطاقة النووية

- الوقود املركّب

الفصل الثاين: مصادر الطاقة الدامئة او املتجددة

- الطاقة الشمسية

- الطاقة املائية )الكهربائية(

- الطاقة الهوائية )الرياح(

- الطاقة العضوية

الفصل الثالث: أفضلية النفط عى مصادر الطاقة البديلة

الفصل الرابع: أهمية النفط يف املجتمع الصناعي الحديث

الفصل الخامس: الوضع النفطي يف الدول الصناعية الكرى
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الفصــل الســادس: موقــع النفــط العــريب يف الــراع الــدويل، واهميــة النفــط العــريب يف الوطــن 

العــريب وعــى الصعيــد الــدويل- الطفــرة النفطيــة الثالثــة

الفصل السابع: تاريخ الراع الدويل حول النفط العريب واالزمة املالية العاملية وعالقتها بالنفط.

الفصل الثامن: دور النفط يف الحروب

الفصل التاسع: جيوسياسة النفط العاملية

- الحرب الباردة بن الصن والواليات املتحدة االمركية

- حاية خطوط النقل البحرية واملضايق

الفصل العارش: سوق الغاز والسياسة العاملية للغاز

- الحوض الرشقي للمتوسط عى فوهة بركان الغاز

- االكتشافات الحديثة للغاز الطبيعي يف املتوسط خاصة يف قرص ولبنان وسوريا وإرسائيل

- تعّدي ارسائيل عى املياه اللبنانية



REIN - L4001 / العالقات الدولية املعارصة

SCAD - L4001 / االدارة العامة املقارنة

SCEC - L4000 / الجغرافيا السياسية

SCPO - L4004 / تحليل الخطاب السيايس

SCEC - L4002 / أبعاد التنمية الشاملة

REIN - L4002 / السياسات العامة

DRPU - L4003 /  القضاء الدويل

SCPO - L4005 / االغرتاب اللبناين

SCPO - L4006 / املراسم والروتوكول

الفصل الّرابع



القسم الثّالث: توصيف مقّررات اإلجازة يف العلوم الّسياسيّة واإلداريّة246

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L4001

العالقات الدولية 

املعارصة
64515الرابع

مقدمة:
ــة  ــذ الحــرب العاملي ــة وتاريخهــا وتطوراتهــا من ــج هــذه املــادة مضامــن العالقــات الدولي تعال

ــه،  ــي وأهميت ــن الجاع ــام األم ــيس نظ ــزء االول بتأس ــدأ يف الج ــذا، فتب ــا ه ــة يومن ــة ولغاي الثاني

ــارب  ــم يق ــوفيايت، ث ــاد الس ــقوط االتح ــاردة وس ــرب الب ــن الح ــة ع ــرة وافي ــب فك ــي الطال وتعط

ــه مــن عــدم يقــن يف ســاحة  ــا بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيايت مبــا خلّف ــة م ــاين مرحل الجــزء الث

ــدة يف العالقــات  ــذي عــرف مضامــن جدي ــة وخاصــة خــالل عقــد التســعينات ال العالقــات الدولي

الدوليــة أهمهــا انفجــار دول وتفتتهــا وحصــول أبــادات وتطهــر عــريف اســتتبعه تدخــالت عســكرية 

بذرائــع إنســانية، كــا شــهد تبــدالت اقتصاديــة منهــا مرحلــة انهيــار "النمــور اآلســيوية" وســيطرة 

ــة مــا بعــد 11  ــج مرحل ــدويل، أمــا الجــزء الثالــث فيعال ــات املتحــدة عــى مجلــس األمــن ال الوالي

أيلــول والحــرب العامليــة عــى االرهــاب ومــا اســتتبعها مــن تطــورات وتدخــل عســكري أمــريك يف 

كل مــن العــراق وافغانســتان، وننهــي مبقاربــة ملســتقبل االرهــاب العاملــي بعــد موجــة التطــورات 

ــا". ــا عربيً يف العــامل العــريب والتــي أســميت "ربيًع

عند االنتهاء من هذه الفصل، سيكون الطالب:

ملًا بالتطورات التي حصلت منذ الحرب العاملية االوىل ولغاية يومنا هذا. 3

ــة  3 ــة مــن خــالل مقاربتهــا مــع الــدروس التاريخي ــام بتحليــل الظواهــر الحالي قــادًرا عــى القي

ــدويل. وتطــورات النظــام ال

واعيًــا اىل طبيعــة التغــرات التــي طــرأت عــى مضامــن العالقــات الدوليــة الحديثــة، وأســباب  3

هــذه التغــرات ومســتقبلها يف ظــل التبــدالت التــي تحصــل يف موازيــن القــوى الدوليــة وعــودة 

روســيا اىل الســاحة العامليــة.
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المحتوى:

الجزء األول: نظام األمن الجامعي: نشأته وانهياره 
أ- مرتكزاته - االمن والسلم الدولين- مجلس األمن

ب- الحرب الباردة: ملحة تاريخية - تقاسم النفوذ- سباق التسلح - سياسة األحالف.

الجزء الثاين: سقوط االتحاد السوفيايت وتداعياته
أ- االعالن عن نظام دويل جديد وعودة التدخالت العسكرية

ب-  رسيان موجة االبادات والتطهر العرقي ) انفجار يوغسالفيا السابقة، رواندا ...(

ج - انهيار األسواق ) أزمة النمور اآلسيوية....(

د-  بروز مفهوم التدخل االنساين) كوسوفو...(

الجزء الثالث: 11 أيلول والحرب العاملية عىل االرهاب
أ- التدخالت العسكرية األمركية

ب- الثورات امللونة يف اوروبا

ج- األزمة االقتصادية العاملية 2008

د- الربيع العريب ومستقبل االرهاب العاملي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

L4001
64515الرابعاالدارة العامة املقارنة

مقدمة:
مــن الوجهــة العلميــة يفيــد التحليــل املقــارن لالنظمــة االداريــة يف تعميــق املعرفــة النظريــة 

يف االدارة العامــة، وقــد اقتنــع مــن يحاولــون بنــاء علــم اداري باملعنــى الصحيــح بــان ذلــك مرهــون 

ويعتمــد جزئيــاً عــى نجاحهــم يف تكويــن افرتاضــات تتجــاوز الحــدود يف كل بلــد.

تجــاوز الوصــف إىل التحليــل املقــارن، والتحــول مــن املعالجــة الرســمية الشــكلية إىل املعالجــة 

ــل مــن منظــور جــزيئ  ــدة تبنــى عــى املدخــل البيئــي، واالنتقــال مــن التحلي ــة جدي وفــق منهجي

يركــز عــى نظــم اإلدارة العامــة إىل منظــور كيل بتحليــل بنــاء املجتمــع ككل وتفاعالتــه مــع نظامــه 

اإلداري، ثــم تخــيل الدراســة عــن طابعهــا الغــريب لتكتســب طابعــاً أرحــب مــن أجــل فهــم اإلدارة يف 

بيئــات ثقافــة متنوعــة ويف ذلــك إثــراء كمــي وكيفــي للمعــارف اإلداريــة.

والتحليــل املقــارن غايــات تطبيقيــة تكمــن يف تطويــر االنظمــة اإلداريــة والتعــرف عــى حلــول 

أفضــل للعديــد مــن املشــكالت اإلداريــة.

كــا تســعى االدارة املقارنــة اىل تقديــم تحليــل مقــارن النظمــة االدارة يف دول العــامل املختلفــة، 

ــة  ــد درســوا الخــرات االوربي ــل ولســون وايرنســت فروين ــرواد مث ــدا اذ ان ال ــك جدي ــر ذل واليعت

ــارة  ــع االش ــة م ــى االدارة االمريكي ــزوا ع ــم رك ــن تاله ــن م ــة، لك ــن االدارةاالمريكي ــم وتحس لفه

العابــرة لالنظمــة االداريــة االخــرى، ومــن ثــم تــم االنتبــاه اىل محاذيــر اقتصــار الدراســات االداريــة 

ــارن  ــل املق ــى التحلي ــد ع ــي تؤك ــة الت ــات االداري ــن الدراس ــد م ــد جدي ــدأ عه ــكا ، فب ــى امري ع

ــة . ــة والعملي ــه العلمي واهميت

ان دراســة اإلدارة العامــة مــن منظــار مقــارن تــؤدي الدراك وتفهــم رشعيــة االختــالف وفهــم 

ــه مــن شــان  ــن كــا وان ــذات وباآلخري ــا تعمــق املعرفــة وتوســعها ســواء بال مســبباتها، كــا وانه

الدراســة املقارنــة ان تعــزز قــدرة الطالــب عــى التحليــل والتقييــم واملشــاركة يف اتخــاذ قــرارات..
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املحتوى:

ماهية اإلدارة العامةالقسم األّول

- تعريف االدارة العامة

- مدارس االدارة العامة

ــم،  ــل النظ ــة، مدخ ــلوكية، الروقراطي ــانية، الس ــة، االنس ــة، االداري )العلمي

ــي( ــل املوقف املدخ

ماهية اإلدارة العامة املقارنة واملنهج املعتمدة يف دراستهاالقسم الّثاين

1. تعريف اإلدارة العامة املقارنة

ــة و أهــداف  ــة أكادميي ــة )أهــداف علمي ــة املقارن 2. اهــداف اإلدارة العام

ــة( ــة تطبيقي عملي

3. رشوط املقارنة

4. تطور اإلدارة العامة املقارنة

5. اسرتاتيجية اإلدارة العامة املقارنة 

- منوذج املقارنة

ــوين،  ــج: القان ــل واملناه ــد املداخ ــة )تحدي ــري للمقارن ــار النظ - اإلط

الوظيفــي، الســلويك، البيئــي، االدارة العامــة الجديــدة(.

- تحديد وحدة املقارنة

6. مشاكل اإلدارة العامة املقارنة

- املفاهيم

- جمع املعلومات

- تداخل النظام اإلداري مع األنظمة األخرى

- موضوعة الباحث

7. خصائص الدراسات املقارنة

8. آفاق اإلدارة املقارنة

- تعين الحدود

- دراسات املناطق

- االختالل بن التنظر والتطبيق

9. الوجه الحديث لالدارة العامة املقارنة
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االدارة العامة واالدارة الخاصةالقسم الّثالث

التشابه والتباين املعارص بن االدارة العامة واالدارة الخاصة 

انظمــة الخدمــة املدنيــة املفتــوح )الواليــات املتحــدة االمريكيــة...( وانظمــة 

الخدمــة املدنيــة املغلقــة )فرنســا...( 

والنظــام املعتمــد يف لبنــان وهــل التعاقــد الوظيفــي هــو نــوع مــن النظــام 

املفتوح؟ 

)مع امكانية طرح مدى نجاح عملية الخصخصة خالل املحارضة(

دراسات مقارنة لالنظمة االدارية يف بعض الدولالقسم الّرابع

ــرب  ــج،  دول املغ ــراق، دول الخلي ــر، الع ــان، م ــث: لبن ــامل الثال دول الع

ــريب . الع

الدول املتقدمة: امركا، فرنسا، بريطانيا، املانيا، اليابان، روسيا.

• مالحظات: 

ان مقاربــة هــذا املقــرر تتــم مــن خــالل رشح محتوياتــه لكــن هــذا ليــس كافيــا الن بامــكان 

الطــالب االســتغناء عــن املحــارضات فمــن االهميــة مبــكان ان نســتعن مبواضيــع وامثلــة ومنــاذج ال 

تدخــل باملقــرر صــورة مبــارشة ولكــن بامكانهــا ان تكملــه. كــا وانــه بامكاننــا ان نســتعرض حــاالت 

ــن  ــد م ــة ال ب ــة بداي ــا يف حصــة االعــال التطبيقي ــا. أم ــوم بعرضه ــاالدارة ونق ــة ب ــا صل ــة له عملي

دراســة منهجيــة صناعــة البحــث االداري، واالطــالع عــى ابحــاث جديــدة يف هــذا املضــار ومحاولــة 

دراســتها، وعــرض ملقتبســات وتحليلهــا ووضــع تصاميــم البحــاث، واالطــالع عــى املقــاال وابحــاث 

وكتــب صــادة حديثــاً...
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L4000
440الرابعالجغرافيا السياسية

مقدمة:
تهتــم هــذه املــادة بدراســة العالقــة بــن االنســان والبيئــة او املــكان الــذي يعيــش فيــه، مــن 
جهــة وبدراســة الوحــدات السياســية أي الــدول مــن زاويــة موقعهــا الجيوســيايس وعنــارص قوتهــا 
ــع  ــذه ان يطّل ــال ه ــد والح ــرى. وال ب ــة أخ ــن جه ــا م ــة وغره ــكرية والثقافي ــة والعس االقتصادي
الطالــب عــى العنــارص السياســية التــي تقــع تحــت عنــوان الجغرافيــا السياســية وهــي الجيوبوليتك 
والجيوســرتاتيجيا والجيوايكونومــي. وهــذا االمــر يشــّكل املنهــج لدراســة السياســة الخارجيــة و فهــم 
ترفــات صنــاع القــرار مــن خــالل املعطــى الجغــرايف، وهــذا االخــر يتضّمــن دراســة موقــع البلــد، 
املســاحة، املنــاخ، طبيعــة االرض، املــوارد الطبيعيــة، والتطــّور التقنــي. تقليديــاً كان مقــرر الجغرافيــا 
ــا  ــة الجغرافي ــوم فدراس ــا الي ــة، ام ــى السياس ــا ع ــر الجغرافي ــة تأث ــى دراس ــز ع ــية يرك السياس
ــا، وصــوالً اىل  ــد م ــو( لبل ــر والج ــر، ال ــرتاتيجي )البح ــة الفضــاء االس ــي ايضــاُ دراس ــية تعن السياس

تحديــد املركزيــة صاحبــة القــرار األكــرث تأثــراً يف السياســة الدوليــة.

المحتوى:

1- الجغرافيا السياسية
- تعريفها، مناهجها وتطورها

- الجغرافيا السياسية والجيوبوليتك والجيوسرتاتيجيا والجيوايكونومي.
- مؤسسوها ونظرياتها

2- عنارص الجغرافيا السياسية ومقوماتها
- الحدود

- حياة الدول كوحدات جغرافية سياسية
- السكان

3- تطبيقات عملية
- املسألة الفلسطينية
- الجيوبوليتك اللبناين

- اوراسيا



القسم الثّالث: توصيف مقّررات اإلجازة يف العلوم الّسياسيّة واإلداريّة252

أهم املدارس السياسية التي تعاطت مع مسألة الجغرافيا السياسية:
أ - االملانية

Ratzel -1

2- العالقة بن الجيوبوليتيك االملاين والنازية

ب - االمريكية

Alfred Mahan  -1

Emil Reich -2

Mackinder -3

Huntington -4

ج- الفرنسية

1- مونشيكو

Elisée Reclus -2

Jacque Ancel -3

Braudel -4

Vidal de la Balche -5

François Thual -6

Aymeric Chauprade -7

د- الروسية

أهم القضايا الدولية:
ــا  ــران وكوري ــووي )اي ــالح الن ــكري، الس ــاق العس ــالح، االنف ــارة الس ــلّح: تج ــالح والتس 1- الس

ــاء ــلّح يف الفض ــباق التس ــالية(، س الش

2- الراعات يف افريقيا

3- التحّول الدميقراطي او التحّول نحو الدميقراطية )تونس، مر، ليبيا، العراق وسوريا(

4- املحكمة الجنائية الدولية

5- االرهاب الدويل

6- صعود االسالم السيايس

7- القضيّة الفلسطينية

8- الراع عى القطب الشايل، النزاع الشيشاين، النزاع يف تيمور الرشقية، الخ.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L4004
440الرابعتحليل الخطاب السيايس

مقدمة:
ــه مكانــة مهمــة ىف البحــث الســياىس املعــارص ىف مختلــف بــالد  تحليــل الخطــاب الســياىس ل
ــق  ــل الدقي ــوى الظاهــر للخطــاب مــن خــالل التحلي ــل املحت ــوىل الباحــث تحلي ــث يت العــامل، بحي
للموضوعــات التــى وردت ىف الخطــاب، وقــد يتجــه إىل عــّد بعــض الكلــات املحوريــة ىف الخطــاب 
ــت  ــل كان ــه، وه ــة وردت ىف خطاب ــرة محوري ــن كل فك ــاب م ــب الخط ــات صاح ــد اتجاه أو رص
ســلبية أو إيجابيــة. وأحيانــاً يكــون مــا ســكت عنــه الخطــاب أهــم مــا ورد فيــه! ومــن هنــا بــرزت 
فكــرة »املســكوت عنــه ىف الخطــاب« ألنــه يشــر إىل املوضوعــات التــى تحــاىش أن يذكرهــا صاحــب 
ــة دقيقــة ىف مجــال تحليــل  ــة أســاليب علمي ــق مراكــز األبحــاث العلمي الخطــاب. وعــادة مــا تطبّ

الخطــاب الســياىس.

المحتوى:

1- الخطاب السياسي الداخلي

دراسة تحليلية للخطاب السياسي ومدى تعبيره عن االزمات القائمة.

نمــاذج عــن الخطــاب والمواقــف السياســية للفرقــاء ضمــن االصطفافيــن وداخــل كل اصطفاف: 

قيــادات وزعامــات وأحزاباً ومســتقلين.

2- الخطاب السياسي االقليمي

اين موقع االحداث االقليمية في الخطاب السياسي اللبناني.

3- الخطاب السياسي الدولي

كيف يؤثر الحدث الدولي في الخطاب السياسي اللبناني.

أي تأثير للخطاب السياسي اللبناني على مجريات االمور الخارجية، اقليمياً ودولياً.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L4002
440الرابعأبعاد التنمية الشاملة

مقدمة:
ــد أن أوضــاع األغلبيــة املطلقــة مــن البلــدان الناميــة ال تدعــو اىل االطمئنــان، فهــي  مــن املؤكّ

تذكرنــا بحكايــة لويــس كارول: "اليــس يف بــالد العجائــب،" حيــث تقــول امللكــة: "اآلن يــا صغــريت 

ــس  ــيل يف نف ــى تظ ــري، حت ــى الج ــدرة ع ــن مق ــعك م ــا يف وس ــذيل كل م ــر أن تب ــتدعي االم يس

ــا صغــريت اال الجــري  ــك ي ــا اذا كنــت ترغبــن يف التحــرك خطــوة اىل االمــام فــا علي ــك... ام مكان

بضعــف هــذه الرسعــة".

ومــع كل هــذا، هنــاك مــؤرشات نوعيــة، وبيــس كميــة فقــط، يقتــي االمــر التوقّــف عندهــا، 

ــى  ــالع ع ــا االط ــّنى لن ــى يتس ــلة، حت ــا والفاش ــة منه ــارب الناجح ــض التج ــة بع ــة اىل دراس اضاف

حقائــق االمــور، وتبيــان االســباب الداخليــة مــن  االســباب الخارجيــة للمشــاكل املرتبطــة مبســائل 

ــة. ــف والتنمي التخلّ

ــة االنســان،  ــة، كونهــا تعنــي تنمي لكــن ال تســتقيم االمــور اال بنظــرة شــمولية ملســائل التنمي

موضــوع التنميــة واداتهــا، قبــل كل يشء، وليــس اســتثاراً لألشــياء. فالتنميــة تعنــي تلــك العمليــة 

ــي  ــرى الت ــات االخ ــع املجتمع ــاون م ــة وبالتع ــوى الذاتي ــى الق ــدة ع ــاملة املعتم ــة الش الحضاري

ــة، مــن حيــث كــون الشــعوب جميعــاً تســكن يف زورق واحــد يف عــامل  تشــاركها تطلعاتهــا الكوني

ــى اســنانه. ــر، معــومل"، ومســلّح حت "مدول

ومنــذ مؤمتــر االونيســكو الــذي عقــد يف Venise ســنة 1970 مل يعــد باســتطاعة علــاء االقتصــاد 

التنّكــر بــان التنميــة امــا ان تكــون شــاملة او ال تكــون فلــم يعــد مــن بــاب الصدفــة او االســتعارة ان 

نتكلّــم عــن التنميــة بأبعادهــا االقتصاديــة والسياســية واالجتاعيــة والثقافيــة واالعالميــة والبيئيــة 

الخ...

ــة، تهــدف  ــة يف آن معــاً. فمــن جه باختصــار شــديد، إن االنســان هــو محــور وهــدف التنمي

التنميــة اىل بنــاء االنســان بنــاء معنويــاً. وعــن هــذا الهــدف تتفــرع بقيــة االهــداف الثانويــة االخرى. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن االنســان هــو الــذي يســّر ويشــارك وينّفــذ التنميــة. وهــو بالتــايل جســداً 
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ــات  ــادات والتطلع ــف واالجته ــدات واملواق ــكار واملعتق ــيس واالف ــاعر واالحاس ــاً باملش ــراً مليئ وفك

والرغبــات، وهــذا كلــه يشــّكل عوامــل حاســمة يف عمليــة تســير التنميــة وتوجههــا يف هــذا االجتهــاد 

او ذاك، او يف هــذا املجــال االجتاعــي او ذاك الــخ...

يف هــذا االطــار يــأيت تعريــف التنميــة الــذي اطلقــه املؤمتــر العاملــي للرتبيــة املنعقــد يف جنيــف 

ــّدم،  ــة، التق ــة القامئ ــر يف الحال ــر، التغي ــاً التطوي ــي يف آن مع ــة تعن ــنة 1992. والتنمي ــول س يف أيل

ــح. وتقــاس التنميــة ليــس فقــط بازديــاد االنتــاج كــّاً ونوعــاً، بــل ايضــاً بالتحّســن  االغتنــاء والتفتّ

الــذي تحملــه اىل االنســان واىل طريقــة حياتــه.

املحتوى:

1- تعريف التنمية

2- ابعاد التنمية الشاملة

أ - التنمية االقتصادية

- الفجوة االقتصادية العاملية

- مشكلة الديون

- التبعية

- رشوط النمو

ب - التنمية السياسية

- الدميقراطية

- الالمركزية االدارية

- الحريات العامة

- املواطنة

ج- التنمية االجتاعية

- املرأة

- االطفال

- الشباب

- االقليات
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د- التنمية الثقافية

- النظم الرتبوية واألكادميية

- الثقافة املحلية

- االنتاج الثقايف: سينا، موسيقى، مرسح

- دور وسائل االعالم 

هـ التنمية االدارية

- االخالقيات يف االعال

- املهارات االدارية

- واجبات وحقو املوظف

- كلفة الفساد وخيارات االصالح
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L4002
330الرابعالسياسات العامة

مقدمة:
يهدف هذا املقرر إىل:

- أن يطلــع الطالــب عــى أهميــة السياســات العامــة يف حيــاة الــدول حاليــاً، وأثرهــا عــى العمــل 

الســيايس ترشــحاً وانتخابــاً.

- أن يطلــع الطالــب عــى مراحــل بنــاء السياســة العامــة وآليــة عملهــا ودور الالعبــن السياســين يف 

وضعهــا موضــع التنفيــذ والعقبــات والضغــوط التــي يتعرضــوا لهــا.

ــة  ــة اللبناني ــات الحكوم ــى سياس ــم ع ــه للحك ــي تؤهل ــة الت ــب االدوات الفكري ــك الطال - أن ميتل

ــه فيهــا. ــداء رأي واب

بنهايــة املقــرر يجــب أن يكــون الطالــب واعيــاً الهميــة السياســة العامــة يف الدولــة الحديثــة، 

ورضورة تغيــر الحكومــة اللبنانيــة منهجهــا الكالســييك يف وضــع املشــاريع والخطــط ،عــى تنوعهــا، 

صحيــة أو تربويــة أو امنائيــة أو حتــى رضيبيــة..، واعتــاد الطــرق الحديثــة القامئــة عــى الدراســات 

االحصائيــة والتقديريــة  )Feasibility study( للمشــاريع املـُـراد تنفيذهــا. 

أن يتعّمــق بالنظريــات واملقاربــات التــي ِصيغــت لــرشح وتفســر عمــل الحكومــات واســباب 

اتخاذهــا قــرارات معينــة. 

ــرة يف صياغــة السياســة  ــة املؤث ــة والثقافي ــادراً عــى اســتنباط العوامــل االجتاعي أن يكــون ق

العامــة واســتخراج مراحــل بنائهــا. مــا يجعلــه قــادراً عــى مناقشــة أيــة سياســة عامــة تُعــرض عليــه.

المحتوى:
ــن  ــالل العناوي ــن خ ــة م ــة الحديث ــة يف الدول ــات العام ــة السياس ــرر دراس ــذا املق ــاول ه يتن

ــة: ــارات التالي وامله

1- تعريف مفهوم السياسة العامة واملقاربة االبيستيمولوجية للعبارة.

.) Emergence des politiques publiques( 2- نشأة السياسات العامة
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ــة  ــوم االجتاعي ــرع العل ــا مبــواد أخــرى مــن ف ــة وارتباطه ــادة السياســات العام 3- تداخــل م

واالقتصاديــة واملاليــة وادارة االعــال.. وأثــر هــذا التداخــل عــى املقاربــات النظريــة للسياســات 

العامــة وتحليلهــا  وتفســرها.

)construction d’une Politique publique (  4- بناء السياسة العامة

ــو  ــة- موظف ــال السياس ــين ) Rôle des acteurs politiques(  ) رج ــن السياس 5- دور الالعب

القطــاع العــام – القطــاع الخــاص- جاعــات الضغــط- الخــراء..( يف وضــع السياســة العامــة 

وتأثــر العوامــل االجتاعيــة – الثقافيــة يف مراحــل بنائهــا، باالضافــة إىل االطــالع عــى النظريــات 

املُفــرسة لعمليــة اتخــاذ القــرار. 

6- املقاربات والنظريات التي سعت إىل تفسر ورشح السياسة العامة 

 )Approche Cognitive, Approche  Séquentielle, Incrémentalisme(

• مالحظات:

إن مــادة السياســات العامــة هــي مــادة نظريــة وتطبيقيــة يف آٍن معــاً. مبعنــى أنهــا تقــوم عــى 

مقاربــات نظريــة لتحليــل ورشح نشــاطات الحكومــة واعالهــا وقراراتهــا وخططهــا. لذلــك نقــرتح 

ان يعتمــد االســتاذ يف رشحــه عــى امثلــة مــن الواقــع وحــاالت مســتقات مــن التجــارب الحياتيــة، 

واللجــوء إىل الجرائــد والصحــف الغنيــة باالمثلــة الحيّــة عــن مشــاكل النــاس، الحافــز الرئيــيس لوضــع 

السياســة العامــة، ومتابعــة تطــور هــذه املشــاكل يف الصحف)زيــادة االجور وسياســة الدولــة املالية- 

ــة- الغــالء والسياســة  ــة الصحي ــة وسياســة الدول ــزات يف املستشــفيات الحكومي الحاجــة إىل التجهي

الرضيبــة..(، مــا يســّهل عــى الطالــب اســتيعاب املــادة التــي ال تخــُل مــن الصعوبــات.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L4002
330الرابعالسياسات العامة

Introduction:
This course provides an introduction to the process of public decision-making 

in western liberal democracies, and explains how policy-makers formulate and 
implement public policies. The main theories of decision-making are reviewed as 
well as the role of official and unofficial actors—particularly, the power of economic 
elites-- in the policy-making process as they seek to influence public policy.  
Students will study the different types of policies as well as the process by which 
those policies are designed and how their outcomes are evaluated.  By the end of 
course students should be able to be able to: understand what public policy is, know 
how decisions are made as well as the theories which explain policy-making, and be 
familiar with the key stages in the policy process. 

 Plan:

1. What is Public Policy and Why do we Study it? )Birkland, pp.315-(

2. Defining Major Concepts )Cochran, pp.516-(
• Models of the policy process
• Policy analysis
• Stages of policy development
• Aspects of policy evaluation

3. Official Actors and their Roles in Policy-Making )Birkland, pp.92123-(
• Legislature
• Executive branch
• Judiciary
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4. Unofficial Actors and their Roles in Public Policy )Birkland, pp.130158-(

• Individual Citizens

• Interest Groups

• Social Movements and Mobilization

• Types of Interest Groups

• Political Parties

• Think Tanks and Other Research Organizations

• Communications Media

• Subgovernments, Issue Networks, and Domains

5. Agenda Setting, Power, and Interest Groups )Birkland, pp.168178-(

• Agenda Setting

• The Idea of Political Power

• Groups and Power in Public Policy

• Academic study: “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest 

Groups, and Average Citizens” )article(

6. Policies and Policy Types )Birkland, pp.202226-(

- Policy Types:

• istributive Policies

• Regulatory Policies

• Redistributive Policies

• Substantive and Procedural Policies

- Other Policy Typologies:

• Material and Symbolic Policies

• Public versus Private Goods

• Liberal and Conservative Policies
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7. Policy Design, Policy Tools, and Decisions )Birkland, pp.228259-(

• Preparing to design policies

• Policy tools

• Theories of decision-making

8. Policy Implementation, Failure, and Learning )Birkland, pp.263283-(

• The Implementation of Public Policies

• Approaches to the Study of Implementation:

Top-Down Approaches to Implementation

Bottom-Up Approaches to Implementation

• Synthesis: A Third Generation of Implementation Research

• Policy Failure, and Learning from It

• Types of Learning          
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

L4003
330الرابعالقضاء الدويل

مقدمة:
تهــدف هــذه املــادة اىل تعريــف طــالب العلــوم السياســية عــى املضامــن الجديــدة للعالقــات 

ــن  ــاء م ــد االنته ــة. وبع ــة الدولي ــم الجنائي ــدى املحاك ــة ل ــة الجنائي ــص بالعدال ــا يخت ــة في الدولي

املقــرر، مــن املفــرتض أن يكــون الطالــب قــد أصبــح:

- ملــًا بتطــور القضــاء الــدويل والياتــه الحديثــة التــي فرضتهــا التطــورات عــى الســاحة العامليــة، 

والعنــف الــذي ارتكبــه الحــكام باســم الســيادة. 

ــدويل  ــات القضــاء ال ــى الي ــم ع ــدة للحك ــة جدي ــة موضوعي ــة نقدي ــر رؤي ــى تطوي ــادًرا ع - ق

ــث. الحدي

- ملــًا مبــا تشــهده ســاحة القضــاء الــدويل والقانــون الــدويل الجنــايئ مــن تطــورات، والعوائــق 

ــدويل  ــدؤوب عــى املســتوى العاملــي وال ــي رافقــت هــذا التطــور، والعمــل ال ــات الت والتحدي

لتطويــر هــذه االليــات لخدمــة الشــعوب وإقــرار التعويضــات للضحايــا، وتحويــل املرتكبــن اىل 

العدالــة.

ــدويل الحديــث، وهــو كان  ــون ال ــدة يف دراســة القان ــدويل مــن األطــر الجدي ــر القضــاء ال يعت

يعتمــد تقليديـًـا عــى دراســة "محكمــة العــدل الدوليــة" و"املحكمــة  الدامئــة للتحكيــم"، ومقرهــا 

ــص  ــاء املخت ــي القض ــة وه ــدل الدولي ــة الع ــة االوىل أي محكم ــاي. املحكم ــالم يف اله ــر الس ق

ــي  ــة الت ــم الدولي ــات التحكي ــارة عــن الي ــة فهــي عب ــا الثاني ــدول، أم ــن ال بالفصــل يف النزاعــات ب

تنشــأ كجــزء مــن املعاهــدات الدوليــة للبــّت يف النزاعــات التــي تنشــأ عــن عــدم حســن تطبيــق 

ــا. املعاهــدة أو خرقه

ــى املســؤولية  ــاء ع ــم بن ــذي يحاك ــايئ وال ــو القضــاء الجن ــث، وه ــدويل الحدي ــا القضــاء ال أم

ــرغ  ــم نورم ــع محاك ــدأت م ــي ب ــة الت ــة الدولي ــم الجنائي ــن املحاك ــف م ــة، فيتال ــة الفردي الجنائي

وطوكيــو عــى اثــر الحــرب العامليــة الثانيــة ملحاكمــة الخارسيــن يف الحــرب مناالملــان واليابانيــن، 

اال أنهــا توقفــت بســبب الحــرب البــاردة، واســتعادت زخمهــا يف التســعينات مــن القــرن العرشيــن 

مــع تأســيس املحاكــم الجنائيــة الخاصــة بيوغســالفيا وروانــدا، ثــم تتــاىل تأســيس املحاكــم بصورتهــا 
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املختلطــة، وشــهد عــام 1998 إقــرار نظــام رومــا األســايس الــذي مّهــد لتأســيس املحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة التــي دخــل نظامهــا حيــز التنفيــذ يف متــوز مــن عــام 2002، بتوقيــع ســتن دولــة عليــه.

ويضــاف اىل هــذه األنــواع مــن املحاكــم  الدوليــة التقليديــة والجنائيــة، نــوع آخــر مــن القضــاء 

ذا االختصــاص الــدويل، وهــي املحاكــم الوطنيــة التــي تعطــى صالحيــات قضائيــة عامليــة ملحاكمــة 

مســؤولن مــن دول أخــرى قامــوا بجرائــم دوليــة كــرى ، ويســمى هــذا النــوع "الواليــة القضائيــة 

العامليــة"، والــذي خّفــت شــهرته بعدمــا عمــدت بعــض الــدول اىل تغيــر قوانينهــا لتجّنــب اإلحــراج 

الدبلومــايس الــذي يســببه لهــا قيــام بعــض الناشــطن واملترضريــن بتقديــم دعــاوى أمــام محاكمهــا 

ضــد بعــض الرؤســاء أو ممــن يتمتعــون بحصانــات دبلوماســية.

املحتوى:

1- القضاء الدويل التقليدي: 

- محكمة العدل الدولية

- املحكمة الدامئة للتحكيم 

2- تطور القضاء الجنايئ الدويل: من نورمرغ اىل الهاي

3- تطور الوالية القضائية العاملية

4- املسؤولية الجنائية املشرتكة: معايرها وتطورها

5- الجرائم الدولية الكرى التي يعاقب عليها يف القضاء الجنايئ الدويل:

- جرائم الحرب

-  الجرائم ضد االنسانية

- اإلبادة

- االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل االنساين

Ad Hoc 6 - املحاكم الدوليةالخاصة

 ICC 7-  املحكمة الجنائية الدولية

 Hybrid 8-  املحاكم املختلطة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L4005
330الرابعاالغرتاب اللبناين

مقدمة:
ان الهــدف االســايس هــو معرفــة واقــع االغــرتاب او االنتشــار اللبنــاين يف العــامل ، كــون لبنــان 

هــو بلــد الهجــرة بامتيــاز. فالظاهــرة الفريــدة  تبــدو  كــون اضعــاف عــدد الســكان او املواطنــن 

ــة  ــر يف اي دول ــو ف ــر مت ــر غ ــذا االم ــول ان ه ــن الق ــن ، اذ ميك ــارج أرض الوط ــم خ ــن ه اللبناني

ــة  ــة ابعــاده الداخلي ــاين بكاف ــة مبــكان دراســة االنتشــار اللبن ــك مــن االهمي مــن دول العــامل . لذل

ــره  ــي وغ ــادي  واالجتاع ــيايس واالقتص ــع الس ــى الوض ــك ع ــكاس ذل ــدى انع ــة ، وم والخارجي

ــذا  ــة ه ــم دراس ــك يت ــيته، لذل ــد جنس ــن فق ــم َم ــة منه ــم وخاص ــن ذاته ــى اللبناني ــك ع ، وكذل

ــة: ــاور التالي ــتناد اىل املح ــوع باالس املوض

المحتوى:
1 – الهجرة واالنتشار والشتات اللبناين :

- ملحة تاريخية )بدء الهجرة( 

- تعريف الهجرة – اسبابها

2 – التعرف إىل أهمية التواصل املستمر بن املنترشين والوطن األم :

- التعرف إىل أشكال هذا التواصل 

- املغرتبون والوطن األم.

3- إدراك أهمية مواجهة إفقار البلد من موارده البرشية -  تنظيم الهجرة يف لبنان  

4 – املغرتب واالمناء : اسهاماتهم باالقتصاد اللبناين والنمو االقتصادي

5 -  االنتشار اللبناين يف العامل -  توزيع اللبنانين يف  العامل : احصاء جيوبرشي 

6 – انجازت الشتات اللبناين  واملشاهر اللبنانين : نشاطاتهم يف الداخل والخارج

7 –الجامعة اللبنانية يف العامل : هيكليتها – اهدافها – تنظيمها- نشاطلتها – انجازاتها

8 – املغرتب والجنسية : امكانية ايجاد الحلول

9 – املغرتب وحلول االزمات  السياسية يف لبنان
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L4006
330الرابعاملراسم والروتوكول

مقدمة:

بروتوكــول Protocol هــي كلمــة إنجليزيــة، تعنــي  قواعــد الســلوك وأصــول املجامــالت كــا 

تطبــق يف املناســبات الدولية،أمــا كلمــة )مراســم( فهــي الكلمــة العربيــة املرادفــة لكلمــة بروتوكــول 

ــة بــن  Protocol، وتطلــق كــا ذكــر عــى القواعــد واإلجــراءات التــي تتبــع يف املعامــالت املتبادل

الــدول يف املناســبات الرســمية املختلفــة.

والترشيفــات فهــي الرتجمــة الرتكيــة لكلمــة مراســم العربيــة وبروتوكــول اإلنجليزية والفرنســية، 

بينــا كلمــة إتيكيــت كلمــة فرنســية ويقابلهــا يف العربيــة آداب الســلوك، فمصدرهــا فرنــيس وتعنــي 

يف األصــل البطاقــة التــي تلصــق عــى طــرد أو زجاجــة للتعريــف باملحتــوى ،ثــم اســتعملت هــذه 

اللفظــة للداللــة عــى البطاقــات التــي كانــت تــوزع عــى املدعويــن إىل القصــور امللكيــة الفرنســية، 

ــار الحاشــية مــن أمــراء ووزراء وتوســع  ــك وكب ــا، يف حــرضة املل ــة عليه ــات املدون ــد بالتعلي للتقي

األمــر وصــوالً إىل املحاكــم والحفــالت الرســمية واملــآدب.

وبهــذا يتضــح لنــا أن جميــع هــذه الكلــات )ترشيفــات ومراســم وبروتوكــول وإتيكيــت( تعني 

مدلــوالً واحــداً ،وهــو مجموعــة املبــادئ والقواعــد املكتوبــة وغــر املكتوبــة التــي تنظــم املعامــالت 

يف نواحــي الحيــاة املختلفــة.

وبالرغــم مــن أهميــة تلــك القواعــد والضوابــط إال أن الدبلوماســية املعــارصة قــد تخففــت مــن 

األصــول والقواعــد واملظاهــر التــي كانــت تحيــط بســلوك رجــال الســلك الدبلومــايس القديــم، حيــث 

زال مــا كان يحيــط بالتعامــل بــن الــدول مــن شــكليات معقــدة، وأصبحــت البســاطة هــي الطابــع 

الغالــب عــى معظــم قواعــد املراســم يف وقتنــا الحــايل.
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المحتوى:

1 - السلوكيات واللياقة بشكل عام .

2 - السلوكيات واللياقة يف االدارة .

3 - مراسم وبروتوكول يف االحتفاالت الرسمية داخل الدولة .

- عى املستوى املركزي .

- عى املستوى االقليمي .

- يف املآتم الرسميّة .

4 - ... يف االستقباالت الرسمية إىل املائدة .

- داخل الدولة الواحدة .

- يف الحياة الدبلوماسية .

5 - ... يف املفاوضات بن الدول .

- يف االلتزامات الدولية .

- يف التبادل الدبلومايس .

6 - ... يف اتفاق املقّر للمنظات الدولية

7 - ...داخل املنظات الدولية .

8 - ...داخل منظمة االمم املتحدة .

9 - ...بن املنظات الدولية .

10 - ...بن املوظفن الدولين . 



REIN - L5000 / نظرية العالقات الدولية

DRPU - L5008 / االدارة العامة والتحديث االداري

)Français( منظات دولية واقليمية / REIN - L5001

)English( منظات دولية واقليمية / REIN - L5001

SCPO - L5000 / رأي عام وإعالم

SCPO - L5004 / علم االسرتاتيجيا

DREC - L5000 /  االقتصاد اللبناين واالقتصادات العربية

SCPO - L5002 / نظرية الراعات الدولية

SCPO - L5003 / االمن الدويل والتسلّح

الفصل الخامس

REIN - L5003 / القانون الدويل لحقوق االنسان
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L5000
64515الخامسنظرية العالقات الدولية

مقدمة:
تشــهد دراســة العالقــات الدوليــة متغــرات متواليــة، وتفاعــالت معّقــدة، مــع ثــورة االتصــاالت 

والتقانــة الحديثــة، ومــع تشــابك املصالــح االقتصاديــة أكــرث مــن أيــة مرحلــة ماضيــة، ومــع عــودة 

ــرة  ــاردة. وإن نظ ــرب الب ــاء الح ــد ا نته ــة بع ــات العرقي ــة، واملجموع ــركات القومي ــع اىل الح الدف

تقومييــة عــى أســاس التحليــل الكمــي تشــر اىل زيادة عــدد الحــروب والراعــات األهليــة والعرقية، 

ــف  ــاد الســوفيايت وحل ــاردة وســقوط االتح ــد الحــرب الب ــا بع ــة م ــة، يف مرحل ــات اإلقليمي والنزاع

ــوع  ــنوات )1996-1992( مجم ــس س ــات يف خم ــروب والنزاع ــذه الح ــدد ه ــاق ع ــد ف ــو. لق وارس

الحــروب والنزاعــات املاثلــة خــالل خمــس وأربعــن عامــاً )1990-1946(، ويف هــذا املعطــى أكــرث 

مــن داللــة.

خــالل مرحلــة  التحــّول هــذه، عــى اعتــاب القــرن الواحــد والعرشيــن، يعــود االعتبــار 

للجغرافيــا السياســية والســكانية امــام تفاقــم مشــكالت الحــدود السياســية، والــراع عــى اقتســام 

امليــاه العذبــة، وبعــد انفجــار الســكاين الهائــل حيــث مــن املقــدر ان يصــل عــدد ســكان العــامل ســنة 

2020 اىل أكــرث مــن مثانيــة مليــارات نســمة، مــع مــا ينطــوي هــذا الرقــم عــى تحديــات سياســية 

واقتصاديــة واجتاعيــة... ويــكاد يطغــى شــعار "العوملــة" يف السياســة واالقتصــاد واألمــن والبيئــة 

ــة  ــة الثقافي ــة والهوي ــيادة الوطني ــات الس ــابق يف خصوصي ــاً يف الس ــا كان مألوف ــى م ــة، ع البرشي

ــة. والحضاري

بعــد هــذا التحــّول، باتــت دراســة العالقــات الدوليــة أكــرث تعقيــداً وتشــّعباً، وصــارت فروعهــا 

ــه- والحــال هــذه مــن كشــف التفاعــالت  ــج التاريخــي- عــى أهميت متعــددة. وال يســتطيع املنه

ــيل التأمــيل  ــج التحلي ــدم املنه ــك، تق ــع مســارها املســتقبيل. لذل ــا، وتوقّ ــل نتائجه ــة، وتحلي الدولي

ليجيــب عــن أســئلة عــدة كانــت أجوبتهــا صعبــة املنــال:

كيف تنتظم شبكة العالقات الدولية؟

ما هي األبعاد االجتاعية والسياسية واالقتصادية للقرار الدويل؟

كيف يتجه مسار العالقات الدولية، عى مستوى اإلقليم، وعى املستوى الكوين األرحب؟
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ــة، والســلوكية هــي  ــة، والواقعي ــت املثالي ــة، وإن كان ــك، تتعــدد مــدارس العالقــات الدولي لذل
أهــم مدارســها. فاملثاليــة تأسســت عــى هــدي القانــون الــدويل، الــذي يحــّدد كيــف "يجــب" أن 
ــة رصاع القــوى.  ــة، وســط لعب ــة كيــف هــي كائن ــة، بينــا تفــرّس الواقعي تنتظــم العالقــات الدولي
ــة  ــرة يف البيئ ــة الغائ ــة يف أســبابها العميق ــا تتصــّدى لتفســر الحــوادث الدولي ــا الســلوكية فإنه أم

ــدويل. ــود النظــام ال ــي تق ــة الت ــرة بالشــخصية القيادي ــة، واملتأثّ االجتاعي
يصعــب إغفــال الــدور اإليجــايب لــكل مدرســة يف تفســر العالقــات الدوليــة،  ودراســة تحوالتهــا 
ومنعطفاتهــا الحاســمة. وكل مدرســة تفــرّس جانبــاً مهــّاً، أو هــي تتصــّدى لدراســة ســبب رئيــيس ملــا 
حصــل مــن حــوادث  وتطــورات. وبالتــايل، فــإن تبّنــي مدرســة لوحدهــا يف مضــار دراســة العالقــات 
الدوليــة ســيجر اىل قصــور موضوعــي عنــد إغفــال أســباب أخــرى لوقــوع الظواهــر الدوليــة، ألنهــا 
ــب دوراً  ــادي يلع ــل امل ــو ان العام ــة، ول ــون مادي ــل أن تك ــة األوىل قب ــانية يف الدرج ــر إنس ظواه
ــد،  ــة التحدي ــاً صعب ــروف علميّ ــو مع ــا ه ــانية" ك ــرة االنس ــبابها. و"الظاه ــر أس ــاً يف تفس محوريّ

وتخضــع للنســبية يف كافــة مراحلهــا.
مــا يــرر اإلفــادة مــن مجمــل مــدارس العالقــات الدوليــة، ارتبــاط هــذا الحقــل العلمــي بعلــم 
السياســة. إن العالقــات الدوليــة هــي فــرع مــن علــم السياســة، اىل جانــب الفكــر الســيايس، والنظــم 
السياســية، والــرأي العــام. غــر انهــا معنيّــة بتفســر العالقــات السياســية الناشــئة بــن دول، وليــس 
داخــل الدولــة الواحــدة. وإذا كانــت وحــدة الدراســة يف الدولــة هــي املواطــن الفــرد، فــإن وحــدة 
الدراســة يف العالقــات الدوليــة هــي الدولــة بذاتهــا. ثــّم باتــت املنظــات الدوليــة واالقليميــة مبثابــة 
وحــدات إضافيــة، وكذلــك الــرشكات املتعــددة الجنســية واملنظــات غــر الحكوميــة  والــرأي العــام 
العاملــي... مــا يعنــي أن العالقــات الدوليــة تقــوم عــى العالقــات بــن دول، أو بــن منظــات تضــم 
مجموعــة دول، أو بــن منظــات عامليــة تتخطـّـى الحــدود الوطنيــة  والقوميــة. كــا ان جانبــاً مــن 

العالقــات الدوليــة يقــوم بــن هــذه الوحــدات جميعهــا.
تأسيساً عى ما تقّدم تتناول العالقات الدولية ثالثة محاور كرى:

• أوالً: السياسة الدولية.
• ثانياً: القانون الدويل العام.

• ثالثاً: املنظات الدولية واإلقليمية.
أين موقع العالقات االقتصادية الدولة من هذه املحاور الثالثة؟

إنهــا تقــع يف وســطها، وهــي ال تنفصــل عنهــا. فالعالقــات االقتصاديــة الدوليــة تحتــاج اىل قــرار 
ســيايس عــى مســتوى الدولــة، أو املنظمــة الدولــة، يك تصــر حقيقــة واقعــة ومتطــورة. كــا تنــدرج 
العالقــات االقتصاديــة الدوليــة يف قواعــد القانــون الــدويل، مــن خــالل معاهــدات واتفاقــات مرمــة، 
ومواثيــق دوليــة وإقليميــة. وتدخــل يف أنشــطة املنظــات اإلقليميــة والدوليــة بصــورة أو بأخــرى،  

وقــد تأســس بعضهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف اقتصاديــة.
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إن اإلشــكالية الكــرى هــي يف دراســة نظريــة العالقــات الدوليــة، أو يف التنظــر لهــا. ذلــك ألن 

مقاربــة النظريــة تنطــوي عــى صعوبــات ومخاطــر جّمــة.

اذا كانــت النظريــة هــي تحديــد حقيقــة الظاهــرة الدوليــة والعوامــل املؤثــرة فيهــا، ومعرفــة 

ســياقها  ومســارها. فــإن الصعوبــة األوىل تكمــن يف دراســة الســلوك اإلنســاين غــر الخاضــع لقواعــد 

عامــة جامــدة.

هــذا عــدا عــن الحاجــة العلميــة اىل دراســة ظواهــر شــتى حتــى يتــم األخــذ بنظريــة معيّنــة، 

وقــد ال تتكــرر تلــك الظواهــر، او انهــا ال تتكــرر بصــورة متاثلــة.

ــة يف ســيولة مل يشــهدها  ــرات الدولي ــوايل املتغ ــدو يف ت ــارزة األخــرى تب ــة الب ــم، إن الصعوب ث

ــا: ــد خمســة منه ــف عن العــامل ســابقاً. وميكــن التوقّ

1- طغيــان موجــة العوملــة عــى الحــوادث واألنشــطة االقليميــة والدوليــة، بالتزامــن مــع تطــّور 

ثــورة االتصــاالت الحديثــة اســتناداً اىل نظــم املعلوماتيــة الجديــدة.

2- بروز دور الشخص الطبيعي- الفرد- يف العالقات الدولية

ــزاً كبــراً مــن اهتامــات الــدول والنظــام العاملــي بعــد  3- تقــدم مســألة "االرهــاب" لتحتــل حي

ــة. ــات املتحــدة االمركي ــول/ ســبتمر 2001 يف الوالي حــوادث 11 ايل

4- صعود أهمية الدراسات البيئية مع تزايد حجم التهديد املادي لألرض ومن عليها.

5- تشــابك املصالــح الدوليــة بصــورة أعقــد، مــا يجعــل مهمــة التنظــر يف العالقــات الدوليــة أكــرث 

صعوبــة. وكثــراً مــا تبــدو بعــض النظريــات الدوليــة مبثابــة مقاربــة Approach أكــرث مــا هــي 

نظريــة ذات قواعــد واضحــة.

بجانــب ذلــك، تتــواىل األزمــات العامليــة، أزمــة الــدول والشــعوب يف الســنوات األخــرة. ولعــل 

األزمــة املاليــة واالقتصاديــة العامليــة هــي أبرزهــا وأخطرهــا معــاً.

إنهــا األخطــر ألنهــا ســتصيب مئــات ماليــن البــرش بالتهميــش االقتصــادي واالجتاعــي، وهــي 

األبــرز ألنهــا ستســاهم يف القضــاء عــى مقولــة نظــام القطــب الواحــد الــذي مل يصمــد دوليّــاً.

إنهــا يف اختصــار أزمــة نظــام عاملــي، هــو فوضــوي يف الدرجــة األوىل. أزمــة الغــذاء العاملــي، 

ــة... ــة البرشي ــاً أزمــة تدهــور التنمي ــة وتالي ــة الطبيعي ــد البيئ وأزمــة تهدي

أزمــة الطاقــة مــع تأرجــح أســعار النفــط بفعــل املضاربــات املاليــة والصفقــات غــر الرشعيــة، 

وأزمــة األمــن الــدويل، باملفهــوم التقليــدي لألمــن، مــع الفشــل يف معالجــات أزمــات العــراق 

وأفغانســتانن وقضيــة فلســطن، ناهيــك عــن الحــروب األهليــة املتنقلــة. ال بــل ميكــن الحديــث عــن 

أزمــة تدهــور القيــم األخالقيــة والقانونيــة.
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ــة.  ــات الدولي ــة يف العالق ــور النظري ــة تط ــّدرج يف دراس ــة الت ــرر منهجيّ ــذا املق ــا يف ه اعتمدن

والتطــّور املقصــود هــو املعــريف واألكادميــي مــن التاريخيــة اىل املثاليــة اىل الواقعيــة اىل الســلوكية... 

أمــا املصــادر املعرفيــة واألكادمييــة، فهــي متنوعــة ومختلفــة، منــا لفرنكوفونيــة اىل االنكلوسكســونية 

اىل العربيــة.

ــة، وخصوصــاً  ــن الظواهــر الدولي ــدد م ــل الكمــي يف دراســة ع ــج التحلي ــا اىل منه ــا ارتكزن ك

االقتصاديــة والســكانية واألمنيــة، توخيــاً لإيضــاح وملقاربــة النظريــة. وكذلــك يف اســترشاف العالقات 

ــة البــرشي  ــة والتنمي ــك املتعلقــة بالبيئ ــة معــارصة، خصوصــاً تل ــا دولي ــة يف دراســات لقضاي الدولي

وحقــوق االنســان وثــورة العلــوم واالتصــاالت والســالح النــووي واصــالح األمــم املتحــدة...، أو تلــك 

املتعلقــة مبواقــع مهمــة جيوســرتاتيجياً كمنطقــة الباســفيك ومنطقــة الــرشق األوســط.

املحتوى:

القسم االول: مقدمات لدراسة العالقات الدولية

القسم الثاين: مدارس العالقات الدولية

القسم الثالث: الحرب والسلم

القسم الرابع: التنظيم الدويل

القسم الخامس: قضايا دولية معارصة
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االدارة العامة والتحديث 

االداري
64515الخامس

مقدمة:

ــدو ان  ــة يب ــي، ومــع تنامــي االحتياجــات االجتاعي ــي والتقن أمــام االيغــال يف التخصــص الفن

تحديــث اإلدارة وتفعيلهــا مســألة تفــرض نفســها بالحــاح ملواجهــة التســارع الالمحــدود يف كافــة 

ــات  ــاء املؤسســايت ورســم صــورة واضحــة آللي ــر عــى مســتوى البن ــق تغي ــة، لتحقي حقــول املعرف

وطــرق بنــاء اإلدارة املتكاملــة وملواكبــة عمليــة االصــالح الســيايس التــي اشــار اليهــا دســتور الطائف.

ــزم مــن  ــا يل ــب مب ــد الطال ــث اإلداري تشــكل رضورة لتزوي ــة والتحدي إن دراســة اإلدارة العام

معرفــة عــن واقــع اإلدارة العامــة وانحرافاتهــا وذلــك بغــرض رســم مســارات واطــر تخطيــط لعمليــة 

ــارات  ــتوى امله ــي مس ــا تنم ــك فانه ــاملة، وكذل ــة الش ــار التنمي ــب مس ــث لتواك ــالح والتحدي االص

العلميــة والعمليــة للطــالب وتعطيــه قــدرة واســعة عــى االســتقصاء والتحليــل املنهجــي الســليم 

والواقعــي الــذي يفــرتض ان يتحــى بــه قبــل اتخــاذ موقــف، فــإن دراســة هذا املقــرر تحمــل الطالب 

تبعيــة ومســؤولية للتصــدي لــكل مكامــن الفســاد واالنحــراف وقــدرة عــى البنــاء والتحديــث.

املحتوى:

مفاهيم ومنطلقات وطرق دراسة اإلدارة العامةالقسم األّول

مفهوم ومنهج دراسة العلم اإلداري

مفهوم االدارة العامة

مهام اإلدارة العامة األساسية
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وظائف اإلدارة العامةالقسم الّثاين

التخطيط ومظاهره يف لبنان

التنظيم ومظاهره يف لبنان

القيادة ومظاهرها يف يف لبنان وآلية صنع القرار

الرقابة ومظاهرها يف لبنان

التحديث واالصالح اإلداريالقسم الّثالث

ماهية االصالح اإلداري ووسائله

مشاكل االدارة العامة يف لبنان مظاهرها واسبابهاالقسم الّرابع

املظاهر

االسباب: التاريخية والبنيوية

ــر  ــب وزي ــيا دور مكت ــان )ال س ــالح االداري يف لبن ــرة االص ــم مس تقيي

ــة( ــة االداري ــؤون التنمي ــة لش الدول

وسائل عالج مشاكل وانحرافات اإلدارة العامة يف لبنانالقسم الخامس

مستوى الهيكلية

مستوى العنر البرشي

مستوى أساليب ووسائل العمل

الحكومة واإلدارة االلكرتونية وآليات التطبيق

إدارة الجودة الشاملة ISO وتطبيقاتها يف اإلدارة اللبنانية

• مالحظات: 

ان مقاربــة هــذا املقــرر تتــم مــن خــالل رشح محتوياتــه لكــن هــذا ليــس كافيــا الن بامــكان 

الطــالب االســتغناء عــن املحــارضات فمــن االهميــة مبــكان ان نســتعن مبواضيــع وامثلــة ومنــاذج لهــا 

صلــة بالواقــع العمــيل كدراســة إدارة مــن االدارات أو مؤسســة مــن املؤسســات العامــة والتعــرف 

ــة بواقــع املوظفــن، واقــع  ــة لهــا صل عــى مشــاريعها أو مشــاكلها... أو التعــرض لدراســات ميداني

الهيئــات الرقابيــة. وان دراســة هــذا املقــرر لــن تكــون مجديــة مبعــزل عــن التعــرف عــى الواقــع 

املحيــط بــاالدارة، ال ســيا الســيايس والــذي يســاهم يف اعاقــة عمليــة التحديــث.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L5001

منظات دولية واقليمية 

)Français(
440الخامس

Introduction:
Les organisations internationales ont comme depuis la deuxième guerre mondiale 

un prodigieux développement. Celui-ci est à la mesure de l’intensification des 

relations internationales, qu’il s’agisse des relations entre Etats ou de la participation 

des organisations internationales à la vie internationale. Les relations pacifiques 

internationales actuelles sont des relations de coopération internationales. Cette 

coopération s’exprime principalement par le moyen de système institutionnel. Des 

organisations internationales et régionales sont crées par les Etats pour satisfaire tel 

ou tel besoin humain général ou régional. Elles ont un caractère de permanence, 

elles constituent de nouveaux réseaux de relations.

Cette matière présente les principales organisations sur lesquelles repose 

l’organisation de la société internationale actuelle. Pour cela une analyse de ces 

organisations s’impose pour éclairer le rôle important de ces organisations sur 

la scène internationale. Une analyse de ces organisations par lesquelles s’affirme 

le plus la solidarité internationale, les organisations internationales, universelle 

)ONU(, ou régionales )Union Européenne, Ligue Arabe, etc…( et l’institution d’un 

ordre international économique et technique compatible avec les besoins des pays 

en développement.
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Plan:

1( Introduction générale )Définition, les moyens : Compétences, organes, finances 

et fonctionnaires( )ONG, sociétés des nations, ONU(

2( La société des nations

3( L’ONU : Organes, Principes et buts. Evaluation et reformes

4( Organisation régionale : L’Union Européenne, )Ligue arabe, union africaine, 

organisation des Etats américains(

5( Les organisations spécialisées

• Organisation Mondiale du commerce

• OMS, Unesco etc…

• L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. )OTAN(
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

L5001

منظات دولية واقليمية 

)English(
440الخامس

Introduction:

The foundation of international organizations was built in ancient times, but 

the organizations themselves did not appear until nine tenth century, when they 

were formed among political structures know as nation- states. Now, at the dawn of 

the twenty – first century, the idea of international organizations is becoming more 

complex and influential, as shown by both the words and actions of government 

spokespeople. Although they may go so far as to surrender sovereign power 

international governmental and non-governmental organizations, they do find 

them indispensable for other purposes. Whether they like it or not, sovereign states 

are entangled in a web of international organization within a world system in which 

power and authority are not organized hierarchically.

This course offers students a comprehensive understanding of the nature, 

progress, and process of international organizations. In so doing, this course 

asserts that studying the phenomenon of international organizations reflects both 

a denial and an affirmation about the overall nature of international politics. For 

instance, while some argue that international organizations represent nothing 

more revolutionary than an agreement among states, others regard it as a matter of 

initiating steps in the direction of world government.
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Plan:

Chapter 1

• Introduction

- Intellectual Roots of International Organization,

- Early organizational efforts,

- The role of International Organization in Today’s

- World,

- The structure and Organs of international Organization

Chapter 2, International Organization:

A- The League of Nations

- Founding of the league of Nations,

- Essential features of the League, )Assembly, Council, Secretariat(,

- Successes and Failures of the League of Nations,

- General Assessment of the League of Nations,

Chapter 3, 

B- The United Nations,

- Preliminary stages of postwar planning,

- The Dumbarton Oaks conversations

- From yalta to San Francisco

- The San Francisco Conference

- Launching the New Organization,

Chapter 4,

C- Basic principles and Organization of the United Nations,

- Objectives of the United Nations

- Basic principles of the Charter,

- Principal Organs of the United Nations,
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- Security Council,

- General Assembly,

- Economic and Social council,

- International Court of justice

- Trusteeship council

- Secretariat,

- General assessment of the United Nations

 Regional Organizations:

Chapter 5- League of Arab States )LAS(.

- Formation of the League,

- Organs of the League

- Weakness of the League,

- General Assessment of the League,

Chapter 6- European Union,

From European Community )EC( to European Union )EU(

- Steps of Formation Of the EU,

- The Structure and Organs of the EU,

1- The Commission,

2- The Council of Ministries,

3- The European Parliament,

4- The Court of Justice

5- Single European Act,

6- Assessment of the EU.

Chapter 7- Organization of American States )OAS(

- Formation of the OAS,

- Organs of the OAS,

- Aims of the OAS,

- Assessment of  OAS,
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Chapter 8- African Union

- From the Organization of the African unity to the African Union,

+ Treaties

- Membership

1- Suspended members

2- Member Observer

3- Former members

- Organizations

- Current issues

1- Union Government

2- Role of Regional Economic Communities

3- Selection of chair

- Regional conflicts and military interventions

 Specialized Organizations

Chapter 9- World trade Organization )WTO(.

1- History

- GATT rounds of negotiations

+ From Geneva to TOKYO

+ Uruguay Round

- Ministerial conferences

- Doha Round )The Doha Agenda(

2- Functions

3- Principles of the trading system

4- Organizational structure

5- Decision-making

6- Dispute settlement

7- Accession and membership

+ Accession process

Members and observers
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8- Agreements

9- The Deputy Directors-General

10- WTO director-General selection process

11- Directors- General

Chapter 10- The North Atlantic Organization )NATO(

1- History

- Beginnings

- French withdrawal

- Détente and escalation

- After the Cold War

- Enlargement and reform

2- Military operations

- Early operations

- Bosnia and Herzegovina intervention

- Kosovo intervention

- Afghanistan War

- Iraq training mission

- Gulf of Aden anti-piracy

- Libya intervention

3- Participating countries

4- Structures

- NATO Council

- NATO Parliamentary Assembly

- Military structures

Chapter 11- UNESCO

1- The Organization:

- Introducing UNESCO

- Governing Bodies
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- Director General

- Secretariat

2- Objectives

- UNESCO’S Program of action, culture of peace and non-violence

- Mobilizing for education

- Building intercultural understanding through protection of heritage and 

support for cultural diversity.

- Pursuing scientific cooperation.

- Protecting freedom of expression as essential condition for democracy 

development and human dignity.

Chapter 12- World of Health Organization

1- History of WHO

- Origin of WHO

- Historical ressouces

2- The Role of WHO in Public Health

- The Organization’s core function

3- Resources and planning
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L5000
440الخامسرأي عام وإعالم

مقدمة:
يومــاً بعــد يــوم تتضــح العالقــة العضويــة بيــن وســائل االعــالم والــرأي العــام فــي كل نواحــي 

الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة. فــدور وســائل االعــالم هــو اخبــاري، 

ــى المســألة  ــام. وتبق ــرأي الع ــور وهــو قاعــدة ال ــا تســتهدف الجمه ــا انه ــي؛ كم ــي، وترفيه تثقيف

ــرأي العــام.  ــن ال ــة، حــول دور وســائل االعــالم فــي تكوي ــدول الديمقراطي ــرى خاصــة فــي ال الكب

بجانــب كل هــذا، يطــرح هــذ المقــرر شــرح مفهومــي وســائل االعــالم والــرأي العــام؛ واالجابــة عــن 

ــه ام توجهــه ام تضخمــه؟  ــر عن ــرأي العــام ام تعب ــق ال ــي: هــل وســائل االعــالم تخل الســؤال التال

ــة السياســية، التضليــل  ــة، الدعاي ــا مــن تســليط الضــوء علــى اشــكال االنظمــة االعالمي ــّد هن وال ب

ــائل  ــن المس ــد م ــج العدي ــرر يعال ــذا المق ــإن ه ــه، ف ــخ... وعلي ــاعة ال ــب واالش ــي، التالع االعالم

ــي: ــى النحــو التال وثقناهــا عل

المحتوى:
انطالقة علم االعالم وتطوره

1- رواد علم االعالم

2- الحقبات الزمنية حول ابرز مدارسه

وسائل االعالم والرأي العام

1- وظائف وسائل االعالم

2- مفهوم الرأي العام

3- ارتباط االعالم بالرأي العام
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تأثير وسائل االعالم على الرأي العام
1- اتجاهات الباحثن حول تأثر االعالم

2- مقاربات نظرية: بن التأثر الكبر وانعدامه 

3-  مقاربات ميدانية: دور االعالم يف صناعة االحداث

الرأي العام واستفتاءات الرأي
1- انطالقة استفتاءات الرأي

2- نظرية بورديو حول استفتاءات الرأي

3- استفتاءات الرأي وصناعة الرأي العام

 L’espace publicالراي العام واملجال العام
1- ظهور مفهوم الساحة العامة

2- اهمية ودور الساحة العامة

3- االعالم  والساحة العامة الحديثة

وسائل االعالم اداة التالعب بالرأي العام
1- بن النظام السيايس والنظام االعالمي

2- اشكال االنظمة االعالمية

3- االعالم اداة االقناع االوىل

4- الدعاية: تطورها واستخداماتها

االعالم  واالتصال السيايس
1- االتصال السيايس  يف االنظمة الدميقراطية

2-  تقنيات االتصال السيايس

3-  التسويق السيايس 

االعالم يف زمن االزمات
1 - دور االعالم يف زمن االزمات

2- وسائل ضبط الرأي العام

3- دراسة حالة: الخطاب االعالمي يف  حرب العراق
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L5004
330الخامسعلم االسرتاتيجيا

مقدمة:
إن كلمــة اســتراتيجيا تعنــي فــي االصــل حيلــة او خطــة او تدبيــر. ومنــذ بيريكليــس راحــت 

ــة الســلطة  ــي خدم ــة ف ــة والعســكرية الموضوع ــوارد المدني ــن الم ــة بي ــم الصل ــتراتيجيا تقي االس

السياســية، بغيــة قيــام هــذه االخيــرة بمهماتهــا والوصــول الــى اهدافهــا. فالســلطة ال بــّد لهــا مــن 

ــه مصلحــة  ــا في ــا، لم ــا تحقيقه ــب عليه ــي يتوّج ــرى الت ــكار الكب ــا االف خطــة واضحــة تحــدد فيه

المجتمــع الــذي تحكمــه دون عوائــق كبــرى تمنعهــا مــن ذلــك. لــذا، تجــد نفســها، فــي حــال بــروز 

عوامــل تعيــق او تؤخــر تنفيذهــا، مضطــرة التبــاع الســبل الكفيلــة لتذليــل مثــل هــذه العقبــات.

ــم  ــر المنظ ــن الفك ــا م ــة علي ــكل درج ــة وتش ــال والعفوي ــض االرتج ــي نقي ــتراتيجييا ه واالس

وتنطلــق فــي جوهرهــا مــن الطموحــات الكبــرى للجماعــة. لــذا فيجــب ان تتجّنــب دائمــاً الفشــل، 

لتحقــق درجــة معينــة مــن النجــاح الــذي ال يمكــن ان يتــم اال بواســطة العقــل القــادر علــى توقــع 

االشــياء، ورســم طــرق التعاطــي معهــا بوضــوح. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن مــا تجــدر االشــارة اليــه 

هــو ان االســتراتيجيية، التــي قــال عنهــا فوكــو بأنهــا "مجمــوع الطــرق المســتخدمة لحرمــان الخصــم 

ــارات ذاتيــة  ــاره علــى التخلــي عــن الصــراع"، تخضــع بالضــرورة العتب مــن وســائل المعركــة واجب

وموضوعيــة. وهــذا مــا نــراه واضحــاً فــي االســتراتيجية علــى الصعيــد الخارجــي.

ــى الهــدف  ــة ال ــذي هــو مجموعــة الوســائل الموصل ــك ال واالســتراتيجية متالزمــة مــع التكتي

الكبيــر. ولهــذه الوســائل اشــكال عديــدة يمكــن ان تتــراوح بيــن االقنــاع، والمســاومة، والتهديــد، 

ــا  ــي تمــر به ــة حســب االوضــاع الت ــق فــي ظــروف معين ــف. وهــي وســائل تطب واســتخدام العن

ــة  ــى نتيج ــن التوصــل ال ــى ال يمك ــذا الحــد االدن ــليمة. ودون ه ــة س ــة بطريق ــة المطروح القضي

ــة. ايجابي

ــز  ــراً، يبــدو ان الطريقــة الفضلــى لتعريــف مصطلــح اســتراتيجيا تتبــع مــن خــالل التميي اخي

بينهــا وبيــن التكتيــك. فالتكتيــك عبــارة عــن ادوات ووســائل متعــددة توظــف فــي خدمــة االهــداف 

السياســية الكبــرى للدولــة. ففــي حالــة الحــرب، مثــال، توظــف الدولــة ســالح الجــو كتكتيــك يهــدف 

الــى خدمــة اهــداف الحــرب االســتراتيجية.
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املحتوى: 

1- تعاريف مختلفة:

- ما هي االسرتاتيجيا؟

- هل االسرتاتيجيا علم ام فن؟ ام علم وفن معاً؟

- الفرق بن االسرتاتيجيا والتكتيك

ــار: املاريشــال دو توريــن، صــن تــزو، انطــوان-  2- دراســات كالســيكية لبعــض االســرتاتيجيني الكب

ــاب، الفــرد مــا هــان، ليــدل هــارت. ــز، الجــرال جي هــري جومينــي، كارل فــون كالوزفيت

3- التخطيط االسرتاتيجي

- القدرات

- الثغرات

- التمويل والتنفيذ

- التقييم

4- صنع القرار االسرتاتيجي

- املستوى السيايس

- املستوى العسكري

- املستوى االقتصادي

Simulation Exercises 5- دراسة حاالت اسرتاتيجية

Théorie de jeux, Game Theory نظرية االلعاب -

Théorie de circonstances, Circunstancial Theory  نظرية الظروف -

6- ملخص املقرر:

Standard Operating Procedures -

- Behavioral / الفرد/ صناع القرار

- Organizational/ املؤسسات

- Rational/ العقالنية

- الخطأ االسرتاتيجيي وتداعياته يف حاالت الحرب والسالم
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DREC 

L5000

االقتصاد اللبناين 

واالقتصادات العربية
330الخامس

مقدمة:
ــم  ــى العال ــاح عل ــة وانفت ــادرة الفردي ــى المب ــي هــو اقتصــاد حــر يعتمــد عل االقتصــاد اللبنان

الخارجــي مــع تحــرك مناســب للرســاميل والعمالــة. يســتحوذ القطــاع الخــاص علــى أكثــر مــن %75 

ــر عمــاد  ــة وبعتي ــي كل القطاعــات االقتصادي ــي أعمــال االقتصــاد ويشــغل رســاميل ف مــن اجمال

االنمــاء االقتصــادي. والقطــاع المصرفــي الحــر هــو أكثــر مــن ضعــف القطــاع االقتصــادي.

يتأثــر االقتصــاد اللبنانــي بالوضــع اإلقليمــي والمحلــى، ولهــذا وياجــه نمــواً أو انكماشــاً بحســب 

ــالف  ــز باالخت ــي تتمي ــة الت ــدول العربي ــات ال ــر باقتضادي ــاً يتأث ــو حتم ــة، وه ــل المحيط العوام

ــي  ــا السياس ــة ونظامه ــا االقتصادي ــا ومصادره ــة موارده ــب طبيع ــرى بحس ــى أخ ــة إل ــن دول م

ــه. ــّر ب ــذي تم ــات أو االســتقرار ال واالضطراب

المحتوى:
الفصل االول: التخلّف والتنمية

 قسم اول: التخلّف االقتصادي

1-  تعريفه

2- خصائصه

3- جذوره

4- اسبابه ومؤشراته

 قسم ثاني: التنمية االقتصادية

1- تعريف التنمية

2- الفرق بين النمو والتنمية

3- التنمية الشاملة وانعكاساتها االقتصادية االجتماعية والسياسية
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الفصل الثاني: االقتصاد اللبناني

1- خصائص االقتصاد اللبناني

خلل اقتصادي/ تبعية

2- االقتصاد اللبناني

- الصناعة

- الزراعة

- التجارة والخدمات

3- الحلول – تمّصل اقتصادي/ استقالل سياسي واقتصادي

الفصل الثالث: االقتصادات العربية

 قسم أول: االقتصادات

1- خصائصها

2- املؤرشات

3- اسباب تخلفها

 قسم ثاين: التكامل العريب وأثره عى االقتصادات

1- اهمية التكامل العريب

2- تعريفه

3- خصائصه ونتائجه

4- البرتودوالر والنفط

5- التنمية العربية- السوق العربية املشرتكة

6- مؤسسات جامعة الدول العربية يف خدمة التكامل
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L5002
440الخامسنظرية الراعات الدولية

مقدمة:
الّصــراع هــو ظاهــرة تنافــٍس بيــن طرفيــن أو أكثــر بخاللهــا يســعى كل طــرف إلــى تحقيــق 

أهدافــه التــي تكــون متعارضــة أو متناقضــة مــع أهــداف الطــرف اآلخــر فــي هــذا الصــراع، وغالبــاً 

يكــون الصــراع قائمــاً علــى الشــيء نفســه. وال تخلــو العالقــات الدوليــة مــن المنازعــات والصراعــات 

الناتجــة عــن اختــالف األهــداف القوميــة للــدول التــي تنعكــس علــى سياســاتها الخارجيــة ، و أن 

ظلــت أدوات الصــراع مثــل التهديــد ، التفــاوض الحصــار، الضغــط ، االحتــواء ، التحالــف ، المســاومة 

إلــى أخــر هــذه األشــكال قائمــة و تتغيــر طبقــا لمتغيــرات الموقــف الدولــي ويكــون الحــرب أو 

الصــدام المســلح خطــر صــور الصــراع الدولــي.

المحتوى:
- الفرق بين الصراع والنزاع

- أسباب الصراعات

- إدارة الصراعات

- تسوية الصراعات

- هل يمكن تجنب الصراعات؟ كيف؟

- أنواع الصراعات: ثقافية، اقتصادية، عسكرية، حول الموارد األولية....

- الصراعات الدولية

- الحروب:

• علم الحرب )بوليمولوجيا(: غاستون بوتول

• فن الحرب )صان-تزو، كالوزفيتز...(

• أنواع الحروب:

- النووية

- التقليدية

- الغيريلال او حرب العصابات أو المقاومة الشعبية والمسلحة
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L5003
440الخامساالمن الدويل والتسلّح

مقدمة:

ان الحــرب والســلم هــا حالتــان يف أســاس النظــام الــدويل، واألمــن يفــرض بالحــرب، 

وباملفاوضــة، وكذلــك بالخــوف مــن التهديــدات. منــذ نشــأة عصبــة األمــم، حــاول املجتمــع الــدويل، 

وال يــزال يحــاول، ادارة النزاعــات بالقانــون الــدويل، وذلــك قبــل أن تنشــأ عقيــدة جديــدة، تقــي 

باســتباق انفجــار النــزاع  diplomatie preventive، وظهــور فكــرة األمــن األنســاين ) 1994(  الــذي 

ــة لعــدم اللجــؤ اىل النزاعــات.  يؤمــن األســباب املوضوعي

ــق  ــور الح ــع تط ــة م ــت، خاص ــن الثواب ــح م ــدويل أصب ــاون ال ــول أن التع ــن الق ــا"، ميك عملي

بالســلم واألمــن الدوليــن،  اال ان تحديــات األمــن اليــوم تبقــى عديــدة، منهــا الكالســيكية، والتــي 

تهــدد الســيادة، والبقــاء، واألرض، ومؤسســات الدولــة، وتلــك املســتجدة كالجرميــة املنظمــة، 

واألرهــاب، واملخاطرالبيئيــة، وانتهــاكات حقــوق األنســان، وحفــظ الســالم...  يف هــذا االطــار، يلعــب 

القانــون الــدويل دور الناظــم، ودور املنظــم للعالقــات الدوليــة، مبــا هــو منتــج للقواعــد القانونيــة، 

ــر  ــر عن ــي تواف ــذا يعن ــة، فه ــه مرجعي ــدول. وبكون ــة لل ــي تشــكل مرجعي ولقواعــد الســلوك الت

ــة،  ــرضورة والحاج ــارات ال ــة أو ألعتب ــيدة، ان باملوافق ــدول الس ــه ال ــع ل ــايل تخض ــة، وبالت الرشعي

فتتعــاون فيــا بينهــا. لكــن يبقــى االلتفــات اىل درجــة القــوة االلزاميــة لهــذه القاعــدة أو تلــك، واىل 

ــة عــى تطبيقهــا.      تفســرها، واىل مــدى الرقاب

مقــرر "األمــن الــدويل والتســلح" يهــدف اىل تأهيــل متخصصــن قادريــن عــى تكويــن نظــرة 

شــاملة ملســائل األمــن الــدويل والتســلح. وهــو اليــوم أختصــاص يــدرس بهــدف تحضــر متخصصــن 

يف مجــاالت عــدة أبرزهــا، مراقبــة التســلح، ان عــى املســتوى الداخــيل أو الــدويل، )مراقبــة الحــدود، 

ــر  ــة وغ ــة، الحكومي ــات الدولي ــل املنظ ــل داخ ــة...( والعم ــدات املوقع ــذ املعاه ــة، تنفي مفاوض

الحكوميــة، وداخــل رشكات تصنيــع الســالح، ومراكــز األبحــاث املتخصصــة. 
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املحتوى:
يف هــذا املقــرر، ســوف نتتنــاول بدايــة )فصــل أول( تحديــد مفهــوم األمــن بشــكل عــام، ومتييــزه 

عــن مفهــوم الدفــاع، لننتقــل اىل تعريــف مفهــوم األمــن القومــي، واألمــن األقليمــي، واألمــن الــدويل، 

ــن الجاعي.  واألم

بعــد االطــالع عــى التطــور الــذي عرفتــه الحــروب وأشــكالها )الحــرب مــا قبــل الحــرب الثانيــة، 

ــك التطــور  ــاردة(، وكذل ــة مــا بعــد الحــرب الب ــة، النزاعــات الدولي الحــرب مــا بعــد الحــرب الثاني

ــاء...(  ــالح الفض ــي، وس ــالح التكنولوج ــره كالس ــووي، وغ ــدي، والن ــالح )التقلي ــه الس ــذي عرف ال

وأشــكال اســتخدامه، ســوف نتوقــف )فصــل ثــان( عنــد تداعيــات هــذا التطــور، وبشــكل خــاص، 

عنــد تداعيــات الســالح النــووي، وأثــاره يف النظــام الــدويل )تــوازن الرعــب- انتشــار ســالح الرعــب- 

ــة- ســباق تســلح تقليــدي...(.  ــة التســلح- نزاعــات أقليمي مراقب

امــا يف وســائل حفــظ األمــن الــدويل، فــال بــد، أوال"، مــن تنــاول نشــأة فكــرة األمــن الجاعــي، 

وتطــوره )منــذ عصبــة األمــم وحتــى اليــوم(، واســتعراض دورالهيئــات الدوليــة للتعــاون حــول األمــن 

ــة...(  ــر الحكومي ــات غ ــة، واملنظ ــات األقليمي ــدة، املنظ ــم املتح ــم، األم ــة األم ــي )عصب الجاع

والتوقــف، يف فقــرة ثانيــة، عنــد أهــم األتفاقيــات الثنائيــة )بــن الجباريــن( وتلــك املتعــددة 

األطــراف، املتعلقــة باألمــن الــدويل، ومراقبــة التســلح، والحــد مــن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، 

وعنــد قانــون الحــرب، وسياســات التدخــل. )فصــل ثالــث(

ــات األمــن تســتدعي البحــث يف مجــال الدراســات األســرتاتيجية الكالســيكية،  ان أســس نظري

وســباق التســلح، والــردع، ونــزع األســلحة، ومنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وتحليــل العقيــدة 

ــع العســكري ... أمــا "األمــن الــدويل والتســلح"  العســكرية للــدول، ولبعــض املنظــات ذات الطاب

ــدد  ــة تع ــى أهمي ــز ع ــع الرتكي ــة، م ــات الدولي ــدويل، واملؤسس ــون ال ــوع اىل القان ــدرس بالرج في

األطــراف يف مجــاالت نــزع، وضبــط، ومراقبــة الســالح، واســتباق النزاعــات املســلحة، وتعزيــز األمــن 

األنســاين.

ــة )نشــأة فكــرة  ــالث : تاريخي ــات ث يقــوم املقــرر بشــكل أســايس عــى املحــارضات، يف مقارب

األمــن الجاعــي وتطــوره(، قانونيــة )بعــد قانــوين بوجــود أنظمــة وقواعــد موضوعــة يف األتفاقيــات 

ــا يتضمــن  ــا(. ك ــة، وتنفيذهــا، وتحدياته ــز عــى السياســات األمني واملعاهــدات( وسياســية )تركي

املقــرر قــراءات موجهــة تهــدف اىل التعمــق والنقــاش يف مختلــف املحــاور والعناويــن، ويف 

ــة: ــن التالي ــن العناوي ــرر يتضّم ــإن هــذا املق ــه، ف ــة. وعلي األشــكاليات املطروحــة، ذات الصل
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مقدمة عامة
• مفهوم األمن: دراسة نظرية يف املفاهيم واألطر

- مفهوم ونظرية األمن

- األمن القومي، والدفاع الوطني 

ــاع  ــي : دف ــن األقليم ــكال األم ــام وأش ــي- نظ ــن االقليم ــوم األم ــي ) مفه ــن األقليم - األم

ــاوين...( ــن تع ــيقي- أم ــن تنس ــرتك- أم ــن مش ــي- أم جاع

- مفهــوم األمــن الجاعــي، كمؤسســة قانونيــة وضعيــة، وكدفــاع جاعــي )أمــن متحــد- أمــن 

مشــرتك- أمــن تعــاوين- أمــن شــامل يتعــدى الطابــع العســكري، ليشــمل األقتصــاد واملجتمــع...(

ــام،  ــة )نظ ــي، وكمارس ــام العامل ــي للنظ ــوين وضع ــور قان ــدويل، كتص ــن ال ــوم األم - مفه

سياســات، ومؤسســات(

استعامل القوة، الرصاعات املسلحة، والتسلح
• مقدمة

أ- تطور اشكال الحروب والنزاعات

- الحرب واسرتاتيجياتها

- تصيفات الحروب التقليدية وأشكالها

- "النزاعــات الدوليــة الجديــدة" Les nouveaux conflits internationaux: تحــول يف 

ــن جــدد ــع وجــود العب ــراع، ويف أشــكاله، م ــة ال طبيع

ب- تطور السالح وأشكال استخدامه  

- تطور السالح التقليدي 

- تطور أسلحة الدمار الشامل ) نووي، كيميايئ، بيولوجي( 

 Revolution dans les Affaires Militaires RAM"ثورة يف عامل الشؤون العسكرية"

ج- سباق التسلح: اشكاله وتداعياته )ما قبل النووي، وبعده(

- مفهوم سباق التسلح 

-  أشكال سباق التسلح 

* سباق التسلح ما قبل النووي: سباق بحري- سباق حول الطائرة.... 

ــباق  ــى املســتوى التكنولوجــي واألســرتاتيجي )س ــورة ع ــووي : ث ــباق تســلح ن * س

ــار- ســباق تســلح اقليمــي...(  ــن الكب ــن- ســباق تســلح اليجــاد مقعــد ب ــن الجباري تســلح ب



القسم الثّالث: توصيف مقّررات اإلجازة يف العلوم الّسياسيّة واإلداريّة292

- تداعيات سياق التسلح 

* توازن رعب -ردع- أحالف- عقلنة االزمات 

* تحديث أسلحة- سباق تسلح تقليدي- سباق تسلح تكنولوجي 

* دبلوماســية نــزع ومراقبــة الســالح:  مراقبــة التســلح والحــد مــن الســالح عــر اتفاقيــات 

وقــرارات ملزمــة، وناعمــة )  تحريــم ومراقبــة  انتشــار ســالح الدمــار الشــامل - تخفيــض 

الســالح التقليــدي، ومراقبــة تجــارة ونقــل األســلحة...(

وسائل ضبط الحرب، وضامن األمن الدويل 
أ- مؤسسات وأنظمة األمن الجاعي ) منذ عصبة األمم حتى اليوم(  

- عصبة األمم واألمن الجاعي: ضبط استعال القوة، وحل النزاعات بالطرق السلمية

- األمــم املتحــدة واألمــن الجاعــي: امليثــاق- دور األمــم املتحــدة يف مرحلــة القطبيــة 

الثنائيــة، ويف مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة )تطــور قانــون الســلم واألمــن الدوليــن: أمــن 

ــاء الســالم، جيــل جديــد مــن عمليــات حفــظ الســالم ...( انســاين- أمــن وقــايئ- بن

ــاردة، ودور  ــد الحــرب الب ــا بع ــدة م ــيس: عقي ــف شــال األطل ــة )حل - املنظــات األقليمي

ــي( ــن الجاع ــد يف األم جدي

-  تيارات السلم، ودوراملنظات الدولية غر الحكومية يف تعزيز األمن الجاعي 

ب- قانون األمن الدويل والدفاع )أبرز املحاور(

- ضبط اللجؤ اىل استخدام القوة، وحل النزاعات بالطرق السلمية  

- اتفاقيات ملزمة يف موضوع السالح  

- القانون الدويل األنساين

- قانون النزاعات املسلحة 

- القانون الدويل الجنايئ

 

خامتة:  اشكاليات 
- املعضلة األمنية عند الدول، واستمرار سباق التسلح

- القانون الدويل يف موضوع األمن الدويل: 

* اشكالية القانون والقوة، واشكالية القواعد غر امللزمة 

* اشكالية معاير التدخل، ورشعية عمليات حفظ األمن والسلم الدولين.
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REIN 

L5003

القانون الدويل لحقوق 

االنسان
440الخامس

مقدمة:
تعتبــر حقــوق االنســان جــزءاً ال يتجــزأ مــن القانــون العــام. وهــي تهــدف الــى تنظيــم العالقــة 

ــه حيــث تنتهــك حقــوق  ــذي نعيــش في ــة بشــكل دقيــق، خصوصــاً فــي العصــر ال ــن الفــرد والدول بي

االنســان. وال بــّد لإنســان، لكــي ينعــم بحريتــه، مــن أن يدفــع كل اعتــداء عليهــا ســواء مــن الغيــر أو 

مــن الســلطة. ولكــن بالمقابــل، لكــي نحســن الدفــاع عــن حريتنــا ينبغــي أن نعــرف حدودهــا حتــى ال 

يتحــّول دفاعنــا الــى اعتــداء وذلــك علــى قاعــدة الوعــي بالحقــوق والواجبــات. مــن هنــا ضرورياً دراســة 

هــذا المقــرر فــي كليــات الجامعــة اللبنانيــة لنواكــب مســعى األمــم المتحــدة التــي تقــوم، عبــر لجنــة 

حقــوق االنســان أو مــن خــالل مؤتمــرات دوريــة وشــاملة بإثارتهــا أمــام الــرأي العــام العالمــي مســألة 

االنتهــاكات المنظمــة والمتواصلــة لحقــوق االنســان فــي هــذه الدولــة او تلــك مــن دول العالــم.

يتضّمــن المنهــج التعليمــي لمقــرر حقــوق االنســان مــا يســاوي ثالثــة أرصــدة )36 ســاعة( فــي 

جميــع وحــدات الجامعــة اللبنانيــة مــع تــرك الخيــار مفتوحــاً امــام بعــض الكليــات للتوّســع فــي 

دراســة مفاهيــم هــذا المقــرر عبــر فتــح مقــررات أخــرى فيهــا ككليــة الحقــوق مثــالً.

المحتوى:
اوالً: تمهيد:

• مفهوم حقوق االنسان وأهميته.

• مفهوم القانون الدولي اإلنساني وأهميته.

• العالقة بين حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني

ثانياً: إشكالية حقوق األفراد والجماعات:
• حقوق الفرد

• إشكالية الحقوق العامة/ حقوق الجماعة او الطائفة.

• المصلحة العامة: التنسيق بين حقوق األفراد وحقوق الجماعات.

• معرفة الحقوق والواجبات.
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• الحق يف الحياة

• منع التعذيب والعمل القرسي

• الحاية تجاه التوقيف االعتباطي

• حرية التعبر

• حرية املعتقد واالميان والفكر

• احرتام الحياة الخاصة.

• حرية االجتاع

• حق املشاركة يف القضايا العامة

• معونــة قضائيــة لضــان حقــوق االشــخاص الذيــن ال ميلكــون الوســائل للدفــاع عــن أنفســهم 

يف حــال املالحقــة الجزائيــة والبلوغيــة اىل وســائل االعــالم.

ثالثاً: الحقوق املدنية والسياسية واالجتامعية- االقتصادية والثقافية:

تصنيفها حسب الرشعة الدولية لحقوق االنسان:

1- الحقوق املدنية والسياسية:

• حرية وأمان الفرد

• ضان األصول القانونية

• حرية الفكر واملعتقد

• حرية التعبر واالعالم

• حرية االجتاع وتأسيس جمعيات

ــة ب: النظــام  ــا متعلّق ــة والسياســية حــراً يف قضاي • الحــّد مــن مارســة الحقــوق املدني

ــراد. ــاة االف العــام، األخــالق العامــة، األمــن القومــي، حي

• بعــض الحقــوق غــر قابلــة اطالقــاً للحــد منهــا يف ظــروف اســتثنائية: التعدذيــب، حريــة 

الفكــر وعــدم التمييــز.

• عدم منع حزب سيايس اإل يف حال تورطه يف اعال عنف او مخالفة للدستور.

• وضع األجانب يف البلد

• دور االعالم يف الدفاع عن حقوق االنسان

• دوراملحاكم يف صيانة حقوق االنسان
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2- الحقوق االجتامعية- االقتصادية:

• الحق يف الغذاء والصحة

• الحق مبستوى معيي الئق

• الحق بأجر متساٍو ألعال متشابهة

• الحق بالضان االجتاعي

• الحق بالعمل

• الحق باالرضاب

• الحق بالسكن

• الحاية املدنية للعائلة

• الرشعات املهنية واخالقيات الحياة

3- الحقوق الثقافية:

• الحق بالتعليم وباملشاركة يف الحياة الثقافية

• تعميم التعليم ومكافحة األميّة، وبالتساوي بن البنن والبنات

• الحق يف ذاكرة جاعية

• التعبر من خالل الفنون

• حقوق البيئة ومنع التلّوث

4- الحريات الدينية:

• حرية االعتقاد

• حرية اقامة الشعائر الدينية

رابعاً: مصادر حقوق االنسان:

• املصادر الداخلية )الدستور وسائر القوانن(

ــة ذات  ــة والعربي ــق واملعاهــدات الدولي ــة )إعــالن حقــوق االنســان واملواثي • املصــادر الدولي

ــة(. الصل

خامساً: دراسة حاالت تطبيقية يعود اختيارها ألستاذ املقرر.



SCPO - L6000 / تقنيات البحث السيايس

SCPO - L6008 / االحزاب السياسية وجاعات الضغط

DRTR - L6000 / قانون العمل والضان االجتاعي

SCPO - L6009 / العالقات الدبلوماسية والقنصلية

SCEC - L6000 / الترشيع الرضيبي

LANG - L6000 / لغة اجنبية

SCPO - L6010 /  فن التفاوض

SCPO - L6011 / انرتبولوجيا سياسية

SCAD - L6001 / مدخل اىل الوظيفة العامة

الفصل السادس



297 الفصل السادس

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L6000
64515السادستقنيات البحث السيايس

مقدمة:

تهــدف هــذه الدراســة الــى ايصــال مجموعــة مــن المعــارف النظريــة والمعلومــات التطبيقيــة 

لطالبنــا، بغيــة مســاعدتهم فــي فهــم لواقعهــم، وايجــاد حلــول لمشــاكلهم االجتماعيــة والسياســية 

ــى  ــفية ال ــة الفلس ــن النزع ــى اآلن بي ــراوح حت ــي مت ــر السياس ــيما وان الفك ــه، ال س ــة عن الناجم

تكويــن نظريــات وجوبيــة، والنزعــة العلميــة الــى تجميــع الوقائــع وتحليــل الجزئيــات. مــن هنــا ال 

بــّد لنــا مــن أن نطــرح إشــكالية المعرفــة والمحاضــرات بيــن اســلوب التملّــك واســلوب الكينونــة، 

البحــث العلمــي بيــن النظريــة والتطبيــق.

المحتوى:

• مقدمــة يف اشــكاالت نظريــات علــم السياســة وتقنيــات تطبيــق البحــث الســيايس ثــم تتــوزع 

اقســام الدراســة بــن محوريــن اساســين وهــا: نظــري وتطبيقــي.

اوال: مناهج البحث السيايس

ثانياً: يف تقنيات البحث السيايس

اوال: مناهج البحث السيايس
ــج  ــامل، املنه ــح الش ــج املس ــة، منه ــة الحال ــج دراس ــايئ، منه ــج االحص ــف "أدوم" املنه - تصني

ــي. ــج التاريخ ــي، املنه التجريب

- اىل جانــب تصنيــف أدوم هنــاك تصنيــف آخــر يعتــر املناهــج وفــق التشــكيلة التاليــة: "منهــج 

ــل"، "املنهــج الكمــي"، "املنهــج الكيفــي"، "املنهــج االســتقرايئ"، "املنهــج االســتنباطي" ،  التحلي

"املنهــج املقــارن".

واملنهــج هــو الطريــق املــؤدي اىل الكشــف عــن الحقيقــة يف العلــوم بواســطة مجموعــة مــن 

القواعــد العامــة تهيمــن عــى ســر العقــل وتحــدد عملياتــه حتــى يصــل اىل نتيجــة معلومــة.
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ــة، املســح  ــل التاريخــي، دراســة الحال ــام مث ــدة باالهت وســيجري رشح بعــض املناهــج الجدي

ــال،  ــم واالتص ــج التحك ــي، منه ــقي التنظيم ــرتاب النس ــايئ، االق ــي، واالحص ــي، والتجريب االجتاع

ــة،  ــي، القيم ــج الكيف ــي، املنه ــج الكم ــي واملنه ــج الوظيف ــارن، املنه ــج املق ــة واملنه ــد، املقارن النق

ــتقرايئ... ــج االس املنه

 ثانياً: تطبيقي يف تقنيات البحث العلمي:
يف تقنيــات جمــع املعلومــات وتدوينهــا، يف الخطــوات املتبعــة للحصــول عــى املصــادر واملراجــع 

وعــى املعلومــات، املصــادرو واملراجــع، أهــم التقنيــات املســتخدمة يف تدويــن املعلومــات وجمعهــا، 

ــداد  ــي: االع ــث العلم ــة البح ــة، كتاب ــتارة، املقابل ــتبيان او االس ــات، االس ــف، العيين ــة، املل البطاق

ــة، التخطيــط، مبــادىء يف فــن الكتابــة واســلوب البحــث العلمــي، عنــارص  للكتابــة، قواعــد الكتاب

ــادر  ــن املص ــش، تدوي ــتعال الهوام ــراض اس ــش، اغ ــواع الهوام ــش، ان ــي، الهوام ــلوب العلم االس

واملراجــع يف الهوامــش، الئحــة املصــادر واملراجــع.... حجــم وتبويــب وطباعــة البحــث ومناقشــته.

ــان  ــة، ف ــه وعــى العكــس مــن الظاهــرة الطبيعي ــه هــذا البحــث، ان ــذي أىت ب ــد ال ــا الجدي ام

ــز بالوعــي  ــا هــو االنســان الواعــي، الحــّر ذو االرادة... يتميّ الظاهــرة السياســية ومبــا ان موضوعه

عــى كافــة مســتوياتها الــذي يقصــد "املعنــى" ويهــدف اىل القيمــة مــن خــالل تجربــة معاشــة لهــا 

"تاريخيتهــا" الخاصــة املتفــردة يف الزمــان واملــكان: لذلــك فــرق "فيلهيلــم دميتــاي" )1833- 1911( 

تفرقــة حاســمة بــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم االنســانية انطالقــاً مــن القيمــة.

ادوات الدراسة:
املالحظة، ربط استنتاج، رشح وتحليل، تصنيف ومتييز، مقارنة.

منهجية الدراسة:
ــي  ــور االول نبغ ــداف، يف املح ــايئ االه ــارن ثن ــي مق ــرض منهج ــى ع ــة ع ــذه الدراس ــوم ه تق

ــات  ــاين فسنســتعرض تقني عرضــاً دقيقــاً ملناهــج البحــث الســيايس بشــكل علمــي، امــا املحــور الث

ــة الدراســة ايضــاً. ــا طريق ــث ان تتشــّكل هن ــا تلب ــه، وم ــة كتابت البحــث العلمــي وطيفي

استنناجات البحث:
ــه التأكدمــن ســالمة االســس التــي  - ان دراســات املنهــج تــزود الباحــث بالوســائل التــي متكن

تقــوم عليهــا املعرفــة
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ــة يف البحــث الســيايس، االســتغراق يف حضــم  ــة العلمي ــاد املنهجي ــن اعت ــة م - ليســت الغاي

الوقائــع والتوقــف عنــد الجزئيــات، بــل اســتنتاج نظريــات علميــة سياســية، تؤثــر يف تحســن 

التنظيــم الســيايس كــا تؤثــر النظريــات البيولوجيــة الفيزيولوجيــة يف تحســن العناية باالنســان، 

ــه مــن تغيــرات سياســية اساســية هــي  ــه. كــا ان االنســانية مبــا تتعــرض ل ــة صحت ويف صيان

أحــوج اليــوم مــن اي وقــت آخــر لنظريــات سياســية جديــدة. ولذلــك يتواتــر االمــكان العلمــي 

والواقــع الســيايس عــى دفــع البحــث الســيايس يف هــذا الطريــق املنهجــي.

وبشكل عام، يتمحّور هذا املقرر حول ما ييل:

املحور االول متهيدي: وهو تحت عنوان العلم واملعرفة وانواع العلوم:
يدخل ضمن سياق هذه العنوان:

ــج  ــي واملنه ــلوب العلم ــة- االس ــة العلمي ــص املعرف ــة- خصائ ــوم الحالي ــن العل ــات ب الفروق

ــه  ــه واهداف ــه وخصائص ــي وانواع ــث العلم ــد البح ــي- تحدي ــث العلم ــوات البح ــي- خط العلم

والصعوبــات التــي تواجــه الباحــث واملرشــد او املــرشف عــى البحــث، والصفــات العلميــة للباحــث 

ومشــاريع البحــث الجامعــي، ومــن ثــم ننتقــل اىل طبيعــة الخطــوات املنهجيــة ودور املفاهيــم يف 

ــة. ــة املعرف عملي

املحور الثاين: تحت عنوان املناهج
يتحــدث عــن ســياق تطــور املناهــج ومن ثــم يدخــل يف املناهــج وتعريفاتهــا وكيفية اســتخدامها 

واملناهــج التــي تــم اختيارهــا ضمــن املــادة هي:

املنهــج االســتقرايئ- املنهــج االســتنباطي- املنهــج التحليــيل- املنهــج الرتكيبــي- املنهــج الكمــي- 

املنهــج الكيفــي- املنهــج التاريخــي- املنهــج املقــارن- املنهــج املؤســيس- منهــج التحكــم واالتصــال- 

املنهــج النســقي

املحور الثالث: يتضمن التقنيات
التحضرات العملية وهي تتضمن:

القــراءة وانواعهــا- الفــرز والتدويــن )عمليتــي التفتيــش والتقميــش(- عمليــة التوثيــق 

واالقتبــاس- عالمــات الوقــف- التشــكيل- االلقــاب او الصفــات- مــوارد املعلومــات )املصــادر 

واملراجــع(.
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مقدمة:
ــا  ــال يمكنن ــي. ف ــام السياس ــة للنظ ــة الديمقراطي ــية بالطبيع ــزاب السياس ــود االح ــط وج ارتب
ــن االحــزاب السياســية. فاالحــزاب تجتمــع  ــاب المنافســة بي ــي غي ــة ف ــث عــن الديمقراطي الحدي
حــول هــدف واحــد، اال وهــو الوصــول الــى الســلطة، غيــر انهــا تســاعد ايضــاً فــي عمليــة التــداول 
الســلمي للســلطة، وتنظــم عمــل الجماعــات السياســية وتؤخــر توجهاتهــا السياســية حــول القضايــا 
ــية.  ــاحة السياس ــى الس ــدة عل ــد وحي ــم تع ــية ل ــزاب السياس ــر ان االح ــعب. غي ــم الش ــي ته الت
فجماعــات الضغــط )Interest Groups( تنافــس االحــزاب فــي رفعهــا لمطالــب الجماعــات التــي 
تنضــوي تحــت لوائهــا. ولقــد ازدادت أهميــة جماعــات الضغــط لدرجــة قيــل ان االمســاك بالســلطة 

السياســية يمــر عبــر جماعــات الضغــط، وبخاصــة فــي الواليــات المتحــدة االميركيــة.

المحتوى:
I- األحزاب السياسية

1- نشأة وتعريف األحزاب السياسية
2- بنية األحزاب السياسية

3- تصنيفها ووظائفها
4- أمناط النظم الحزبية

5- التحالفات الحزبية
6- دور األحزاب يف الحياة واألنظمة السياسية

7- الدميقراطية داخل األحزاب السياسية
8- األحزاب السياسية يف العامل الثالث

9- األحزاب السياسية يف لبنان
10- األحزاب السياسية يف ارسائيل

∏- الجامعات الضاغطة
1- تعريفها وأنواعها

2- نشاطها ووسائل عملها
3- جاعات الضغط اليهودية يف العامل

4- منظمة ايباك يف الواليات املتحدة األمركية
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مقدمة:

ــان  ــل و الضم ــون العم ــيين: قان ــمين رئيس ــى قس ــامه ال ــرر انقس ــم المق ــن اس ــتدل م يس

االجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن العالقــة المباشــرة بينهمــا، فــإن قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي 

ــذي  ــا ال ــا الخــاص له ــة قانونه ــكل دول ــه ل ــم، االّ ان ــي كل دول العال ــان موجــودان ف ــا مفهوم هم

ــا  ــه ال يمكنن ــى ان ــة ال ــم المشــروعة. اضاف ــع حقوقه ــة التعاطــي م ــال وكيفي ــا العم ــج قضاي يعال

ــة  ــه تحــت مظل ــا عمال ــه لقضاي ــة معالجت ــه القطــاع الخــاص وكيفي ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــال ال اغف

ــة االجــراء ــة المرعي ــن الدول قواني

المحتوى:

القسم االول: قانون العمل

 الجزء االول: المبادىء العامة في قانون العمل

أ - التعريف بقانون العمل

ب - التطور التشريعي لقانون العمل

ج- خصائص قانون العمل

د- مصادر قانون العمل

هـ- الباب الخامس: نطاق تطبيق قانون العمل

 الجزء الثاني: تنظيم عالقات العمل الفردية

أ- التعريف بعقد العمل وخصائصه وتمييزه عن العقود االخرى

ب- انعقاد عقد العمل

ج- اثار عقد العمل
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د- تعليق عقد العمل

هـ: الباب الخامس: انتهاء عقد العمل

و- طوارىء العمل

ز- قضاء العمل الفردي

 الجزء الثالث: تنظيم عالقات العمل الجماعية

أ - النقابات

ب - عقود العمل الجماعية

ج- االضراب

د- تسوية النزاعات الجماعية

القسم الثاين: قانون الضامن االجتامعي

 مقدمة:

- ملحة تاريخية عن نشأة الضان االجتاعي يف لبنان

- خصائص قانون الضان االجتاعي

- أوجه التشابه واالختالف بن قانون الضان االجتاعي وقانون العمل

- الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للضان االجتاعي

 الجزء االول: التنظيم االداري ونطاق تطبيق الضان االجتاعي

أ -  التنظيم االداري للصندوق الوطني للضان االجتاعي

 الجزء الثاين: تقدميات الضان االجتاعي

أ -  فرع ضان املرض واالمومة

ب - فرع ضان طوارىء العمل واالمراض املهنية

ج- فرع نظام التقدميات العائلية والتعليمية

د- فرع نظام تعويض نهاية الخدمة



303 الفصل السادس

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L6009

العالقات الدبلوماسية 

والقنصلية
330السادس

Introduction:
Chaque Etat tente de réaliser ses objectifs à travers deux moyens : soit par la 

persuasion, soit par la force. La persuasion se passe par l’art de la diplomatie. La 

diplomatie régit donc les rapports entre les Etats touchant à leurs intérêts. C’est 

surtout l’art de régler pacifiquement les litiges internationaux.

Tout pays a des ambassadeurs et des services à l’étranger, et chaque Etat a un 

programme d’action exprimé dans les déclarations officielles, dans les discours, dans 

les communiqués de presse émanant des porte-parole du gouvernement. Principes 

et valeurs de l’Etat sont à la base de ses relations diplomatiques. La politique 

étrangère s’adresse aux gouvernements des autres Etats, et elle est souvent réactive. 

Des conventions et des règles régissent les activités diplomatiques et consulaires. 

Protocole et  système de privilèges et immunités, eux, apportent le respect de la 

dignité et ce, à égalité entre les Etats. 

La notion de représentation est primordiale, l’ambassadeur représente le Chef 

de l’Etat et le gouvernement de son pays vis à vis des Etats auprès desquels il est 

accrédité. Certaines qualités sont requises pour sa carrière de diplomate. 

Par ailleurs, les missions diplomatiques ont des aspects très différents en 

diplomatie bilatérale et en diplomatie multilatérale, et l’on oppose souvent 

diplomatie ancienne et diplomatie nouvelle. En fait, la diplomatie est un très vieux 

métier, - mais le terme » diplomatie « n’est entré dans le langage qu’à partir du XVIII 

siècle- et les conditions de son exercice ont évolué à travers le temps. L’émergence 

de la diplomatie nouvelle a été accélérée au cours des années 90, et nous sommes 

aujourd’hui en présence d’une diplomatie élargie qui s’étend sur des secteurs 

diversifiés.
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Objectifs et contenu du cours  
Le but de ce cours est de faire connaître les règles, les institutions et les pratiques 

diplomatiques. Nous étudierons la diplomatie sous deux aspects : 

- un aspect matériel, objectif : la diplomatie comme politique des relations 

internationales basées sur le droit international et qui vise à assurer les intérêts 

)contradictoires( des Etats à travers les règlements pacifiques ;

- un aspect fonctionnel : étude des personnes en charge des  missions 

diplomatiques )ambassadeurs, chargés d’affaires, ministres plénipotentiaires…( 

et le système des privilèges et immunités dont ils jouissent dans l’exercice de 

leurs fonctions.

Dans ce cadre, une première partie traitera des règles et coutumes traditionnelles 

s’appliquant à la diplomatie bilatérale et les activités diplomatiques particulières 

)rapports entre relations diplomatiques et consulaires, diplomatie ad hoc(. Dans 

la seconde partie, nous nous intéresserons à la diplomatie multilatérale )missions 

auprès des Organisations internationales, les Hauts fonctionnaires internationaux, 

les conférences internationales…(.  

Buts et démarche pédagogiques du cours
Ce module vise à initier les étudiants aux savoirs qui leur seront demandés dans 

les gouvernements et leurs administrations et dans les Organisations internationales. 

Dans la perspective d'une épreuve de concours administratif, il est important de 

disposer de connaissances permettant de passer le concours.   

La première partie de chaque séance prendra la forme d’un cours magistral. 

La seconde prendra la forme d’un séminaire classique où des sujets de recherche, 

préparés par les étudiants suivant un calendrier préétabli, seront présentés oralement 

et discutés en classe. 
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Plan:

INTRODUCTION

Diplomatie : définitions, étymologie - éléments historiques - codification de la 

loi diplomatique – les moyens de la diplomatie - le  protocole - les nouvelles formes 

de diplomatie.

PARTIE I : LES RELATIONS DIPLOMATIQUES BILATERALES 

REGLES ET COUTUMES TRADITIONNELLES DES MISSIONS 

PERMANENTES

 TITRE PREMIER 

    ORGANISATION DES MISSIONS BILATERALES PERMANENTES

- Introduction

- CHAPITRE I: PRINCIPES D’ORGANISATION DES RELATIONS 

DIPLOMATIQUES

• Introduction

1- » Droit de légation « : doctrine et état actuel de la question

2- Les titulaires de la faculté d’entretenir des relations diplomatiques et 

l’exigence du consentement mutuel

3- Relations diplomatiques et réciprocité

4- Gradations dans les relations diplomatiques : refus temporaire d’agrément 

-rappel du chef de mission- rappel de la mission sans rupture des relations 

diplomatiques. 

5- Sanctions des violations du droit diplomatique : la déclaration persona 

non grata – la rupture des relations diplomatiques.

6- L’organisation des services diplomatiques
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- CHAPITRE II : DES DIPLOMATES
• Introduction
1- Les chefs des missions diplomatiques et leurs classes
2- Les Hauts Commissaires
3- La diplomatie du Saint-Siège
4- Le Corps diplomatique
5- Le personnel des missions diplomatiques

- CHAPITRE III : LES FONCTIONS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 
ET LES DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES

• Introduction
1- Les fonctions 
2- Les devoirs corrélatifs
3- Les relations des missions diplomatiques avec le ministère des Affaires 
étrangères et les Administrations étrangères 

- CHAPITRE IV : ENTREE EN FONCTION ET FIN D’UNE MISSION
• Introduction 
1-Procédures d’entrée en fonction du chef de mission et celles des autres 
membres de la mission
2- Arrivée d’un nouveau chef de mission, présentation des lettres de 
créances, visites d’arrivée
3- Fin de mission

- CHAPITRE V : DES CONSULS
• Introduction
1- Les catégories de consuls
2- La fonction consulaire : caractères généraux 
3- Nomination des consuls et visites d’arrivée 
4- Vacances des postes consulaires et fin d’une mission consulaire 
5- Les membres des postes consulaires
5- Le Corps consulaire
6- Les Agences consulaires
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 TITRE II 
    LE REGIME DES PRIVILEGES ET IMMUNITES 

- Introduction 

- CHAPITRE I : LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L’ETAT 
ACCREDITANT AU PROFIT DE LA MISSION

• Introduction 
1- Locaux de la mission : acquisition – siège- emblèmes
2- Inviolabilité des locaux et des biens de la mission
3- Inviolabilité des archives
4- Devoir de protection de l’hôtel diplomatique
5- Liberté de communication
6- Les immunités douanières et fiscales

- CHAPITRE II : LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES DIPLOMATES
• Introduction
1- Inviolabilité de la personne 
2- Inviolabilité de la demeure et des biens 
3-Immunité  de juridiction personnelle 
4- Immunité d’exécution 
5- Prérogatives de courtoisie 
6- Immunités fiscales et douanières 
7- Temps de guerre 
8- Passeports diplomatiques.

- CHAPITRE III : LES PRIVILEGES ET IMMUNITES CONSULAIRES
• Introduction
1- Privilèges et immunités des locaux consulaires
2- Privilèges et immunités des consuls de carrière : inviolabilité- liberté de 
communiquer avec les ressortissants- témoignage en justice- exemptions 
douanières et fiscales –autres privilèges
3- Privilèges et immunités des consuls honoraires et des locaux dirigés par 
eux.
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- CHAPITRE IV : LES PRESEANCES OFFICIELLES
• Introduction
1- Préséances entre les missions diplomatiques
2- Préséances du Corps diplomatique
3 - Préséances individuelles
4 - Préséances à l’intérieur des missions diplomatiques
5 - Préséances du Corps consulaire
6 - Préséances des missions extraordinaires
7 - Préséances dans certains Etats )photocopies(

 
PARTIE II : LES ACTIVITES DIPLOMATIQUES PARTICULIERES

- Introduction

- CHAPITRE I: RAPPORTS ENTRE RELATIONS DIPLOMATIQUES ET 
CONSULAIRES 

1- Exercice des fonctions consulaires par le poste diplomatique
2- Exercice des fonctions diplomatiques par le poste consulaire

- CHAPITRE II : LES MISSIONS SPECIALES 
1- Mission spéciale : définition et statut
2- Une diversité de missions

- CHAPITRE III : LES ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES 
ET LES RELATIONS DIPLOMATIQUES

1- Les missions permanentes des Etats membres : organisation de la mission 
- régime des privilèges et immunités.
2- Les missions permanentes des Etats tiers : observateurs d’Etats non-
membres – observateurs d’entités non-étatiques.
3- Des fonctionnaires internationaux : caractères de la fonction internationale 
- statut des fonctionnaires internationaux - privilèges et immunités.
4- Des conférences multilatérales : lieu – délégations -  accords multilatéraux.
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- CHAPITRE IV : LES PRESEANCES

1- Préséances entre Organisations internationales

2- Préséances entre fonctionnaires internationaux

3-Préséances entre fonctionnaires internationaux et diplomates : préséances 

vis-à-vis du Corps diplomatique – vis-à-vis des représentants permanents des 

Etats.

CONCLUSION GENERALE
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L6009

العالقات الدبلوماسية 

والقنصلية
330السادس

Introduction:
This course covers the main functions and procedures of diplomatic and 

consular services. The diplomatic laws and practices that govern diplomatic and 

consular relations are examined in detail, covering a wide range of topics and 

concepts including:  the establishment and conduct of diplomatic relations, the 

categories of diplomatic missions, the legal position in international law of Heads 

of State, Heads of Government, Ministers and diplomatic agents, the diplomatic 

corps, status and functions of diplomatic missions, duties of diplomatic missions, 

diplomatic asylum, members of the diplomatic mission, diplomatic inviolability, 

diplomatic privileges and immunities, consular status and functions, and consular 

privileges and immunities, and the law of treaties between nations. Both old and new 

case studies will be used as examples to illustrate the application or misapplication 

of various concepts and laws.

Plan:
1. History of diplomacy )Sen, p.37+- Eileen Denza “Vienna Convention On 

Diplomatic Relations(

2. Diplomacy in General 

• Privileges and immunities of the head of a foreign state )Satow, pp.911- + 

select readings on war crimes(

• The minister for foreign affairs )Satow, pp.1219-(

• The language and forms of diplomatic intercourse )Satow, pp.4052-49 ;41-(
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3. Establishment and Conduct of Diplomatic Relations )Sen, pp.1545-(

• Opening of diplomatic relations Classes of diplomatic agents

• Concurrent accreditation of diplomatic agents

• Appointment of the head of mission 

• Agrement 

• Appointment of a national of the receiving state

• Size of diplomatic mission

• Appointment of the staff of the mission.

• Non-diplomatic staff

• Attaches 

• Offices of the diplomatic mission.

• Diplomatic agent proceeding to his post

• Presentation of credentials and calls 

• The diplomatic corps and their precedence

• Persona grata 

4. Functions of a Diplomatic Agent )Sen, p.4779-(

• Representation and negotiation 

• Reporting on the conditions and developments in the receiving state

• Protection of the interests of the sending state and its nationals 

• Promotion of friendly relations 

• Looking after the interests of minorities

• Miscellaneous duties and notarial functions 

• Duty of non-interference in the internal affairs of the receiving state

5. V. Diplomatic Immunities And Privileges )Sen, pp.80170-(

• Theoretical basis of diplomatic immunities  

• Basis for grant of diplomatic immunities in municipal law 

• Steps towards codification and uniformity

• Reciprocity and discrimination 



القسم الثّالث: توصيف مقّررات اإلجازة يف العلوم الّسياسيّة واإلداريّة312

• Immunities and privileges

• Inviolability

• Freedom of movement 

• Freedom of communication 

• Exemption from local jurisdiction

• Giving of testimony 

• Waiver of immunity 

• Method of claiming immunity 

• Immunity from taxation 

• Exemption from payment of customs duties 

• Other immunities and privileges 

• Persons entitled to immunities and privileges 

• Non-diplomatic staff

• Private servants

• Duration of immunity 

• Attacks on embassies )Satow, pp. 197198-(

• Kidnappings )Satow, pp.199203-(

6. Position in Third States )Sen, pp. 171181-(

• Diplomatic agents 

• Non-diplomatic staff

• Diplomatic couriers

7. Termination of a Mission )Sen, pp.182197-(

8. The appointment of consuls  )Satow, pp.211215-(

9. Functions, privileges and immunities of Consuls )Satow, pp.216225-(

10. Nationality, Aliens and Refugees )Aust, pp.179195-(

11. Asylum and Extradition )Sen, pp.351368+- select readings(

12. The Law of Treaties )Aust, pp.51116-(
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

L6000
330السادسالترشيع الرضيبي

مقدمة:
مل يعــد هــدف الدولــة مــن جبايــة الرضائــب مجــرد الحصــول عــى االمــوال الالزمــة لتمويــل 

الخزينــة العامــة فحســب، وإمنــا اصبحــت الرضيبــة أداة مهمــة لتحقيــق الدولــة. اهدافهــا 

االقتصاديــة واالجتاعيــة وغرهــا. إن هــذه االهــداف املفــرتض اخذهــا بعــن االعتبــار عنــد رســم 

السياســة املاليــة الرضيبيــة ميكــن للدولــة تطبيقهــا مــن خــالل تعميــم نظــام رضيبــي فعــال يرتكــز 

ــي بدورهــا ســتفتح  ــة الت ــادىء الرضيبي عــى اســرتاتيجية واضحــة وشــفافة ويراعــي األســس واملب

ــا. ــة النجــاز اهدافه ــام السياســة الرضيبي املجــال ام

وعــى هــذا االســاس ســيتم الرتكيــز يف هــذا املخطــط عــى تأمــن االيــرادات الالزمــة للنهــوض 

بالنفقــات العامــة والقــدرة عــى تحقيــق التنميــة الشــاملة. هــذا فضــالً عــن تأثــر افــرازات العوملــة 

االقتصاديــة عــى اقتصاديــات الدولــة املتقدمــة والناميــة وتأثرهــا عــى البنيــان االقتصــادي بشــكل 

ــي ام عــى  ــك عــى املســتوى الوطن ــك ســواء أكان ذل ــة بشــكل خــاص وذل ــام والنظــم الرضيبي ع

املســتوى املحــيل.

المحتوى:

الباب األول: النظرية العامة للضرائب

- فصل تمهيدي  : لمحة عامة عن الموارد العمومية

- الفصل األول   : الضرائب بصورة عامة )تطورها، تعريفها، خصائصها، مبادئها، أهدافها( 

- الفصل الثاني  : أنواع الضرائب.

ــة،  ــرح الضريب ــر مط ــة، تقدي ــرح الضريب ــة )مط ــي للضريب ــم الفن ــث  : التنظي ــل الثال - الفص

ــة( ــدل الضريب مع

- الفصل الرابع  : التهرب واالزدواج الضريبي )تعريفهما واسبابهما وكيفية تالفيهما(
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الباب الثاني: النظام الضريبي في لبنان

- فصل تمهيدي : هيكلية النظام الضريبي في لبنان ، خصائصه، العوامل المؤثرة فيه.

- الفصــل األول  : لمحــة عامــة عــن الضرائــب المباشــرة فــي لبنــان )الضرائــب علــى الدخــل، 

رســم االنتقــال، ضريبــة االمــالك المبنيــة(

- الفصل الثاني  : الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

- الفصل الثالث  : الضريبة على الرواتب واالجور ومعاشات التقاعد.

ــوم  ــرى )الرس ــوم االخ ــرة والرس ــر المباش ــب غي ــن الضرائ ــة ع ــة عام ــع  : لمح ــل الراب - الفص

ــة(  ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــي، الضريب ــع المال ــم الطاب ــة، رس ــوم العقاري ــة، الرس الجمركي

- الفصل الخامس: الضريبة على القيمة المضافة .
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

LANG 

L6000
360السادسلغة اجنبية

Introduction:
The purpose of this course is to prepare the students of Law and political 

sciences to read and write in English and to develop their restricted knowledge in 

legal and political terms 

The course aims to:

• develop the students' comprehension of legal and Political texts; 

• develop the students' listening skills in the legal and political fields; 

• provide the students with opportunities to express by reformulating in their 

own words while summarizing.

Plan:
Students are taught to develop their skills in:

 Reading which includes:

Skimming, scanning, detailed reading, guessing unknown words from context, 

understanding text organization, recognizing argument and counter-argument; 

distinguishing between main information and supporting detail, fact and 

opinion, hypothesis versus evidence; summarizing and note-taking.

 Writing includes:

• Essay content and structure )patterns of organization, paragraphing, discussion 

– argument/counter-argument, advantages and disadvantages, topic sentence 

and supporting ideas, coherence and cohesion, punctuation(. 

• Style )passive constructions, avoiding verbosity( 

• Punctuation 
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 Speaking includes:

• Seminar skills )agreeing and disagreeing, clarifying, questioning, concluding(. 

• Presentation skills )introductions and stating the purpose, signposting, 

highlighting key points, summaries, conclusions(. 

The students' competence in skills development is measured by their ability to 

understand and produce written and spoken language in an educational context, 

to perform the following academic tasks:

• Reading and understanding written academic language; 

• writing assignments in an appropriate style for university study; 

• listening to and comprehending spoken language )within the framework of 

Breakthrough level(;

• speaking to colleagues and lecturers 

Methods of assessment:

• Individual and group oral presentations 

• Oral interactions )including pair work( 

• Written tests and tasks of various length )memoranda, notes( 

• Essays 

• Listening/ viewing 

• Communicating the gist of simple reading passages 

• Translation of simple texts on law.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L6010
440السادسفن التفاوض

مقدمة:
التفــاوض هــو تلــك العمليــة الخاصــة بحــل الــرتاع بــن الطرفــن أو أكــرث والــذي مــن خاللهــا 

يقــوم الطرفــن أو جميــع األطــراف بتعديــل طلباتهــم وذلــك بغــرض التوصــل إىل تســوية مقبولــة 

تحقــق املصلحــة لــكل منهــا. 

وللتفــاوض أســاليب متعــددة وهــو قــد يكــون مبــارش أو غــر مبــارش، ويعتمــد عــى قــدرة كل 

طــرف عــى مســك أوراق القــوة وحســن اســتغاللها أثنــاء املفاوضــات لتحقيــق أهدافــه والســعي 

لتحقيــق أكــرث مكاســب ممكنــة مــن الطــرف اآلخــر.

يهدف هذا المقرر إلى فهم أهمية علم التفاوض ومفهوم التفاوض.

المحتوى:
القسم النظري : 

- مقدمة

- أهمية علم التفاوض

- مفهوم التفاوض

- عناصر التفاوض الرئيسية 

أوال: الموقف التفاوضي وعناصر الموقف التفاوضي

ثانيا: أطراف التفاوض

ثالثا: القضية التفاوضية

رابعا: الهدف التفاوضي

- شروط التفاوض

أوال: القوة التفاوضية

ثانيا: المعلومات التفاوضية
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ثالثا: القدرة التفاوضية

رابعا: الرغبة المشتركة

خامسا: المناخ المحيط

القسم التطبيقي :
- مناهج واستراتيجيات التفاوض

أوال: استراتيجيات منهج المصلحة المشتركة

1. استراتيجية التكامل

2. استراتيجية تطوير التعاون الحالي

3. استراتيجية تعميق العالقة القائمة:

4. استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجاالت جديدة:

ثانيا: استراتيجيات منهج الصراع

االستراتيجية األولى: استراتيجية )اإلنهاك(

االستراتيجية الثانية: إستراتيجية التشتيت )التفتيت(

االستراتيجية الثالثة: استراتيجية إحكام السيطرة )اإلخضاع(

االستراتيجية الرابعة: استراتيجية الدحر )الغزو المنظم(

االستراتيجية الخامسة: استراتيجية التدمير الذاتي )االنتحار(
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

L6011
440السادسانرتبولوجيا سياسية

مقدمة:
األنرتوبولوجيــا السياســية تتنــاول اإلنســان كإنســان ســيايس،  مفتشــة عــن الخصائــص املشــرتكة 

ــات  ــة باملجتمع ــية الخاص ــاق السياس ــف األنس ــل وتوص ــك تحلِّ ــية.  وكذل ــة السياس ــكل األنظم ل

ــا  ــد مجاله ــة تحدي ــية ومحاول ــا السياس ــف باألنرتوبولوجي ــرر اىل التعري ــذا املق ــدف ه ــة. يه األولي

الــدرايس ومناهــج البحــث املســتخدمة فيهــا. كــا ان هــذا املقــرر يحــاول  تدريــب الطــالب عــى 

صياغــة األدلــة يف البحــوث األنرتوبولوجيــة ومحاولــة الربــط بــن بحــوث األنرتوبولوجيــا السياســية 

ــعى اىل  ــا يس ــيايس. ك ــاع الس ــم االجت ــة وعل ــم السياس ــن عل ــا يف كل م ــة له ــوث القريب والبح

مســاعدة الطــالب عــى إكتســاب إمكانيــة دراســة مشــاكل اإلدارة والحكــم يف املجتمعــات األوليــة 

التــي تؤلــف الدولــة.

المحتوى:

أ – بناء األنتروبولوجيا السياسية

- معنى األنتروبولوجيا السياسية واتجاهاتها

- مناهج األنتروبولوجيا السياسية

ب – المجال السياسي

- حكم الحد األقصى وحكم الحد األدنى

- مقارنة الطرق

ج – عالقة الدين بالسلطة

- القواعد المقدسة للسلطة

- الطقوس الدينية والسلطة

- تأثير المقدس على السلطة واستراتيجية السلطة
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د – املناصب واملراكز االجتامعية والسياسية والسلطة

- السلطة السياسية واملناصب

- اإلقطاعية وعالقة التبعية

ه – عوامل ومظاهر التغري السيايس

- خلل يف األنظمة التقليدية لحر السلطة

- تعارض نظامي السلطة والنفوذ

- نزع صفة القداسة جزئياً عن السلطة

- الحزب السيايس واإليديولوجيا: تعبر عن الحداثة.

و – الخامتة 
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SCAD 

L6001

مدخل اىل الوظيفة 

العامة
440السادس

مقدمة:
تحتــل الوظيفــة العامــة موقعــاً تتمكــن االدارة العامــة بواســطته مــن تنفيــذ السياســة العامــة 

ــن  ــطة املوظف ــغل بواس ــي تش ــز الت ــة املراك ــة كاف ــات اإلدارات العام ــرر يف هيكلي ــة، وتق للدول

العموميــن. وحيــث أن الوظيفــة العامــة هــي مــكان تأديــة خدمــة عامــة فــإن تأديــة هــذه الخدمــة 

ــن  ــع اللبناني ــة لجمي ــرص املكتافئ ــر الف ــذي يوجــب توف ــاً للدســتور ال ــكل مواطــن وفق متاحــة ل

بتــويل الوظائــف العامــة. وطبعــاً ضمــن الــرشوط التــي يقررهــا القانــون لــكّل وظيفــة.

المحتوى:
الفصل االول: مفهوم الوظيفة العامة

- المبحث االول: تعريف الوظيفة العامة

- المبحث الثاني: تطور مفهوم الوظيفة العامة عبر التاريخ

- المبحث الثالث: مفهوم الوظيفة العامة وخصائصها في االنظمة المعاصرة

- المبحث الرابع: الوظيفة العامة والوظيفة الخاصة

الفصل الثاني: الموظفون العامون

- المبحث االول: تعريف الموظف العام وانواع الموظفين العامين

- المبحث الثاني: طبيعة رابطة الموظف العام بالدولة

الفصل الثالث: إدارة شؤون الموظفين

- المبحث االول: التسميات والمصطلحات المختلفة

- المبحث الثاني: مفهوم إدارة شؤون الموظفين

- المبحث الثالث: وظائف إدارة شؤون الموظفين

- المبحث الرابع: صالحيات إدارة شؤون الموظفين
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الفصل الرابع: سياسات اختيار الموظفين وتعيينهم

- المبحث االول: أهمية عملية االختيار وأهدافها

- المبحث الثاني: شروط التوظيف العامة

- المبحث الثالث: إجراءات اختيار الموظفين

- المبحث الرابع: اجراءات ومبادىء تعيين الموظفين

الفصل الخامس: إلتزامات الموظفين وحقوقهم

- المبحث االول: التزامات الموظفين

- المبحث الثاني: حقوق الموظفين وضماناتهم

الفصل السادس: سياسات الرواتب واألجور

- املبحث األول: مفهوم الرواتب واألجور

- املبحث الثاين: أنواع الرواتب واألجور

- املبحث الثالث: أسس احتساب الرواتب واألجور

- املبحث الرابع: مشاكل الرواتب واألجور يف القطاع الحكومي

- املبحث الخامس: أهمية الرواتب واألجور

الفصل السابع: التدرج والرتقيه والرتفيع والنقل

- املبحث االول: العالوات

- املبحث الثاين: الرتقية

- املبحث الثالث: النقل

- املبحث الرابع: التدرج والرتقية والرتفيع والنقل يف النظام اللبناين

الفصل الثامن: إجازات املوظفني

- املبحث األول: اإلجازات اإلدارية او السنوية

- املبحث الثاين: اإلجازات العائلية

- املبحث الثالث: اإلجازات بدون راتب

- املبحث الرابع: إجازات األمومة
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- املبحث الخامس: اإلجازات الصحية

- املبحث السادس: اإلجازات الطارئة

- املبحث السابع: إجازات الحج

الفصل التاسع: أوضاع املوظفني القانونية

- املبحث االول: األصالة

- املبحث الثاين: الوكالة

- املبحث الثالث: االنتداب

- املبحث الرابع: الوضع خارج املالك

- املبحث الخامس: االستيداع

- املبحث السادس: اإلعفاء من مهام الوظيفة

- املبحث السابع: االنتداب للقيام بأعال امانة الرس الخاصة بالوزير

الفصل العارش: مسؤولية املوظفني

- املبحث االول: املسؤولية التأديبية او املسلكية

- املبحث الثاين: املسؤولية الجزائية

- املبحث الثالث: املسؤولية املدنية

الفصل الحادي عرش: انتهاء خدمة املوظفني

- املبحث االول: انتهاء الخدمة بناء عى طلب املوظف

- املبحث الثاين: انتهاء الخدمة من جانب االدارة



القسم الّرابع

توصيف مقّررات الماستر
في الحقوق

الفصل األّول

الفصل الّثاين

الفصل الّثالث

الفصل الّرابع

 

مهني ، بحثي

 

قانون جزايئ ، قانون خاص  

قانون عام )مهني / بحثي(

قانون األعامل



DROC - M1000 / العقود املدنية والتجارية

DRPE - M1000 / قضاء الحكم الجزايئ )عادي واستثنايئ(

DRCO - M1003 / القانون البحري والجوي 

SCAD - M2000 / املنازعات االدارية

DROC - M1001 / نظرية االثبات يف الدعوى املدنية 

DROC - M1002 / االرث والوصية 

DRPR - M1004 /  التحكيم

الفصل األّول
مهني، بحثي
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DROC 

M1000
52510االولالعقود املدنية والتجارية

مقدمة:
تعــد العقــود الصيغــة األكــرث اســتخداماً بــن األفــراد لرتتيــب االلتزامات، بحيــث تعــد االلتزامات 

مــن طــرف واحــد يف إطــار القانــون الخــاص هــي االســتثتناء، وهــذا التبــادل يف الحقــوق والواجبــات 

هــو الــذي يحكــم العالقــات الخاصــة، وقــد اهتــّم املشــرتع يف بيــان أنــواع هــذه العقــود وآثارهــا 

وهــي تقســم إىل عــدة فــروع أبرزهــا العقــود املدنيــة والعقــود التجاريــة.

المحتوى:
الفصل االول: خصوصية العقود التجارية وتمييزها عن العقود المدنية

- الفقرة االولى: القواعد العامة التي تطبّق على العقود التجارية

- الفقرة الثانية: القواعد الخاصة بالعقود التجارية

الفصل الثاين: عقد التمثيل التجاري

• الفرع االول: االطار القانوني للتمثيل التجاري

- الفقرة االول: تعريف ومفهوم الممثل التجاري

- الفقرة الثانية: مفهوم حصرية التمثيل

- الفقرة الثالثة: مفاعيل قيد التمثيل التجاري

• الفرع الثاني: نشوء عقد التمثيل التجاري

- الفقرة االولى: المرحلة السابقة للتعاقد

- الفقرة الثانية: انبرام عقد التمثيل التجاري

- الفقرة الثالثة: انتهاء عقد التمثيل التجاري
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الفصل الثالث: السمرسة

• الفرع االول: مفهوم وخصائص السمسرة

- الفقرة االولى: النظام القانوني للسمسرة

- الفقرة الثانية: عقد السمسرة

• الفرع الثاني: آثار عقد السمسرة وانتهاؤه

- الفقرة االولى: حق السمسار باألجر

- الفقرة الثانية: انتهاء عقد السمسرة

الفصل الرابع: الوكالة التجارية والوساطة
• الفرع االول: اإلطار القانوين لعقدي الوكالة والوساطة

- الفقرة االوىل: فريقا عقد التوسط

- الفقرة الثانية: خصائص عقدي الوكالة التجارية والوساطة

• الفرع الثاين: آثار عقدي الوكالة التجارية والوساطة

- الفقرة االوىل: موجبات املتوسط نحو الزبون

- الفقرة الثانية: موجبات الزبون نحو املتوسط

- الفقرة الثالثة: الروابط القانونية بن املتوسط والغر

الفصل الخامس: الرهن التجاري
• الفرع االول: اإلطار القانوين للرهن التجاري

- الفقرة األوىل: تعريف وخصائص الرهن التجاري

- الفقرة الثانية: موضوع الرهن التجاري

• الفرع الثاين: إنشاء الرهن الجاري

- الفقرة األوىل: طرق انشلء الرهن

- الفقرة الثانية: حقوق وواجبا الدائن املرتهن

• الفرع الثالث: اجراءات التنفيذ عى اليء املرهون

- الفقرة األوىل: األصول القانةنية الواجبة االتباع

- الفقرة الثانية: الغاية منمنع الدائن املرتهن من تلك اليء املرهون
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الفصل السادس: عقد الليزيغ
• الفرع االول

- الفقرة األوىل: الرشوط الشكلية

- الفقرة الثانية: الرشوط املوضوعية لعقد الليزنغ

• الفرع الثاين: رشوط تأسيس ومارسة رشكات االيجار التموييل

- الفقرة االوىل:الرشوط املطلوبة لتأسيس ومارسة رشكات الليزنغ

- الفقرة الثانية: كيفية مارسة رشكة الليزنغ ألعالها بعد تأسيسها

• الفرع الثالث: انتهاء عقد الليزنغ والقضاء املختص للبت بنزاعات الليزنغ

- الفقرة االوىل: طرق انتهاء عقد الليزنغ

- الفقرة الثانية: القضاء املختص للبت بالدعاوى املتعلقة بعقد الليزنغ

الفصل السابع: عقد الفرانشايز
• الفرع االول: طبيعة عقد الفرانشايز

- الفقرة االوىل: تعريف عقد الفرانشايز وخصائصه

- الفقرة الثانية: اشكال عقد الفرانشايز

• الفرع الثاين: النظام القانوين للفرانشايز

- الفقرة االوىل: مراحل ابرام العقد وعنارصه االساسية

- الفقرة الثانية: تنفيذ العقد والتزامات الفرقاء املتبادلة

• الفرع الثالث: انتهاء عقد الفرانشايز

- الفقرة االوىل: اسباب انتهاء عقد الفرانشايز

- الفقرة الثانية: اآلثار املرتتبة عى انتهاء العقد

  مالحظــة: نقــرتح إعــادة تســمية املــادة ب "العقــود التجاريــة" بــدال مــن "العقــود التجاريــة" 

يك ينســجم املضمــون مــع التســمية، ألن الطــالب يدرســون خــالل ســنوات االجــازة العقــود 

املدنيــة بعمــق، يف ان العقــود التجاريــة التــي تدخــل يف صلــب القانــون التجــاري هــي التــي 

يجــب ان يتــم الرتكيــز عليهــا، ال ســيا وانهــا ال تــدرّس اال يف إطــار هــذه املــادة. وقــد افــرد 

ــوان: "يف  ــة تحــت عن ــة للعقــود التجاري ــون التجــارة الري ــث مــن قان ــاب الثال املشــرتع الكت

ــا  ــت اليه ــاص" واضيف ــه خ ــة بوج ــود التجاري ــض العق ــام يف بع ــه ع ــة بوج ــود التجاري العق

ــة. ــة الحديث العقــود التجاري
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DRPE 

M1000

قضاء الحكم الجزايئ 

)عادي واستثنايئ(
52510االول

مقدمة: 
ــة االســتثنائية مــن  ــة املحاكــم الجزائي يهــدف هــذا املقــرر إىل إطــالع الطالــب عــى خصوصي

حيــث تشــكليها، اختصاصهــا )املــكاين، النوعــي واملوضوعــي(، وضــع يدهــا عــى الدعــوى، اجــراءات 

االدعــاء، التحقيــق واملحاكمــة امامهــا، حقــوق الخصــوم )النيابــة العامــة، املدعــي واملدعــى عليــه( 

امــام هــذه املحاكــم، االحــكام التــي تصــدر عنهــا وطــرق الطعــن العاديــة او غــر العاديــة للطعــن 

باألحــكام الصــادرة عنهــا.

المحتوى: المحاكم الجزائية االستثنائية المحلية:

مقدمة عام عن خصوصية المحاكم الجزائية االستثنائية

الفصل األول: المحكمة العسكرية:
ــة المحكمــة العســكرية: قضــاة منفــردون – محكمــة عســكرية دائمــة – محكمــة  1- هيكلي

ــز العســكرية التميي

2- صالحية المحكمة العسكرية: الصالحية االقليمية، النوعية والذاتية

3- التحقيــق لــدى القضــاء العســكري: النيابــة العامــة العســكرية – الضابطــة العدليــة 

العســكرية – قضــاة التحقيــق العســكريين – قــرارات قضــاة التحقيــق العســكريين

4- تنــازع االختصــاص بيــن المحكمــة العســكرية والمحاكــم االســتثنائية االخــرى او المحاكــم 

العاديــة

5- حقوق النيابة العامة والخصوم امام المحكمة العسكرية

6- اجراءات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية

7- قرارت المحكمة العسكرية، تبليغها وطرق الطعن بها

8- طرق المراجعة امام المحكمة العسكرية: االعتراض – االستئنئاف – التمييز
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الفصل الثاين: محكمة االحداث:
1- الطبيعة الخاصة ملحكمة االحداث

2- اختصاص محكمة االحداث

3- اجــراءات املحاكمــة امــام األحــداث: الحــدث – الحــدث املعــرض لالنحــراف - تأليــف 

محكمــة االحــداث – حقــوق الخصــوم – اجــراءات املالحقــة والتحقيــق واملحاكمــة – التدابــر 

ــا. ــا وطــرق الطعــن به ــة االحــداث، تبليغه ــرارت محكم ــة ق املتخــذة بحــق الحــدث – خصوصي

الفصل الثالث: املجلس العديل
1- تشكيل املجلس العديل

2- اختصاص املجلس العديل

3- الطبيعة الخاصة للمجلس العديل

4- االدعاء امام املجلس العديل

5- اجراءت التحقيق واملحاكمة امام املجلس العديل

6- حقوق النيابة والخصوم امام املحلس العديل

7- قرارت املجلس العديل، تبليغها ومدى امكانية طرق الطعن بها.

الفصل الرابع: محكمة املطبوعات 
1- تشكيل محكمة املطبوعات

2- اختصاص محكمة املطبوعات )املكاين والنوعي(

3- اجراءات املحاكمة امام محكمة املطبوعات

4- قرارات محكمة املطبوعات، تبليغها وطرق الطعن بها

الفصل الخامس: املجلس األعىل ملحكمة الرؤساء والوزراء
1- مسؤولية رئيس الجمهورية: الخيانة العظمى – خرق الدستور – جرائم عادية

2- مسؤولية رئيس محلس الوزراء والوزراء: الخيانة العظمى – جرائم عادية

الفصل السادس: املحكمة الخاصة بالقضايا الجمركية:
- مفهوم الجرمية الجمركية

- مهام النائب العام املايل

- طبيعة املحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية
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- اختصاص محكمة الدرجة األوىل يف بروت

- طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن املحكمة املختصة بالقضايا الجمركية:

- استئناف أحكام الحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية؟

القسم الثالث: أعامل موجهة 
- اعال توجيهية تشمل املحاكم الجزائية االستتثنائية

ــار،  ــن االعتب ــذ بع ــب، يرجــى االخ ــم الطال ــة تقيي ــارات: لوضــع عالم ــارف وامله ــم املع - تقيي

ــا عــى مســألة  ــا، ومــدى تطبيقه ــع به ــي يطل ــة الت ــة والفقهي ــة والحقوقي املعلومــات القانوني

ــة التــي يفــرتض ان تتضمــن نقــاط قانونيــة متعــددة ومتشــابكة، ضمــن مواكبــة تطــور  معين

ــارة. ــة املث ــاط القانوني ــه حــول النق ــه او اختالف ــاد ومــدى توافق االجته
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRCO 

M1003
428االولالقانون البحري والجوي 

مقدمة: 
ــل  ــائل النق ــق مبس ــي تتعلّ ــود الت ــوي والعق ــري والج ــن البح ــادة القانون ــذه امل ــن ه تتضّم

البحــري والجــوي، باالضافــة اىل بعــض التعريفــات للبعــض املفاهيــم واملصطلحــات. وترتكّــز خاصــة 

ــم وترعــى وتحكــم املوضــوع. ــي تنظّ ــة الت ــون البحــري حــول املعاهــدات الدولي يف القان

المحتوى: 

القسم االول: القانون البحري

 الفصل االول: النظام القانوني للسفينة:

1- المفهوم القانون للسفينة )التعريف- الطبيعة القانونية- الجنسية(

2-  الحقوق الواردة على السفينة )الملكية- حقوق االمتياز البحري(

 الفصل الثاني: اشخاص المالحة البحرية:

1- االشخاص البحريون )المجهز- الربان- المرشد(

2- االشــخاص البريــون )اميــن الســفينة- اميــن الحمولــة- مقــاول الشــحن والتفريــغ- 

السمســار البحــري(

 الفصل الثالث: عقد النقل البحري:

1- ايجار السفينة )صور االيجار- التزامات المجهز والتزامات المستأجر(

2- النقل بسند شحن )التزامات الناقل- التزامات الشاحن(

• مالحظة: الدراسة ستقتصر على نقل البضائع بحراً دون نقل الركاب

ــي- معاهــدة ســندات الشــحن  ــون البحــري اللبنان ــق القان ــدرس وف ــن ت هــذه العناوي

ــردام. ــة روت ــراً اتفاقي ــورغ واخي ــة هامب واتفاقي
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القسم الثاين القانون الجوي

 الفصل االول: النظام القانوين للطائرة: واشخاص املالحة الجوية

1- املفهوم القانوين للطائرة )الطبيعة القانونية – الجنسية(

2- اشخاص املالحة الجوية )قائد الطائرة- افراد الطاقم(

 الفصل الثاين: الفضاء الجوي ومبدأ سيادة الدولة

1- تنظيم املالحة الجوية يف لبنان

2- التنظيم الدويل )املعاهدات الدولية(

 الفصل الثالث: النقل الجوي

1- عقد النقل الجوي )وثائق عقد النقل- آثار عقد النقل(

2- مسؤولية الناقل الجوي )اساسها وطبيعتها- حاالت انعقادها- وسائل دفع املسؤولية(

• مالحظة: الدراسة ستقتر عى نقل الركاب جواً دون نقل البضائع

هــذه العناويــن تــدرس وفــق الترشيــع اللبنــاين- واملعاهــدات الدوليــة خاصــة شــيكاغو 

فرصوفيــا ومونرتيــال.



القسم الرّابع: توصيف مقّررات املاسرت يف الحقوق334

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCAD 

M2000
428االولاملنازاعات االدارية

مقدمة: 
تتضّمــن هــذه املــادة عــرض للمبــادىء حــول التنــازع االداري وأصــول تقديــم املراجعــة 

القضائيــة واجــراءات املحاكمــة، كــا تختــص بتحديــد القــرارات التــي تقبــل الطعــن وتلــك التــي 

ــة ذات  ــات االداري ــة كيفيــة وطــرق الطعــن بقــرارات الهيئ ــة ثاني ــاول ايضــاً يف مرحل ــه. تتن ال تقبل

ــة. ــس شــورى الدول ــرارات مجل ــا وبق ــة ك ــة القضائي الصف

المحتوى: 

المحور االول: مبادىء التنازع االداري

 االسبوع االول: 

- استقاللية وتميّز اصول المحاكمات االدارية

- التطبيق الفوري لقواعد االصول

- مبدأ عدم رجعية قوانين االصول

- قواعد االختصاص

المحور الثاني: القرار القابل للطعن

 االسبوع الثاني:

- القرار االداري القابل للطعن

- ما هو القرار االداري القابل للطعن

- القرار النافذ الضار

- القرار غير القابل للطعن

- قرار الرفض الضمني- مذكرة ربط النزاع

- صيغة المذكرة
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- المرجع الصالح التخاذ القرار

- مهلة استصدار القرار الضمني

املحور الثالث: اصول تقديم املراجعة القضائية

 االسبوع الثالث:

- مهلة املراجعة

- رسيان املهلة

- تبليغ- نرش- نظرية العلم االكيد

- حساب مهلة املراجعة

- قطع املهلة

- مهل خاصة ببعض املراجعات

 االسبوع الرابع:

- الرشوط املتعلقة باملستدعي

- اهلية املقاضاة

- الصفة للمقاضاة

- املصلحة يف املقاضاة

- عدم الرضوخ

 االسبوع الخامس:

- الرشوط املتعلقة بشكل املراجعة

- مقومات استدعاء املراجعة

- االستعانة مبحام

- بيانات ومستندات االستدعاء

- موضوع  االستدعاء

- السبب القانون للمراجعة

- اكال النواقص وبطالن االستدعاء

- الرسوم القانونية والنفقات

- املعونة القضائية
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 االسبوع السادس: 

- الخصومة يف املراجعة )صحة الخصومة(

- سبق االدعاء

- املراجعة املوازية

- حظر املراجعة

املحور الرابع: اجراءات النظر باملراجعة

 االسبوع السابع:

- وقف تنفيذ القرار املطعون فيه

 االسبوع الثامن:

- التحقيق يف املراجعة

- دور املقرر

- وسائل التحقيق

- االثبات وطلب امللف االداري

- املعاينة الفنية واالستعانة بالخرة

- استئناف قرارات املقرر

- التقرير واملطالعة

 االسبوع التاسع:

- طوارىء املحاكمة

- التدخل واالدخال يف املحاكمة

- املسألة املستأخرة

- توحيد املراجعات للتالزم

 االسبوع العارش: 

- الحكم يف املراجعة

- فتح املحاكمة

- صدور الحكم

- مفعول قرارات مجلس الشورى



337 الفصل األّول

- تفسر الحكم

- تنفيذ الحكم

املحور  الخامس: الطعن بقرارات الهيئات االدارية ذات الصفة القضائية:

 االسبوع الحادي عرش:

- االستئناف

- النقض

املحور السادس: الطعن بقرارات مجلس شورى الدولة

 االسبوع الثاين عرش:

- االعرتاض

- اعرتاض الغر

- اعادة املحاكمة

- تصحيح الخطأ املادي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

M1001

نظرية االثبات يف الدعوى 

املدنية 
428االول

مقدمة: 
تتضّمــن هــذه املــادة البحــث يف وســائل االثبــات املقبولــة ومــدى متتعهــا بالقــوة الثبوتيــة، ثــم 

الغــوص يف احــكام خاصــة الثبــات بعــض االعــال القانونيــة والتــي تســتدعي الطابــع الرســمي يف 

ــات مــع  ــة يف االثب ــل الطــرق التقليدي ــوم يف تفعي ــة هــذه املــادة الي ــان. تكمــن أهمي بعــض االحي

ادخــال نظــام قانــون معــّدل للطــرق الحديثــة كاالثبــات الــذي يتــم بالطــرق االلكرتونيــة.

المحتوى: 

القسم االول: االحكام العامة التي ترعى نظرية االثبات

 الفصل االول: وسائل االثبات المعّدة سلفاً )البينة الخطيّة(

- السند الرسمي

- السند العادي

- المخطوطات االخرى: رسائل- دفاتر تجارية...

- الكتابة االلكترونية

 الفصل الثاني: وسائل االثبات غير المعّدة سلفاً )البينة الشفهية(

- االقرار

- اليمين

- شهادة الشهود

- القرائن
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القسم الثاين: احكام االثبات الخاّصة ببعض االعامل القانونية

 الفصل االول: وسائل االثبات في العقود التي تتجاوز الرضائية

1- عقد الشركة

2- عقد البيع العقاري

3- الهبة والوعد بالهبة

• مسائل االحوال الشخصية

 الفصل الثاني: وسائل االثبات في العقود التي تقوم على الرضائية

1- عقد االيجار

2- عقد الوكالة

3- عقد العمل
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

M1002
428االولاالرث والوصية 

مقدمة: 
ــع  ــويص، ويخض ــورث أو امل ــاة امل ــد وف ــوال  بع ــال األم ــن النتق ــا طريقت ــة ه اإلرث والوصي

ــوارث  ــوق ال ــك حق ــوق الغــر وكذل ــة حفاظــاً عــى حق ــة وشــكليات ملزم ــد صارم كالهــا لقواع

ــه. وتوجــد قواعــد مشــرتكة بــن اإلرث والوصيــة كــا تخضــع الوصيــة ملبــادئ متصلــة  واملــوىص ل

ــة. ــظ حقــوق الورث بحف

ــدة  ــس عــى قاع ــي لي ــة تتصــالن باألحــوال الشــخصية، فه ــد االرث والوصي ــت قواع ــا كان ومل

ــويص . ــورث أو امل ــة امل ــة لطائف ــل تخضــع لألحــكام الديني ــان ب واحــدة يف لبن

المحتوى: 

يتّوزع اللبنانيون لجهة نظام الوصية واالرث اىل قسمن:

1- قسم يداوم على تطبيق الشريعة االسالمية بمذاهبها ومحاكمها المعترف بها قانوناً

ــي  ــدروز ف ــماعيليين وال ــة واالس ــّنة والجماع ــل الس ــى أه ــق عل ــي: ويطبّ ــب الحنف أ - المذه

ــف. ــى نظــام التصني ــز هــذا المذهــب عل ــة ويرتك حــدود معين

ب - المذهــب الجعفــري: ويطبّــق علــى الشــيعة اإلماميــة والعلوييــن ويرتكــز هــذا المذهــب 

علــى نظــام الترتيــب.

ت - المذهــب الــدرزي: وتشــّكل الوصيــة النظــام األساســي النتقــال التركــة فــي هــذا المذهــب 

امــا فــي حــال إهمــال كتابــة الوصيــة عندهــا يطبــق المذهــب الحنفــي الــى جانــب القانــون 

المدنــي علــى ورثــة الــدرزي المتوفــي.

ــة  2- القســم الثانــي مــن اللبنانييــن يتبــع لهــذه الجهــة احكامــاً ترعاهــا قوانيــن الســلطة المدني

ومحاكمهــا ويرتكــز قانــون االرث لغيــر المحمدييــن الصــادر بتاريــخ 23 حزيــران 1959 علــى نظــام 

الطبقــات.
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وترتكز الدراسة يف قسمها االول عى نظام الوصية يف لبنان.

- معنى الوصية في الفقه والقانون

- شروط ونصاب الوصية

- آثار الوصية

- الرجوع عن الوصية وسقوطها

اما القسم الثاين فيتّضمن نظام االرث يف لبنان

- معنــى اإلرث فــي الفقــه والقانــون )االركان والشــروط واألســباب والحقــوق المرتبطــة بــاإلرث 

ثــم موانــع االرث(

- االنظمة االرثية وقواعدها األساسية

أ - نظام التصنيف عند السنة )والدروز(

ب - نظام الرتتيب والدرجات عند الشيعة

ت - نظام الطبقات يف القانون املدين

- تحديد الفروض ثم اصحاب الفروض رشعاً او اصحاب الحصص املحفوظة قانوناً.

- تأصيل املسائل االرثية

ــة  ــد املالعن ــرد، الحجــب، املفقــود، مــراث الحمــل، الخــى، ول - مســائل مختلفــة )العــول، ال

ــر الرتكــة، التخــارج( ــة الهــالك الجاعــي، تحري ــا، حال والزن

- مسائل مشهورة عند السنة )األخ املشؤوم، االخ املبارك، العمريتان ...(

- اعال تطبيقية شاملة لكل األنظمة االرثية.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPR 

M1004
428االولالتحكيم

Introdution:
the process of resolving a dispute )as between labor and management( or a grievance 

outside of the court system by presenting it to an impartial third party or panel for 

a decision that may or may not be binding — compare MEDIATION

Plan:
Arbitration: A course deals with the rules related to arbitration as a method to settle 

legal disputes.

The course contains the following general topics:

1( Introductory topics: Historical development of arbitration, definition, kinds 

and comparison with other methods.

2( The sources of the rules arbitration )national and international(.

3( The domain of arbitration )capacity and disputes(.

4( The agreement for arbitration )clause and submission- conditions and 

effects(.

5( The arbitral tribunal )setting up, rights and duties of arbitrators, and recourse 

against the arbitrators(.

6( The arbitration proceedings )the normal course of the process and the 

incidents arising during the process(.

7( The arbitral award )conditions for its validity, execution and means of 

recourse(.
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ARBITRAGE/ TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION

I- Généralités

II- Modes voisins de règlement des litiges

III- Avantages et inconvénients de l’arbitrage

IV- Historique

V- Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel

VI- Arbitrage interne et arbitrage international

PREMIERE PARTIE : CONVENTION D’ARBITRAGE

 Titre I : Règles communes à la clause compromissoire et au compromis 

d’arbitrage.

- Chapitre 1 : Matières

• Section 1 : Questions d’ordre public

• Section 2 : Etat des personnes

• Section 3 : Droits personnes hors du commerce

• Section 4 : Droit aux aliments

• Section 5 : Droits héréditaires déjà acquis

• Section 6 : Matières soumises au ministère public par des dispositions 

spéciales

• Section 7 : Droit administratif

• Section 8 : Litiges de propriété industrielle

• Section 9 : Droit des marques

• Section 10 : Litiges de propriété littéraire et artistique

• Section 11 : Contrat de représentation commerciale

• Section 12 : Droit du travail

• Section 13 : Droit des baux

• Section 14 : Droit des sociétés
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• Section 15 : Droit de la faillite

• Section 16 : Droit de la concurrence

• Section 17 : Copropriété

• Section 18 : Indivision

• Section 19 : Droit de la consommation

• Section 20 : Assurances à primes

- Chapitre 2 : Parties à l’arbitrage

• Section 1 : Consentement des parties

Paragraphe 1 : Validité du consentement

Paragraphe 2 : Formation du consentement

Paragraphe 3 : Parties au consentement

• Section 2 : Capacité et pouvoir des parties

Paragraphe 1 : Personnes physiques

Paragraphe 2 : Personnes morales

 Titre II : Règles spécifiques à la clause compromissoire et au compromis 

d’arbitrage

- Chapitre 1 : Clause compromissoire

Section 1 : Conditions de la clause compromissoire

Paragraphe 1 : Conditions de forme

Paragraphe 2 : Conditions de fond 

Section 2 : Effets de la clause compromissoire

Paragraphe 1 : Saisine des arbitrages

Paragraphe 2 : Dessaisissement des juridictions étatiques

- Chapitre 2 : compromis d’arbitrage

Section 1 : Conditions du compromis

Paragraphe 1 : Conditions de forme

Paragraphe 2 : Conditions de fond
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• Section 2 : Effets du compromis

Paragraphe 1 : Effets entre les parties

Paragraphe 2 : Effets à l’égard des tiers

DEUXIEME PARTIE : CONTENTIEUX ARBITRAL

 Titre 1 : Période arbitrale

- Chapitre 1 : Tribunal arbitral

• Section 1 : Condition de l’arbitre

Paragraphe 1 : Conditions relatives à la personne de l’arbitre

Paragraphe 2 : Conditions relatives à la mission de l’arbitre

• Section 2 : Conditions du tribunal arbitral

Paragraphe 1 : Modes de désignation du tribunal arbitral

Paragraphe 2 : Modalités du tribunal arbitral

• Section 3 : Méthodes applicables d’arbitrage

Paragraphe 1 : Arbitrage ordinaire ou arbitrage en droit

Paragraphe 2 : Arbitrage avec dispense des règles de procédure

Paragraphe 3 : Arbitrage absolu ou en amiable composition

- Chapitre 2 : Procédure arbitrale

• Section 1 : Eléments de procédure

Paragraphe 1 : Siège de l’arbitrage

Paragraphe 2 : Langue de l’arbitrage

Paragraphe 3 : Délai de l’arbitrage

Paragraphe 4 : Frais de l’arbitrage

• Section 2 : Instruction de l’affaire

Paragraphe 1 : Cours normal de l’instance

)§1(Saisine des arbitres

)§2( Procès-verbal d’instance
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)§3( Partenaires à l’instruction

)§4( Préliminaire de conciliation

)§5( Principe de la contradiction

)§6( Calendrier de procédure

)§7( Serments

)§8( Vérification d’écriture

)§9( Inscription de faux

)§10( Témoignage

)§11( Greffiers

)§12( Mesures d’instruction

)§13( Inspection des lieux

)§14( Mesures provisoires et conservatoires

)§15( Référé-provision

)§16( Radiation du procès arbitral

)§17( Intérêts

)§18( Délai de grâce

)§19( Astreinte

)§20( Suspension de l’instance

)§21( Interruption de l’instance

)§22( Débats

)§23( Plaidoiries

)§24( Clôture des débats

)§25( Prononcé de la sentence

)§26( Lecture de la sentence 

Paragraphe 2 : Incidents de procédure

- Chapitre 3 : Sentence arbitrale

• Section 1 : Notion de sentence arbitrale

Paragraphe 1 : Définition de la sentence

Paragraphe 2 : Catégories de sentence
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• Section 2 : Conditions de la sentence arbitrale

Paragraphe 1 : Conditions de forme

Paragraphe 2 : Conditions de fond

• Section 3 : Effets de la sentence

Paragraphe 1 : autorité de la chose jugée

Paragraphe 2 : Dessaisissement de l’arbitre

 Titre II : Période post-arbitrale

- Chapitre 1 : Exécution de la sentence arbitrale

• Section 1 : Exécution volontaire

• Section 2 : Exécution forcée-Exequatur

Paragraphe 1 : Procédure

Paragraphe 2 : Contrôle judiciaire

Paragraphe 3 : Effets de l’exequatur

• Section 3 : Exécution provisoire

Paragraphe 1 : Exécution provisoire et arbitre

Paragraphe 2 : Exécution provisoire et juge

- Chapitre 2 : voies de recours

• Section 1 : L’ordonnance rendue suite à la requête d’exequatur

Paragraphe 1 : Refus de l’exequatur

Paragraphe 2 : Exequatur de la sentence

• Section 2 : Recours contre la sentence arbitrale

Paragraphe 1 : appel de la sentence arbitrale

Paragraphe 2 : Recours en annulation de la sentence arbitrale

Paragraphe 3 : Autres recours contre la sentence arbitrale



DROC - M2003 / التأمينات العينية

DRCO - M2000 / القانون التجاري- نظام االفالس

DRPR - M2000 / طرق التنفيذ 

DRFI - M2002 / االجراءات الرضيبية

DROC - M2004 / القانون الدويل الخاص

DRFI - M2001 / الرقابة املالية عى املؤسسات

DRBF - M2001 /  العمليات املرفية

اني
ّ
الفصل الث

مهني، بحثي
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

M2003
52510الثاينالتأمينات العينية

مقدمة: 
تشــّكل التأمينــات العينيــة حقــاً عينيــاً يســجل عــى صحيفــة العقــار، وضانــة عينيــة لتســديد 

الديــن. تبعيــاً تتنــاول هــذه املــادة تعريــف التأمــن العقــاري ونشــأة وطــرق انقضائــه ومفاعيلــه، 

ومــدى قوتــه. كــا وتعالــج املــادة مــدى تأثــر التأمــن بغــره مــن االنظمــة القانونيــة.

المحتوى: 

- مدخل : ضمانات الدائن

- بحث اول: الضمان العام

- بحث ثاني: التأمينات الخاصة

التأمين العيني االول: التأمين العقاري

ــة )رهــن  ــة العقاري ــات العيني ــى ســائر التأمين ــف نفســه قياســاً عل ــق التوصي • مالحظــة: يطب

ــاز( ــاري، رهــن منقــول وامتي عق

القسم االول: ماهية التأمين العقاري ونشأته
 الفصل االول: تعريف وخصائص التأمين العقاري

- بحث أول: التأمين العقاري هو حق عيني عقاري تبعي

- بحث ثاني: التأمين العقاري ال يقبل التجزئة

 الفصل الثاني: شروط انشاء التأمين العقاري

- بحث اول: شروط انشاء التأمين العقاري الرضائي

- بحث ثاني: شروط انشاء تأمين عقاري جبري



القسم الرّابع: توصيف مقّررات املاسرت يف الحقوق350

 الفصل الثالث: عوائق التأمن العقاري

- بحث أول: حجز العقار كعائق امام انشاء التأمن العقاري

- بحث ثاين: اعالن افالس التاجر كعائق امام التأمن العقاري

- بحث ثالث: انعكاس طلبالصلح االحتياطي عى التأمن

القسم الثاين: رسيان التأمني العقاري وانقضاؤه
- مدخل

 الفصل االول: انتقال التأمن العقاري

- بحث اول: بصورة تبعية

- بحث ثاين: انتقال التأمن بصورة اصلية

 فصل ثان: آثار التأمن العقاري

- بحث أول: اآلثار قبل املبارشة بالتنفيذ

- بحث ثان: اآلثار عند املبارشة بالتنفيذ

 فصل ثالث: انقضاء التأمن العقاري

- بحث اول: تبعاً النقضاء الدين

- بحث ثاين: انقضاء التأمن

- اوال: تبعاً النقضاء الدين

- ثانياً: بصورة اصلية 
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRCO 

M2000

القانون التجاري- نظام 

االفالس
52510الثاين

مقدمة: 
ــن  ــة تكم ــذ جاعي ــيلة تنفي ــو وس ــار. ه ــن التج ــة م ــة معين ــاص بفئ ــام خ ــو نظ ــالس ه االف

الدائنــن مــن التنفيــذ عــى ذمــة مدينهــم، كل ذلــك ضمــن اطــار تأمــن مبــدأ املســاواة بــن جاعــة 

الدائنــن . تهــدف هــذه املــادة اىل تفعيــل طــرق التنفيــذ التجــاري وبالتحديــد التقيــد عــى الذمــة 

املاليــة العائــدة للتجــار.

المحتوى: 

الباب االول: اعالن االفالس

- الفصل االول: الشروط الموضوعية العالن االفالس

- الفصل الثاني: الشروط الشكلية العالن االفالس وصدور الحكم به

الباب الثاني: آثار االفالس

- الفصل االول: آثار االفالس بالنسبة الى المدين المفلس

- الفصل الثاني: آثار االفالس بالنسبة الى الدائنين وغيرهم  من أصحاب الحقوق

الباب الثالث: اجراءات االفالس

- الفصل االول: اركان هيئة التفليسة

- الفصل الثاني: تحديد اموال المفلس وادارتها

- الفصل الثالث: تحديد ديون المفلس
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الباب الرابع: الحلول التي ينتهي بها االفالس

- الفصل االول: الصلح البسيط

- الفصل الثاين: اتحاد الدائنن

- الفصل الثالث: الصلح بالتنازل عن املوجودات

- الفصل الرابع: اقفال التفليسة لعدم كفاية املوجودات

- الفصل الخامس: اقفال التفليسة النتفاء مصلحة جاعة الدائنن

الباب الخامس: الصلح االحتياطي )الواقي(

- الفصل االول: رشوط الصلح الواقي واجراءاته

- الفصل الثاين: آثار الصلح الواقي

- الفصل الثالث: انقضاء الصلح الواقي
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DRPR 

M2000
428الثاينطرق التنفيذ

مقدمة: 
تربــح الدعــوى مرتــن مــرّة عنــد صــدور الحكــم ومــرّة عنــد تنفيــذه، والســبب أن األشــخاص 

ــة،   بــل عليهــم اللجــوء إىل  ال يحــّق لهــم التنفيــذ التلقــايئ لألحــكام القضائيــة أو للســندات املالي

القضــاء للمطالبــة بتنفيــذ الحكــم بواســطة دوائــر التنفيــذ املختصــة. 

والتنفيــذ القضــايئ قــد يكــون تنفيــذا مبــارشا أو عينيــا ، كــا قــد يكــون تنفيــذا بالحجــز ونــزع 

ــذي وليــس إلرادة الخصــوم أي دور يف  ــع هــو الســند التنفي ــق املتب ــذي يحــدد الطري ــة و ال امللكي

هــذا النطــاق كــون املســألة تتعلــق بالنظــام العــام ، فــإذا جــاء الســند التنفيــذي متضمنــا رضورة 

إقتضــاء حــق يــرد عــى عــن معينــة ســواء أكانــت منقــوال أو عقــارا أو يــرد عــى عمــل يقــوم بــه 

ــي الجــري  ــذ العين ــذ بالتنفي ــارش إذا يســمى هــذا التنفي ــذ إال مب شــخص معــن فــال يكــون التنفي

وال يجــوز القيــام بــه إال إذا كان مســموح بــه وممكنــا مــن الناحيــة املاديــة ومقبــوال مــن الناحيــة 

القانونيــة و يجــب أال يتضمــن املســاس بشــخص املديــن.

المحتوى: 

القسم االول: االحكام األساسية التي تحكم التنفيذ

 الفصل االول: شروط طلب القاء الحجز )او التنفيذ(

- الفقرة االولى: الشروط المتعلقة باالشخاص

• البند االول: طالب الحجز، المنفذ )الدائن(

• البند الثاني: المنفذ عليه اوالمحجوز عليه )المدين(

• البند الثالث: اشخاص الثالثين

- الفقرة الثانية: الشروط المتعلقة بموضوع الحجز او التنفيذ
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• البند االول: موضوع الحجز

أ - تحديد موضوع الحجز

1- التنفيذ العيني والتنفيذ البدلي

2- حق االرتهان العام للدائن على اموال مدينه

ب - حصر الحجز

• البند الثاني: المال الذي ال يجوز الحجز عليه

• البند الثالث: الحبس االكراهي

 الفصل الثاني: اجراءات التنفيذ )السند التنفيذي ولمن يقدم طلب التنفيذ(

- الفقرة االولى: السند التنفيذي وطلب التنفيذ

• البند االول: السند التنفيذي

1- االحكام والمقررات الصادرة عن المحاكم اللبنانية

- الحكم العادي

- الحكم المعجل التنفيذ )بقوة القانون او بحكم المحكمة(

- الحكم النافذ عى اصله

2- االحكام واملقررات الصادرة عن املحاكم االجنبية

3- القرارات التحكيمية

4- السندات الرسمية اللبنانية واالجنبية

5- العقود املتبادلة

6- انواع اخرى من السندات

• البند الثاين: طلب التنفيذ

1- طلب التنفيذ

2- املشكلة التنفيذية

- الفقرة الثانية: االشخاص النكلفن بالتنفيذ

• البند االول: رئيس دائرة التنفيذ

• البند الثاين: معاونو رئيس الدائرة

1- مأمور التنفيذ

2- السلطة العامة



355 الفصل الثّاين

القسم الثاين: انواع الحجز

 الفصل االول: الحجز االحتياطي

- الفقرة االول: الحجز االحتياطي عى اموال املدين

- الفقرة الثانية: الحجز االحتياطي لدى شخص ثالث

- الفقرة الثالثة: حجز االستحقاق ودعوى استحقاق املال املحجوز

 الفصل الثاين: الحجز التنفيذي عىل العقار

 الفصل الثالث: الحجز التنفيذي عىل املنقول

 الفصل الرابع: معاملة توزيع الثمن
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DRFI 

M2002
428الثايناالجراءات الرضيبية

مقدمة: 
ــواء يف  ــب، س ــة للرضائ ــب اإلجرائي ــم بالجوان ــق معرفته ــالب بتعمي ــادة للط ــذه امل ــمح ه تس

مجــال الرضائــب املبــارشة  أم الرضائــب غــر املبــارشة، بخاصــة أنــه صــدر حديثــا قانــون لتوحيــد 

ــم 2008/44.  ــون رق ــو القان ــان وه ــة يف لبن ــراءات الرضيبي االج

يحــدد قانــون االجــراءات الرضيبيــة القواعــد واالجــراءات املشــرتكة ملختلــف أنــواع الرضائــب 

يف األمــور التاليــة:

1. القواعد واالجراءات املتعلقة بأسس فرض الرضائب وتحصيلها.

2. حقوق وواجبات االدارة الرضيبية واملكلفن بالرضيبة.

3. الغرامات املتوجبة عى املكلفن يف حال عدم االلتزام باملوجبات املطلوبة.

4. طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن االدارة الرضيبية واصول االعرتاض عليها.

المحتوى: 
 .Procédures et contentieux fiscal .يتنــاول الجــزء األول االجــراءات واملنازعــات الرضيبيــة

يتــم الرتكيــز يف هــذا الجــزء عــى املواضيــع التــي مل يتــم التوّســع يف رشحهــا يف الســنوات الســابقة 

كالتصاريــح وطــرق االثبــات واملراقبــة والتدقيــق الرضيبــي واالعرتاضــات بالنســبة لرضائــب الدخــل 

والرضائــب غــر املبــارشة والتقــادم واســرتداد الرضيبــة .

أمــا الجــزء الثــاين فيتنــاول مكافحــة الغــش الرضيبــي. La répression de la fraude. يتنــاول 

هــذا الجــزء وســائل مكافحــة الغــش الرضيبــي املحليــة والدوليــة،  وعمليــة مكافحة تبييــض االموال.
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تتوزع الدراسة عى عدة محاور أبرزها :

- الفصل االول  : مفهوم قانون االجراءات الرضيبية ونطاق تطبيقه 

-  الفصل الثاين : حقوق وموجبات املكلف

- الفصل الثالث  : التريح الرضيبي 

- الفصل الرابع  : التكليف الرضيبي

- الفصل الخامس:  املراقبة الرضيبية

- الفصل السادس : دفع وتحصيل الرضيبة

- الفصل السابع : التحصيل الجري للرضيبة

- الفصل الثامن : االعرتاضات

- الفصل التاسع : مكافحة الغش الرضيبي

- الفصل العارش: مكافحة تبييض االموال
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DROC 

M2004
535الثاينالقانون الدويل الخاص

مقدمة: 
القانــون الــدويل الخــاص هــو مجموعــة القواعــد التــي تنظــم العالقــات ذات العنــر األجنبــي 

بــن األفــراد، وذلــك مــن حيــث املحكمــة املختصــة والقانــون الواجــب التطبيــق.

المحتوى: 
 القانون الدولي الخاص يتضّمن دراسة ثالث فروع هي:

1-  تنازع القوانين

2- النظريــات القانونيــة الخاصــة بحــل التنــازع الدولــي والتنــازع الداخلــي بيــن القوانين الشــخصية، 

دراســة تنــازع فــي االختصــاص القضائي.

3- النظام القانوني للجنسية

النتائج العلمية لدراسة هذا المقرر:
1- دراسة التنازع اساسي في الدراسات القانونية ومرتبط بانتقال االشخاص واالموال.

2- قواعــد حــل التنــازع فــي كل النزاعــات التــي تتداخــل فيهــا القوانيــن جــزء مهــم فــي القانــون 

الخــاص

3-  دراسة التنازع تحضر الطالب للعمل القانوني، محاماة، قضاء.

ــل  ــق بعم ــة تتعلّ ــة تطبيقي ــي للجنســية وهــي دراس ــام القانون ــة النظ ــب لمعرف ــر الطال 4- تحّض

المحاميــن واالدارة.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRFI 

M2001

الرقابة املالية عى 

املؤسسات
321الثاين

مقدمة: 
تعتــر الرقابــة املاليــة مــن أهــم املوضوعــات التــي متــّس الكيــان التنظيمــي للدولــة، ويجمــع 

علــاء املاليــة واالقتصــاد عــى أهميــة هــذه الرقابــة باعتبارهــا متثّــل الضوابــط التــي متنــع 

املخالفــات والتجــاوزات وتــؤدي اىل الحفــاظ عــى االمــوال العامــة. وبالرغــم مــن انطــواء لكلمــة 

"رقابــة" عــى دالالت واســعة، فإنهــا تكتســب يف موضــوع املاليــة العامــة داللــة محــدودة، وهــي 

التدقيــق والتحّقــق )أي التأكّــد( مــن ان العمليــة املاليــة هــي مطابقــة ملــا تــّم التريــح عنهــا، وفقــاُ 

لنظامهــا الخــاص.

مصطلــح الرقابــة املاليــة حديــث النشــأة، ظهــر بعــد نشــأة "املنظمــة الدوليــة للرقابــة املاليــة 

العليــا" )INTOSAI( عــام 1953: مصطلــح اســتخدم بــدالً مــن مصطلــح الرقابــة الخارجيــة او رقابة 

ــة  ــة املالي ــا معظــم اجهــزة الرقاب ــة، إذ تشــارك يف عضويته ــع الســلطة الترشيعي ــي تتب االجهــزة الت

ــة  ــد دراس ــة. بع ــلطة التنفيذي ــة او للس ــلطة الترشيعي ــة للس ــت تابع ــواء كان ــامل، س ــا يف الع العلي

املالمــح العامــة للرقابــة املاليــة عــى ادارتــه الدولــة )الفصــل االول( نعمــد )يف الفصــل الثــاين( اىل 

دراســة الرقابــة املاليــة عــى املؤسســات العامــة مركزيــن عــى الوضــع القائــم يف فرنســا ولبنــان.

المحتوى: 
الفصل االول: المالمح العامة للرقابة المالية على ادارات الدولة

 المبحث االول: نشأة الرقابة المالية ومفهومها

- المطلب االول: النشأة

- المطلب الثاني: المفهوم

 المبحث الثاني: نموذجي الرقابة المالية: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

- المطلب االول: الرقابات المالية الداخلية

• اوالً: الخصائص
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• ثانياً: المراقبون المالييون

• ثالثاً: الرقابة املالية عى املستوى املحيل

• رابعاً: التفتيش العام للالية

• خامساً: هيئة املحاسبن العامن

- املطلب الثاين: الرقابات املالية الخارجية

• اوالً: الخصائص

• ثانياً: ديوان املحاسبة الفرنيس )محكمة املحاسبات(

• ثالثاُ: املحكمة التأديبية للمخالفات املوازنية واملالية )فرنسا(

• رابعاً: الرقابة الرملانية

الفصل الثاين: الرقابة عىل املؤسسات العامة )لبنان(
 املبحث االول: ملحة موجزة حول تعريف املؤسسات العامة ونظامها

 املبحث الثاين: أجهزة الرقابة عى املؤسسات العامة

- املطلب االول: الرقابة االدارية الداخلية )مراقبة عقد النفقات(

- املطلب الثاين: رقابة وزير الوصاية

- املطلب الثالث: رقابة وزارة املالية

- املطلب الرابع: رقابة ديوان ملحاسبة

• اوالً: نشأة الديوان وتنظيمه

• ثانياً: صالحياته

• ثالثاً: محاكمة املوظفن امام ديوان املحاسبة

• رابعاً:  النيابة العامة لدى الديوان

• خامساً: رقابة ديوان املحاسبة

- املطلب الخامس: رقابة التفتيش املركزي )التفتيش املايل(

- املطلب السادس: رقابة مجلس الخدمة املدنية

- املطلب السابع: رقابة مجلس النواب

 املبحــث الثالــث: دراســة بعــض تقاريــر ديــوان املحاســبة يف موضــوع رقابتــه عى املؤسســات 

مة لعا ا
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRBF 

M2001
428الثاينالعمليات املرفية

INTRODUCTION:
Les opérations de banque définissent les opérations exercées sous l'égide du 

monopole bancaire. Trois activités peuvent prétendre au titre d'opérations de 

banque : la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services 

bancaires de paiement. La première désigne le fait de recueillir des capitaux de la 

part du public, avec la possibilité d'en disposer à sa guise, sous réserve de pouvoir 

les restituer à leurs détenteurs. La seconde se manifeste par l'engagement d'une 

personne à avancer ou à promettre d'avancer des fonds. La troisième opération de 

banque désigne enfin la mise à disposition et la gestion d'instruments pouvant être 

utilisés par la clientèle pour transférer des fonds.

PLAN:

TITRE 1 – COMPTES EN BANQUE

 CHAPITRE 1 - REGLES COMMUNES

- SECTION 1 - OUVERTURE DU COMPTE
• SOUS-SECTION 1 - FORME
• SOUS-SECTION 2 - CONSENTEMENT
• SOUS-SECTION 3 - CAPACITE ET POUVOIR

Paragraphe 1 - Personnes physiques
Sous-paragraphe 1 - Mineurs
Sous-paragraphe 2 - Incapables majeurs
Sous-paragraphe 3 - Débiteurs et personnes mariées
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Paragraphe 2 - Personnes morales

• SOUS-SECTION 4 - OBLIGATIONS DU BANQUIER

- SECTION 2 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE

• SOUS-SECTION 1 - PERSONNES AUTORISEES A FAIRE FONCTIONNER 

LE COMPTE   

• SOUS-SECTION 2 - PASSATION EN COMPTE DES OPERATIONS

• SOUS-SECTION 3 - RETRAITS

• SOUS-SECTION 4 - TENUE DU COMPTE

• SOUS-SECTION 5 - INTERETS ET COMMISSIONS

Paragraphe 1 - Intérêts       

Sous-paragraphe 1 - Variantes

Sous-paragraphe 2 - Intérêt conventionnel

Sous-paragraphe 3 - Calcul de l’intérêt

Sous-paragraphe 4 - Capitalisation des intérêts

Paragraphe 2 - Commissions

- SECTION 3 - INCIDENTS DU COMPTE

• SOUS-SECTION 1 - SAISIE DU COMPTE

• SOUS-SECTION 2 - AVIS A TIERS DETENTEUR

• SOUS-SECTION 3 - PRESCRIPTION

- SECTION 4 - CLOTURE DU COMPTE

• SOUS-SECTION 1 - CAUSES DE LA CLOTURE

• SOUS-SECTION 2 - EFFETS DE LA CLOTURE

- SECTION 5 - REDRESSEMENT ET REVISION DU COMPTE

• SOUS-SECTION 1 - REDRESSEMENT DU COMPTE

• SOUS-SECTION 2 - REVISION DU COMPTE
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 CHAPITRE 2 - COMPTE COURANT

- SECTION 1 - OUVERTURE DU COMPTE COURANT
• SOUS-SECTION 1 - ELEMENT INTENTIONNEL – ACCORD DES PARTIES
• SOUS-SECTION 2 - ELEMENT MATERIEL – REMISES RECIPROQUES

Paragraphe 1 - Notion de remise
Paragraphe 2 - Caractères des remises

Sous-paragraphe 1 - Généralité des remises
Sous-paragraphe 2 - Réciprocité des remises
Sous-paragraphe 3 - Alternance des remises

- SECTION 2 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT
• SOUS-SECTION 1 - REMISES EN COMPTE COURANT

Paragraphe 1 - Conditions des remises
Paragraphe 2 - Effets des remises

Sous-paragraphe 1 - Novation
Sous-paragraphe 2 - Extinction de la créance
Sous-paragraphe 3 - Contrepassation des effets impayés  

• SOUS-SECTION 2 - INTERETS DU COMPTE COURANT  
Paragraphe 1 - Régime des intérêts
Paragraphe 2 - Capitalisation des intérêts

- SECTION 3 - INDIVISIBILITE DU COMPTE COURANT
• SOUS-SECTION 1 - REGLE DE L’INDIVISIBILITE
• SOUS-SECTION 2 - CONSEQUENCES
• SOUS-SECTION 3 - LIMITATIONS A LA REGLE DE L’NDIVISIBILITE

 
- SECTION 4 - SOLDE PROVISOIRE

• SOUS-SECTION 1 - SOLDE PROVISOIRE CREDITEUR
• SOUS-SECTION 2 - SOLDE PROVISOIRE DEBITEUR
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- SECTION 5 - ARRET ET LIQUIDATION DU COMPTE 

• SOUS-SECTION 1 - ARRET DU COMPTE

• SOUS-SECTION 2 - LIQUIDATION DU COMPTE

- SECTION 6 - CLOTURE DU COMPTE COURANT

• SOUS-SECTION 1 - CAUSES DE LA CLOTURE

• SOUS-SECTION 2 - EFFETS DE LA CLOTURE

Paragraphe 1 - Fixation du solde du compte

Paragraphe 2 - Intérêts et commissions

Paragraphe 3 - Période suspecte

Paragraphe 4 - Contrepassation après clôture

Paragraphe 5 - Prescription

Paragraphe 6 - Saisie

 CHAPITRE 3 - COMPTE DE DEPOT

- SECTION 1 - CARACTERISTIQUES

- SECTION 2 - REGIME JURIDIQUE

 CHAPITRE 4 - COMPTES SPECIAUX

- SECTION 1 - COMPTES EPARGNE

- SECTION 2 - COMPTES MULTIPLES

• SOUS-SECTION 1 - AUTONOMIE DES COMPTES   

• SOUS-SECTION 2 - INTERDEPENDANCE DES COMPTES  

Paragraphe 1 - Accord de compensation des comptes   

Paragraphe 2 - Accord de fusion des comptes

- SECTION 3 - COMPTES A TITULAIRES MULTIPLES   

 • SOUS-SECTION 1 - COMPTE INDIVIS

 • SOUS-SECTION 2 - COMPTE JOINT
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TITRE II - OPERATIONS DE CREDIT

 CHAPITRE 1 - OUVERTURE DE CRÉDIT

- SECTION 1 - CONVENTION D’OUVERTURE DE CRÉDIT  
• SOUS-SECTION 1 - NOTION
• SOUS-SECTION 2 - NATURE DE LA CONVENTION   

- SECTION 2 - EXECUTION DE LA CONVENTION D’OUVERTURE DE 
CREDIT

• SOUS-SECTION 1 - PREUVE DE LA CONVENTION   
• SOUS-SECTION 2 - REMUNERATION DU BANQUIER
• SOUS-SECTION 3 - RESPONSABILITE DU BANQUIER  

Paragraphe 1 - Responsabilité à l’égard du crédité
Paragraphe 2 - Responsabilité à l’égard des tiers
Paragraphe 3 - Responsabilité à l’égard des cautions

- SECTION 3 - FIN DE LA CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT
• SOUS-SECTION 1 - DUREE DE LA CONVENTION   
• SOUS-SECTION 2 - SITUATION DU CREDITE

 CHAPITRE 2 - CREDITS INTERNES

- SECTION 1 - CREDITS A COURT TERME
• SOUS-SECTION 1 - PRET
• SOUS-SECTION 2 - AVANCES EN COMPTE

Paragraphe 1 - Escompte
Paragraphe 2 - Crédit de mobilisation des créances commerciales  
Paragraphe 3 - Convention d’affacturage

Sous-paragraphe 1 - Caractéristiques
Sous paragraphe 2 - Recouvrement des factures

Paragraphe 4 - Avance sur marché
Paragraphe 5 - Cession Dailly
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Sous-paragraphe 1 - Conditions de la cession
Sous-paragraphe 2 - Effets de la cession

• SOUS-SECTION 3 - CREDITS PAR SIGNATURE
Paragraphe 1 - Cautionnement bancaire
Paragraphe 2 - Ducroire de banque
Paragraphe 3 - Aval

Sous-paragraphe 1 - Aval apposé sur la lettre de change
Sous-paragraphe 2 - Aval spécial ou par acte séparé

Paragraphe 4 - Crédit par acceptation

- SECTION 2 - OPERATIONS DE CREDIT A MOYEN ET LONG TERME 
• SOUS-SECTION 1 - PRET A MOYEN ET LONG TERME  
• SOUS-SECTION 2 - CREDIT-BAIL

Paragraphe 1 - Crédit-bail mobilier
Sous-paragraphe 1 - Formation du contrat
Sous-paragraphe 2 - Exécution du contrat

Paragraphe 2 - Crédit-bail immobilier
Sous-paragraphe 1 - Conclusion du contrat
Sous-paragraphe 2 - Exécution du contrat

• SOUS-SECTION 3 - CREDITS MOBILISABLES
Paragraphe 1 - Crédits à moyen terme mobilisables   
Paragraphe 2 - Crédits à long terme mobilisables

• SOUS-SECTION 4 - TITRISATION
Paragraphe 1 - Organes de la titrisation
Paragraphe 2 - Contenu de la titrisation

• SOUS-SECTION 5 - CREDITS AUX CONSOMMATEURS  
Paragraphe 1 - Crédit à la consommation
Paragraphe 2 - Crédit immobilier

 CHAPITRE 3 - CREDITS INTERNATIONAUX

- SECTION 1 - CREDITS A L’EXPORTATION  
• SOUS-SECTION 1 - CREDITS FOURNISSEUR
• SOUS-SECTION 2 - CREDITS ACHETEUR
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- SECTION 2 - CREDITS A L’IMPORTATION
• SOUS-SECTION 1 - LETTRE DE CREDIT STANDBY   

Paragraphe 1 - Mécanisme
Paragraphe 2 - Emission

• SOUS-SECTION 2 - CREDIT DOCUMENTAIRE
Paragraphe 1 - Ouverture du crédit

Sous-paragraphe 1 - Clause de règlement par crédit documentaire
Sous-paragraphe 2 - Convention entre l’acheteur et la banque
Sous-paragraphe 3 - Engagement envers le bénéficiaire 

Paragraphe 2 - Réalisation du crédit documentaire
Sous-paragraphe 1 - Modes de réalisation
Sous paragraphe 2 - Conditions de la réalisation
Sous-paragraphe 3 - Blocage et saisie du crédit

Paragraphe 3 - Circulation du crédit

TITRE III - REGLEMENTATION BANCAIRE

 CHAPITRE 1 – REGLEMENTATION DE LA PROFESSION BANCAIRE

- SECTION 1 – BANQUES
• SOUS-SECTION 1 – DEFINITION DE LA BANQUE   

Paragraphe 1 - Définition législative
Paragraphe 2 - Définition retenue 

Sous-paragraphe 1 - Réception de fonds du public
Sous-paragraphe 2 - Opérations de crédit
Sous-paragraphe 3 - Mise à disposition et gestion des moyens de paiement

• SOUS-SECTION 2 – DIFFERENTES CATEGORIES DE BANQUE 
Paragraphe 1 - Banque du crédit agricole, industriel et foncier  
Paragraphe 2 - Banque nationale pour le développement industriel et touristique
Paragraphe 3 - Banque de l’Habitat
Paragraphe 4 - Banque nationale pour le développement agricole  
Paragraphe 5 - Banque commerciale
Paragraphe 6 - Banques spécialisées
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- SECTION 2 - ETABLISSEMENTS VOISINS

• SOUS-SECTION 1- ETABLISSEMENTS SOUMIS A LA LOI BANCAIRE 

Paragraphe 1 - Institut national pour la garantie des dépôts bancaires 

Paragraphe 2 - Etablissements financiers

Paragraphe 3 - Intermédiaires financiers

Paragraphe 4 - Intermédiaires boursiers

Paragraphe 5 - Sociétés de crédit-bail

Paragraphe 6 - Etablissements de change

Paragraphe 7 - Organismes de placement collectif 

Sous-paragraphe 1 - Organes des OPCVM

Sous-paragraphe 2 - Régime juridique des OPCVM
• SOUS-SECTION 2 – ETABLISSEMENTS NON SOUMIS A LA LOI BANCAIRE

Paragraphe 1 - Etablissement public du logement
Paragraphe 2 - Associations mutuelles
Paragraphe 3 - Trésor public
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DRPE 

M3000

قانون العقوبات العام 

)دراسة معمقة(
642الثالث

مقدمة: 
ــه لضــان  ــه وأمن كل مجتمــع إنســاين يهــدف إىل غرضــن أساســين ،األول املحافظــة عــى كيان

إســتقراره ،والثــاين توفــر الحايــة لحقــوق أفــراده وحرياتهــم و املحافظــة عــى كيــان املجتمــع وأمنــه 

تشــمل توفــر أمنــه الخارجــي وأمنــه الداخــى معــا ،وحايــة األفــراد ترتكــز يف املحافظــة عــى أرواحهم 

وأعراضهــم وأموالهــم مــع ردع كل إعتــداء ميكــن أن يقــع عــى كل فــرد يف الداخــل أو يف الخــارج.

ــز  ــا، وتتمي ــال كٍل منه ــي تط ــات الت ــم والعقوب ــواع الجرائ ــان أن ــات بي ــون العقوب ــوىل قان ويت

قواعــد هــذا القانــون عــن غــره مــن القوانــن األخرى,أنــه يشــمل عــالوة عــى الجرائــم و العقوبــات 

ــم  ــة الجرائ ــدأ رشعي ــل مب ــى تحكمهــا ضمــن إطــار مشــرتك مث مجموعــة مــن القواعــد العامــة الت

ــا عنــارص وأركان كل  ــة إال بنص،والــذي يحــدد لن ــات الــذي يقــرر أنــه ال جرميــة وال عقوب و العقوب

جرميــة مــن الناحيــة املاديــة ومبــادئ املســؤولية الجزائيــة وأســباب اإلباحــة وموانــع العقــاب وموانع 

املســؤولية ومبــدأ رسيــان القانــون مــن حيــث املــكان و الزمــان ،والدفــاع الرشعــي ، كــا يشــمل هــذا 

ــه ،ونشــر أخــرا إىل  ــة ل ــة" الخاصــة و املكمل ــة "العقابي ــع الترشيعــات الجزائي ــون أيضــا جمي القان

أن قانــون العقوبــات مقصورفقــط عــى القواعــد املوضوعيــة دون القواعــد الشــكلية أو اإلجرائيــة .

المحتوى: 
- تصنيف الجرائم

- الركن القانوين للجرمية: مبدأ الرشعية – تفسر قانون العقوبات – تطبيقه يف الزمان

- الركن املادي للجرمية: السلوك الجرمي- النتيجة- الصلة السببية- املحاولة

- الركن املعنوي للجرمية: القصد – الخطأ

- اجتاع الجرائم: مادي – معنوي

- املسؤولية الجزائية: املسؤولون جزائياً )املساهمة الجرمية- مسؤولية الهيئة املعنوية الجزائية(

- مواقع املسؤولية

- اسباب الترير
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

M3001
642الثالثاصول املحاكات الجزائية

مقدمة: 
هــذه االصــول تعنــى بتحديــد وتنظيــم الســلطات واملحاكــم الجزائيــة مبــا يف ذلــك الصالحيــات 

ــوالً اىل  ــة وص ــم واالدل ــن الجرائ ــف ع ــم الكش ــة اىل تنظي ــا، اضاف ــا لديه ــب اتباعه ــرق الواج والط

تطبيــق القوانــن الجزائيــة مبعنــى آخــر، كل مــا يجــري منــذ لحظــة ارتــكاب الجرميــة ولحــن صــدور 

حكــم جــزايئ مــرم.

ــق  ــن الح ــدءاً م ــة ب ــوى العام ــة او الدع ــوى الجزائي ــق الدع ــكل معّم ــج بش ــاول الرنام يتن

ــك  ــاف اىل ذل ــات، يض ــا اي الحصان ــن ان تقرتفه ــق املمك ــا والعوائ ــر به ــة الس ــا وكيفي بتحريكيه

ــل يف  ــرضر بالتدّخ ــدى حــق املت ــا وم ــكل تفاصيله ــة ب ــوى املدني ــوى الحــق الشــخي او الدع دع

ــتثنائية. ــة االس ــم الجزائي ــة اىل املحاك ــزايئ اضاف ــف الج املل

المحتوى:
ــدءاً  ــي تســلكها ب ــق الت ــام؟ الطري ــن تق ــام؟ اي ــا؟ ضــد مــن تق ــة: مــن يقيمه 1- الدعــوى العام

ــة  ــا املقرتف ــة وصــوالً اىل قضــاء الحكــم. القضاي ــة االتهامي ــق مــروراً بالهيئ ــايض التحقي مــن ق

ــات. ــة اىل الصالحي ــات اضاف والحصان

2- الدعــوى املدنيــة: مــن يقيمهــا؟ ضــد مــن تقــام؟ ايــن تقــام؟ مفاعيــل الحكــم الجزائيــة عليهــا 

وجاهيــاً كان ام غيابيــاً

3- املحاكــم الجزائيــة االســتثنائية املحاكــم العســكرية- املجلــس العــديل- املجلــس االعــى- 

ــخ... ــات ال محكمــة املطبوع

4- طرق املراجعة املادية واالستثنائية امام كافة املراجع الجزائية
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

M3002
642الثالثالقانون الجزايئ لألعال

مقدمة: 
ان مفهــوم القانــون الجــزايئ لألعــال مــن املفاهيــم املتعــددة التــي تتصــل بالنشــاط االقتصادي 

والتجــاري والصناعــي واملــايل واملريف.

املحتوى:

1- االعتداء عى االموال

 الرسقة – االحتيال- اساءة االئتان وتلك املتفرعة عنها اي: التخبئة وتبييض االموال

2- االعتداء عى االدارة العامة

 الرشوة

3- االخالل بالثقة العامة

 التتزوير- استعال املزور- الشك بدون مقابل

• مالحظة: تم اختيار الجرائم األكرث شيوعاً نظراً لكرثة ما يتعلّق باملوضوع.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

M3003
642الثالثالقانون الجزايئ الدويل

Introduction:
C’est le droit qui organise la poursuite des infractions internationales soit celles 

qui intéressent plus d’un pays soit par le lieu de commission ou la nationalité de 

l’auteur ou de la victime ou le lieu d’arrestation ; et fixe les règles à suivre pour 

assurer l’entraide internationale dans la poursuite des criminels et leur extradition.

C’est aussi le droit qui organise une justice pénale internationale  par la création 

de la Cour Pénale internationale, compétente pour  les infractions internationales 

comme crime contre l’humanité ; crime de guerre, …. Et autres et les tribunaux 

internationaux  ou tribunaux ad hoc.

Plan:
- Notion de l’infraction internationale

- Compétence des tribunaux

- Infraction  politique

- Extradition : Conditions de fond et de forme

• Formalités et obstacles

- Crime de guerre et crimes contre l’humanité et……….

- Cour Pénale Internationale

- Tribunal spécial Liban et autres tribunaux ad hoc 
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DRPE 

M3004
428الثالثعلم العقاب

مقدمة: 
يتنــاول علــم العقــاب الجانــب التّطبيقــي للعقوبــة ببعديهــا الزّمنــي واملــكاين ويركّــز عــى طرق 

تنفيذهــا وأنواعهــا واآلثــار املرتتّبــة عليهــا بغيــة التّوّصــل اىل تقديــر انعكاســاتها يف مجــال الجرمية.

فهــو يتّجــه يف األســاس نحــو إعــادة توجيــه املجــرم، ويســعى إىل تســهيل اندماجــه يف املجتمــع، 

مــن خــالل إعــادة الّنظــر املســتمرّة بالعقوبــات املفروضــة وكيفيّــة تطبيقهــا.

ــل يتّســع  ــات ب ــل الظّاهــر للعقوب ــة التّحلي ــم العقــاب فقــط عــى عتب ــا ال يقــف عل مــن هن

للغــوص يف أســس العقوبــة عاّمــة مصادرهــا ودورهــا وصــوالً إىل تحديــد أي عدالــة نريــد مــن خــالل 

األنظمــة العقابيــة املطبّقــة. 

املحتوى:
1. تحديد مفهوم العقوبة.

- األسس النظريّة .

- أهداف العقوبة .

- مصادر العقوبة .

- أنواع العقوبات .

  modèles de justice 2. مناذج العدالة املراد تحقيقها من خالل العقوبة

rétributive-punitive تأديبيّة -

  réhabilitative تأهيليّة -

réparatrice تفويضيّة أو ترقيميّة -
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3. األنظمة التطبيقيّة للعقوبة املحكوم عليها.

- وسائل التّنفيذ.

- أجهزة التّنفيذ.

- الجهاز البرشي.

- الجهاز املاّدي.

- أمكنة التّنفيذ املالمئة لنوع العقوبة.

- مغلقة )ضمن املؤّسسة(.

- حرّة )خارج املؤّسسة(.

4. الحياة السجنيّة.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPE 

M4000
642الرابعالجرائم ضد االشخاص

مقدمة:
ــذي  ــون ال ــات الخــاص ، القان ــون العقوب ــم الواقعــة ضــد األشــخاص ضمــن قان ــدرج الجرائ تن

ــا. ــب عليه ــان أركان كل جرميــة والجــزاء املرتت ــة، بي ــم املختلف ــد مفــردات الجرائ ــوىل تحدي يت

املحتوى:
لقــد وقــع اإلختيــار - للمعالجــة - عــى أهــم الجرائــم ضــد األشــخاص ، جرائــم متنوعــة نظــراً 

ــالمة  ــاة، يف س ــق يف الحي ــة الح ــا - حاي ــرتع حايته ــي أراد املش ــح الت ــم واملصال ــوق والقي للحق

الجســد، حايــة الحريــات الفرديــة ، املصالــح املعنويــة ... - ، عــى الجرائــم التــي تكــون أكــرث وقوعــاً 

يف النشــاط اإلجرامــي أو التــي تســتلزم بحثــا" لجــالء مســائلها املعقــدة أو املتشــابكة....

ضمن هذا اإلطار، سوف يتّم التعّمق يف الجرائم التالية :

- جرائم القتل .

- اإلجهاض.

- جرائم اإليذاء.

- اإلمتناع عن املساعدة .

- جرائم املخدرات ) تعاطي، إتجار....( 

- الحرمان من الحرية الشخصية.

- خرق حرمة املنزل .

- التهديد.

- إفشاء األرسار .

- الذم والقدح .

- اإلفرتاء.

- اإلتجار باألشخاص.

ــوال  ــّد األم ــم ض ــق بالجرائ ــا يتعل ــخاص ألن م ــّد األش ــم ض ــرر بالجرائ ــر املق ــة: يُح 	 مالحظ

ــال . ــزايئ لألع ــون الج ــيدخل يف القان س
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DRPE 

M4001
428الرابععلم االجرام 

مقدمة:
ــذي يســعى اىل رشح، وصــف واســترشاف ظاهــرة الجرميــة مــن  ــم ال ــم االجــرام، هــو العل عل

ــه العامــة والخاصــة مــن جهــة أخــرى. جرمــه، والســلوك الجرمــي مــن كل جوانب

ويهــدف مــن خــالل مقاربــة ثالثيــة االبعــاد: عياديــة، وقائيــة ونقديــة اىل تطبيــق املعلومــات 

والنتائــج التــي توصــل اليهــا ملحاربــة الجرميــة واحتوائهــا والحــد مــن انتشــارها.

يركــز هــذا التعريــف عــى ابــرز النقــاط واملفاصــل االساســية لعلــم االجــرام الحديــث ويضــم 

عــى حــد ســواء البعــد النظــري والبعــد العلمــي.

املحتوى:
- تحديد علم االجرام

- نطاق علم االجرام

- منهجية علم االجرام

- تطور علم االجرام عر النظريات االساسية التي تناولته عر التاريخ

• قبل القرن التاسع عرش

• خالل القرن التاسع عرش

• العر الحديث

  Criminologie théorique علم االجرام النظري •

 l’explication de l’action criminelle دراسة الجرمية -

 Le phénomène criminal. La macrocriminalité الظاهرة الجرمية •

 Les caractéristiques خصائص االجرام •

 Les facteurs عوامل االجرام •
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 Le comportement délinquant La mécrocriminalité الترف الجرم -

 criminologie étéologique اسباب االجرام •

• ترابط العوامل

• تفاعل العوامل

Le passage à l’acte العبور اىل الفعل •

 La politique criminelle علم االجرام وتأثره عى السياسة الجنائية -

 Criminologie Clinique علم االجرام العيادي او الكلينييك -

 Criminologie préventive علم االجرام الوقايئ -
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M3005
642الثالثالعقد

مقدمة:
ال تخلــو الحيــاة اليوميــة لــكل فــرد مــن األفــراد مــن الترفــات واملعامــالت، فقــد يكــون بعضها 

ــد تكــون  ــة، فق ــا خــص املصــادر اإلرادي ــر إرادي. وفي ــزام والبعــض اآلخــر غ ــاً منشــئاً لإلت إرداي

ناشــئة عــن إرداة منفــردة أم عــن إرداتــن فأكــرث. وقــد أطلــق عــى هــذه األخــرة وصــف العقــد. 

ــت تفســر ورشح مفهــوم العقــد ونظامــه  ــدة تناول ولقــد وضــع الفقهــاء كتــب وموســوعات عدي

القانــوين، محاولــن خلــق نــوع مــن التــوازن بــن أطرافــه وضبــط ترفاتهــم مبوجــب صيغــة تنظــم 

هــذه العالقــة، وتصبــح مبثابــة قانــون يخضعــون إليــه يف حــال نشــوء أي نــزاع أو خــالف بينهــم. 

ــم  ــذي يحك ــدين ال ــون امل ــة القان ــة، مبثاب ــكام العدلي ــة األح ــت مجل ــام 1932، كان ــل الع قب

العالقــات املاليــة بــن األفــراد يف لبنــان، حتــى أصــدر املــرشع اللبنــاين قانــون املوجبــات والعقــود 

بتاريــخ 1932/3/9، حيــث حــل محــل أحــكام املجلــة فيــا عــدا األحــكام التــي أغفــل هــذا القانــون 

ــا،  ــات ورشوط صحته ــادر املوجب ــة مص ــه لدراس ــاين من ــاب الث ــص الكت ــد خص ــا. فق ــرق إليه التط

حيــث إعتــر يف البنــد الرابــع مــن املــادة 119 األعــال القانونيــة إحــدى هــذه املصــادر. ومــن ثــم 

نــص يف املــادة 147 مــن القانــون املكــذور عــى أن العمــل القانــوين املنشــأ للموجبــات يجــوز أن 

يكمــون صــادراُ عــن فريــق واحــد أو أن يكــون إتفاقــاً فيعــر عنــه حينئــذ بالعقــد. ونظــراً ألهميــة 

هــذا األخــر يف التعامــل، أفــرد لــه املــرشع الفصــل الثــاين مــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون املوجبــات 

والعقــود، لدراســة األحــكام العامــة املتعلقــة بــه، باإلضافــة إىل بيــان العنــارص األساســية والــرشوط 

الالزمــة لصحتــه، واملفاعيــل املرتتبــة عليــه، وأنهــى هــذا الفصــل مبعالجــة أســباب حلــه. 

ومــن املتعــارف عليــه، بــأن تنظيــم وتحريــر العقــود هــو مــن أهــم الترفــات التــي يقــوم بهــا 

املحامــي أو املستشــار القانــوين  يوميــاً ،نظــراً لحاجــة األفــراد املاســة لهــذا التــرف القانــوين. لذلــك، 

فإنــه مــن شــأن هــذه املــادة أن تعطــي الطالــب األهليــة والكفــاءة املطلوبــة، ليلعــب دوراَ فاعــالً يف 

إعــداد العقــود وتنظيمهــا بــن األطــراف بشــكٍل قانــوين ســليم، خاليــاً مــن أي عيــٍب أو نقــٍص ميكــن 

ــد مــن إحاطــة  ــزاع بــن فرقــاء العقــد حــول تفســره وتنفيــذه.، لذلــك ال ب أن يــؤدي إىل نشــوء ن

الطالــب  مبوضــوع العقــد مــن مختلــف جوانبـــه ومراحلــه ، ذلــك وفقــاً للخطــة اآلتيــة :
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املحتوى:
القسم األول :  األحكام العامة يف العقود

 الفصل األول : مفهوم العقد

- املبحث األول : تعريف العقد

- املبحث الثاين :  مبدأ سلطان اإلرادة

 الفصل الثاين : تصنيف العقود

- املبحث األول : تصنيف العقود من حيث تكوينها 

- املبحث الثاين : تصنيف العقود من حيث مضمونها

- املبحث الثالث : تصنيف العقود من حيث الغرض من إنشائها

- املبحث الرابع :تقسيم العقود من حيث تنظيمها

- املبحث الخامس :تصنيف العقود من حيث موضوعها 

- املبحث السادس : تصنيف العقود من حيث صفة أطرافها 

القسم الثاين  : تكوين العقد
 الفصل األول : املراحل السابقة لإبرام العقد

- املبحث األول : مرحلة املفاوضات 

- املبحث الثاين : املرحلة املهيئة للعقد

 الفصل الثاين : أركان العقد

- املبحث األول: الرىض 

- املبحث الثاين:  املوضوع

- املبحث الثالث:  السبب .

- املبحث الرابع : اإلثبات يف بعض األحوال

القسم الثالث : أثار العقود 
 الفصل األول : األُثر اإللزامي للعقد

- املبحث األول : أثار العقد بالنسية لألطرف والغر

- املبحث الثاين : إلزامية العقد بالنسبة للقايض

 الفصل الثاين : األثر النسبي للعقد

- املبحث األول : تعريف مبدأ نسبية العقد

- املبحث الثاين : اإلستثناءات عى نسبية العقد
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القسم الرابع :  تنفيذ العقود
 الفصل األول : التنفيذ العيني والتنفيذ البديل

- املبحث األول : التنفيذ العيني

- املبحث الثاين : التنفيذ البديل

 الفصل الثاين : الرقابة القضائية عى التنفيذ

القسم الخامس :  حل العقود 
 الفصل األول : إلغاء العقد

- املبحث األول : النظام القانوين لإلغاء

- املبحث الثاين : أنواع األلغاء

- املبحث الثالث : الرقابة القضائية عى اإللغاء

 الفصل الثاين : فسخ العقد 

- املبحث األول : الفسخ الرضايئ

- املبحث الثاين : الفسخ من جانب واحد.

 الفصل الثالث : بطالن العقد

- املبحث األول : موقف القانون اللبناين من البطالن

- املبحث الثاين : التمييز بن اإلنعدام والبطالن

- املبحث الثالث : آثار البطالن.
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642الثالثالقانون القضايئ الخاص

مقدمة:
القانــون القضــايئ الخــاص أو قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة هو مجموعــة القواعــد القانونية 
ــة و ينظــم  ــذه الوظيف ــه له ــه ووســيلة أدائ ــن وظيفت ــة و تب ــي بالنظــام القضــايئ للدول ــي تعن الت

التقــايض أمــام املحاكــم املدنيــة .
تهــدف قواعــد القانــون القضــايئ الخــاص يف مجموعهــا إىل إيجــاد ضانــات للمتقاضــن 
وضانــات للقضــاة  تكفــل لهــم اســتقاللهم يف أداء عملهــم عــن ســلطات الدولــة األخــرى و اتباعهــم 

ــه عليــه ضمرهــم . يف قضائهــم ملــا ميلي
ــد  ــة بتحدي ــلطة القضائي ــم الس ــدف إىل تنظي ــاص ته ــايئ الخ ــون القض ــد القان ــا أن قواع ك
ــة . ــا املدني ــك يف القضاي ــا هــذه الســلطة و ذل ــي تتكــون منه ــم املتعــددة الت اختصاصــات املحاك

املحتوى:
باب متهيدي - مبادئ عامة

الباب األول - الدعوى
- الفصل األول - أحكام عامة

- الفصل الثاين - تصنيف الدعاوى
- الفصل الثالث - دعاوى الحيازة

- الفصل الرابع - الطلب األصيل والطلبات الطارئة
- الفصل الخامس - الدفاع والدفع اإلجرايئ والدفع بعدم القبول

- الفصل السادس - تقدير قيمة النزاع

الباب الثاين - االختصاص
- الفصل األول - أحكام عامة

- الفصل الثاين - االختصاص الدويل
- الفصل الثالث - االختصاص الوظيفي

- الفصل الرابع - االختصاص النوعي
- الفصل الخامس - االختصاص املكاين
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- الفصل السادس - تعين املرجع
- الفصل السابع - نقل الدعوى

- الفصل الثامن - رد القايض أو تنحيه عن الحكم

الباب الثالث - املحاكمة
- الفصل األول - أحكام عامة

- الفصل الثاين - التمثيل يف املحاكمة
- الفصل الثالث - قلم املحاكمة وأعاله

- الفصل الرابع - التبليغ
- الفصل الخامس - املهل

- الفصل السادس - الوقت الذي تتم فيه اإلجراءات القضائية
- الفصل السابع - املعونة القضائية

- الفصل الثامن - إجراءات املحاكمة لدى محكمة الدرجة األوىل
- الفصل التاسع - حضور الخصوم وغيابهم

- الفصل العارش - دور النيابة العامة يف املحاكمة
- الفصل الحادي عرش - إجراءات جلسات املحاكمة ونظامها

- الفصل الثاين عرش - طوارئ املحاكات

الباب الرابع - األحكام
- الفصل األول - إصدار األحكام

- الفصل الثاين - نفقات املحاكمة
- الفصل الثالث - آثار األحكام

- الفصل الرابع - تصحيح األحكام وتفسرها
- الفصل الخامس - تنفيذ األحكام

- الفصل السادس - قضاء األمور املستعجلة
- الفصل السابع - التدابر املؤقتة واالحتياطية

- الفصل الثامن - القرارات الرجائية واألوامر عى العرائض

الباب الخامس - طرق الطعن يف األحكام
- الفصل األول - أحكام عامة

- الفصل الثاين - طرق الطعن العادية
- الفصل الثالث - طرق الطعن غر العادية
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M3007

نظرية املوجب واحكام 

املسؤولية املدنية
642الثالث

مقدمة:
تُعتــر نظريّــة املوجــب، مــن أهــم القواعــد واألســس التــي بنــي عليهــا القانــون املــدين؛ وتــأيت 

ــن  ــه ع ــن فصل ــا، ال ميك ــا ركًن ــة اعتباره ــه لجه ــياق عين ــن الس ــا ضم ــة بدوره ــؤوليّة املدنيّ املس

ــة األداء. ــوب و/أو أهليّ ــة الوج ــع بأهليّ ــخص املتمتّ ــاة الش ــق حي ــي تراف ــة الت ــب القانونيّ الجوان

مــع اإلشــارة إىل أن الدراســة لهــذا املقــّرر يف أثنــاء اإلجــازة الجامعيّــة ال تتصــف بالعمــق الــكايف، 

لتمّكــن الطالــب مــن اإلحاطــة مبــا يتضّمــن مــن أصــول وقواعــد وأحــكام.

املحتوى:
يتضّمــن املقــّرر دراســة معّمقــة، تبــدأ بتعريــف املوجــب وبيــان مختلــف أوجهــه ومصــادره 

ــا مــن مــواد  ــك انطالقً ــا، وكّل ذل ــا وأشــكالها وتبعاته ــف املســؤوليّة لتصــل إىل جوانبه ومتــّر بتعري

ــاين. ــات والعقــود اللبن ــون املوجب قان

ــاين  ــاد اللبن ــه واالجته ــّص والفق ــوء الن ــى ض ــق وع ــث بعم ــة البح ــب الواجب ــم الجوان وأه

واملقــارن:

- تعريــف املوجــب وأحكامــه العامــة وأنواعــه. )انطالقًــا مــن املــاّدة األوىل حتــى الثامنــة مــن 

قانــون املوجبــات والعقــود(.

- املوجبــات املختّصــة بعــّدة أشــخاص )تعــّدد الدائنــن  و/أو املديونــن- التضامــن(. )مــن املــاّدة 

9 حتــى 43 م.ع.(

- املوجبات املتتابعة وغر املتتابعة. )املاّدة 44 م.ع.(

- املوجبات اإليجابيّة والسلبيّة. )املواد 45 إىل 51 م.ع.(

- املوجبات الشخصيّة واملوجبات العينيّة. )املاّدة 52 م.ع.(

- املوجبات ذات املواضيع املتعّددة. )املواد من 53 إىل 69 م.ع.(

- املوجبات التي تتجزأ وتلك التي ال تتجزأ. )املواد من 70 إىل 78 م.ع.(

- املوجبات األصليّة واملوجبات اإلضافيّة. )املاّدتان 79 و80 م.ع.(
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- املوجبات الرشطيّة. )من املواد 81 إىل 118 م.ع.(

ــان119  ــام(. )املاّدت ــكل ع ــر املرشوع)بش ــب غ ــا والكس ــات ورشوط صحته ــادر املوجب - مص

146م.ع.( ومــن140إىل  و120م.ع. 

ــواد مــن 121 إىل 137 مــن  ــا. )امل ــا وتبعاته ــة الجــرم وشــبه الجــرم ومتفّرعاته - أحــكام نظريّ

ــود( ــات والعق ــون املوجب قان

ومن النقاط الواجب بحثها بدقّة ومتّعن:

• التبعة الناجمة عن العمل الشخي.

• التبعة الناشئة عن فعل الغر.

• التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات.

• التبعة الناشئة عن الجوامد.

• مبلغ العوض وماهيّته.
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الرشكات املساهمة 

)دراسة شاملة ومعمقة(
642الثالث

مقدمة:
ــة  ــال إىل أســهم متســاوية وقابل ــا رأس امل ــي يقســم فيه ــة الت ــة املســاهمة هــي الرشك الرشك

ــة،  ــون الرشك ــن دي ــرة ع ــرشكاء منح ــؤولية ال ــون مس ــة، وتك ــرق التجاري ــداول بالط ــة الت لعملي

ــال. ــن رأس امل ــم م ــدار حصصه مبق

تتميــز هــذه الــرشكأت بحجــم رأس مالهــا الــذي يســمح لهــا الدخــول يف مشــاريع اقتصاديــة 

بنــاءة، ويكــون ذلــك املبلــغ خاضعــا ملــا تســمح بــه قوانــن الدولــة، وتكــون األســهم ضئيلــة الحجــم 

بحيــث تســاهم  يف تــداول األســهم بــدون التأثــر عــى ماليــة الرشكــة وفعاليتهــا. بحســب قوانــن 

ــة املســاهمة عــى اســم شــخص طبيعــي كاســم أحــد  اإلقتصــاد ال يجــوز أن يشــتمل اســم الرشك

ــم  ــجل باس ــرتاع تس ــراءة اخ ــي ب ــدة ه ــة واح ــذا إال بحال ــة ه ــد مخالف ــق ألح ــن، وال يح املؤسس

املؤسســة التجاريــة التــي تختــار اســم وتتخــذه لهــا. تقــوم الرشكــة باشــتقاق اســم لهــا مــن أجــل 

اتخــاذه كإســم لــراءة اإلخــرتاع، وقــد تختــار اســا مشــتقا مــا تريــد العمــل بــه بحســب املجــال.

املحتوى:
أوالً -  خصائص الرشكة املساهمة

ثانًيا - تأسيس الرشكة املساهمة

1 - املؤّسسون

2 - رشوط التأسيس وإجراءاته

3 - جزاء اإلخالل بقواعد التأسيس

أ  -  بطالن الرشكة

ب - املسؤولية املدنية

ج - املسؤولية الجزائية
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ثالًثا - األسناد املالية الّتي تصدرها الرشكة املساهمة

1 - األسهم

أ - خصائصها

ب - أنواعها

ج - الوفاء بقيمتها

د - الحقوق املالزمة مللكية السهم

هـ - تداول األسهم )طرق التداول – القيود عى تداول األسهم(

2 - سندات القرض

 أ -  تعريفها

ب - إصدار سندات القرض

ج - واجبات وحقوق حملة السندات

د – هيئة حملة السندات

رابًعا - إدارة الرشكة املساهمة

1-مجلــس اإلدارة : تنظيمــه - ســلطاته العاّمــة - واجباتــه – رئيــس مجلــس اإلدارة – مســؤولية      

أعضــاء مجلــس اإلدارة 

2-مفوضو املراقبة

3-الجمعيــة العموميــة للمســاهمن : الجمعيــة العموميــة العاديــة - الجمعيــة العموميــة غــر 

العاديــة

4-توزيع األرباح

خامًسا - إنقضاء الرشكة املساهمة

1 - أسباب اإلنقضاء

2 - تصفية الرشكة وقسمتها

3- إندماج الرشكة املساهمة: اإلجراءات واآلثار
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 Droit de la protection

 du consommateur
321الثالث

Introduction:

- Connaître les objectifs du droit de la consommation et son cadre institutionnel et 

juridique.

- Intégrer la logique transversale du droit de la consommation, aux confluents de 

l’économie, du marketing, du droit des contrats, du droit de la concurrence et de la 

distribution.  

- Comprendre les enjeux et rapports de force entre professionnel )fournisseurs/ 

intermédiaires/ distributeurs/( et consommateur ou non-professionnel, ainsi que les 

principaux mécanismes mis en place par le droit pour les réguler et, le cas échéant, 

les sanctionner.

- Savoir intégrer la dimension protectrice du droit de la consommation dans le cadre 

de la mise en place d’une offre ou d’une action en direction des consommateurs ; 

identifier les pratiques contractuelles, promotionnelles et publicitaires interdites ou 

réglementées 

Plan:

Introduction au droit de la consommation

- Genèse

- Sources

- Domaine )critère des personnes et critère des contrats(

- Caractéristiques du droit de la consommation
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PARTIE I : Régulation du marché de la consommation

 Titre I- La mise sur le marché des produits et services

- Chapitre 1- Conformité des produits et services

• Section1- Normes générales de qualité

• Section2- Normes particulières

- Chapitre 2- Sécurité des produits et services

• Section1- Obligation générale de sécurité

• Section 2- Contrôle de la sécurité des produits

 Titre II- La distribution des produits et services

- Chapitre 1-  Prohibitions des pratiques déloyales

• Section 1- Eléments constitutifs des pratiques commerciales déloyales

• Section 2- Pratique commerciales trompeuses par action ou par omission

- Chapitre 2- La régulation de la publicité commerciale

• Section 1- Publicités interdites ou règlementées

• Section 2- Publicité comparative

 

- Chapitre 3-  Régulation de la promotion des ventes

• Section 1- Pratiques commerciales agressives

• Section 2- Promotion des ventes par les prix

- Chapitre 4- Régulation des procédés de vente

• Section 1- Vente à distance

• Section 2- Démarchage

• Section 3- Autres techniques de vente
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PARTIE II- Régulation des relations contractuelles

 Titre I- Protection précontractuelle du consommateur

- Chapitre 1- Obligation d’information du consommateur
• Section 1- Existence d’une obligation d’information
• Section 2- Mise en œuvre de l’obligation d’information

- Chapitre 2- La rétractation du consommateur
• Section 1- Objectifs
• Section 2- Mise en œuvre

 Titre II- Protection contractuelle du consommateur

- Chapitre 1- Prohibition des clauses abusives
• Section 1- Régime juridique
• Section 2- les actions en justice
• Section 3- Sanctions

- Chapitre 2-  Obligation de garantie
• Section 1- Régime de droit commun
• Section 2- Régime spécial )loi 2005(

 PARTIE III-  Mise en œuvre de la régulation

 Titre I- Institutions et organismes nationaux de la consommation

- Chapitre 1- Entités de droit public 
- Chapitre 2- Entités de droit privé

 Titre II- Règlement des litiges de la consommation 

- Chapitre I- Résolution administrative du litige
- Chapitre II- Résolution arbitrale du litige
- Chapitre III- Résolution judiciaire du litige
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الثالثقانون املوجبات املعّمق

مقدمة:
وضــع قانــون املوجبــات والعقــود نظريــة املوجــب واتقــن تفاصيلهــا . كــا نــص عــى بعــض 

العقــود املســاة ونظمهــا. 

يف صــدد دراســة نظريــة املوجبــات املعّمــق يقتــي البحــث يف مصــادر املوجــب ، مفاعيلــه ، 

ســقوطه وحــل العقــد .

يختــار مــن كل موضــوع بعــض االبحــاث املقرتحــة يف اطــار التصميــم املــدرج ادنــاه مبعنــى ان 

تعمــق الدراســة عــر احاطــة جميــع جوانــب املوضــوع .

املحتوى:
قانون املوجبات املعمق

يف إطار قانون املوجبات املعمق نتوقف يف دراستنا عند موضوع أو أكرث من : 

- مصادر املوجب.

- مفاعيل املوجب.

- حل العقود.

- سقوط املوجب.

فمــن بــن مصــادر املوجــب املحــددة باملــادة 129 ق.م.ع. )القانــون – االعــال غــر املباحــة 

كالجــرم وشــبه الجــرم ، الكســب غــر املــرشوع – االعــال القانونيــة( .

نتوقف عند الكسب غر املرشوع )ق.م.ع.140-142 ق.م.ع(

وايفاء ما ال يجب )ق.م.ع.143-144 ق.م.ع(

يف االعال القانونية نتوقف عند االعال الصادرة عن طريق واحد: الفصول.

ــات اي  ــه عين ــذ املوجــب بإدائ ــّد مــن دراســة تنفي مبــا يختــص بتنفيــذ مفاعيــل املوجــب ال ب

ــا م.ع. ــا يليه ــي 249 وم ــذ العين التنفي

ومن ثم التنفيذ البديل 252 ق.م.ع.
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يف التنفيذ البديل او ما يسمى بالعطل والرضر ال بّد من دراسة :

- رشوط العطل والرضر .

- وكيفية تعيينه:  

• تعين قضايئ .

• تعين قانوين .

• تعين اتفاقي )بند جزايئ 267 و 266(

 يف الحــاالت التــي ال ميكــن فيهــا تنفيــذ املوجــب ال بــّد مــن حــّل العقــود مــن جــرّاء أحــوال نشــأت 

بعــد انشــائه:

- الغاء العقد 239 .

- فسخ العقد 249 :      

• سقوط املوجب

• االيفاء أو التنفيذ .

ال بّد من اإلشارة أخرًا اىل مواضيع أخرى مهمة مثل:

- سوء استعال الحق 124-248 ق.م.ع.

- قواعد تعسر االعال القانونية ق.م.ع.بند 336 اىل 369 ق.م.ع.
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 Alternative Dispute

Resolution
428الرابع

Introduction:

This course examines dispute resolution processes outside of, or supplemental to, 

the civil trial system with particular emphasis on negotiation, compromise contract, 

conciliation expertise, mediation, arbitration, and hybrid processes )mediation-

arbitration, arbitration- mediation…( as dispute resolution mechanisms. This 

examination includes a study of the procedures and dynamics associated with each 

mechanism as an overview of the pertinent legal framework.

Students will learn ADR skills and how to select the most cost-effective and least 

intrusive ADR method to achieve the most positive result for both parties. Students 

will understand the processes and methods of ADR techniques learn the proper 

application and limits of ADR techniques, appreciate the ethical considerations 

involved in ADR, and develop a basic ability to apply ADR methods.

Plan:

The primary objectives of the course are: to familiarize students with basic 

conflict resolution, negotiation and mediation skills that they can use in their 

personal and professional lives, to become familiar with the various alternative 

dispute resolution processes and their uses and to critically assess the implementation 

issues concerning the new field of Alternative Dispute Resolution.

Students will demonstrate the following skills through successful completion of 

all required coursework and assignments.
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- Comprehension of the functions of Alternative Dispute Resolution and its 

purpose

- Compare and contrast the differences between Alternative Dispute Resolution 

and Litigation.

- Study negotiation Theories and Frameworks- Skills and Behavior- Barriers to 

Agreements- Rule of law- Ethics and policies.

- Study the compromise contract.

- Explain conciliation.

- Explain the functions of an expert- Irrevocable expertise.

- Mediation- Introduction Overview, Purposes and Uses- Skills- Roles of 

Mediators, Parties, Lawyers- Ethics, Fairness, Neutrality, Confidentiality and 

Personal values- policies, Controversies- Practical skills of client interviewing/

legal counselling.

- Discuss the process of arbitration.

- Explain the function of an arbitrator.

- Study the hybrid processes Mini trial, Mediation- Arbitration… and list the 

advantages and disadvantages of them.
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321الرابعالضانات الشخصية

مقدمة:
ترتكــز الضانــات الشــخصية، كــا يــدل عليهــا إســمها عــى مفهــوم "الشــخص" حيــث تقــوم 

عــى تعــدد املســؤولن عــن تنفيــذ اإللتــزام، فيتحقــق ضـــان الدائــن فيهــا من ضم ذمـــة أخــرى إىل 

ذمــة املديــن، بحيــث لــو أعــرس املديــن تكــون الذمــة األخــرى مســؤولة عــن الوفــاء بنفــس الديـــن 

و بذلــك تتزايــد فــرص حصــول الدائــن عــى حقــه. 

و أهـــم صورهــا الكفالــة و الضــان اإلحتياطــي، لكــن هـــناك صــور أخــرى أيــن يتعــدد فيهــا 

ــن  ــن ، فيســتطيع الدائ ــن املدين ــزام واحــد. و هــذه الصــور هــي التضامــن ب املســؤولون عــن إلت

مطالبــة املدينــن املتضامنــن بالديــن، مجتمعــن أو منـــفردين، و بذلــك تتســع أمــام الدائــن فرصــة 

الحصــول عــى حقــه، إذ يختــار مــن املدينــن مــن هــو أكرثهـــم يــرسا و يقــي ديـــنه كامــال أو يعود 

عــى أي مديــن مبــا بقــي لــه مــن حقــه إذا مل يســتوفيه مــن املديــن األول. و كذلــك عـــدم قابليــة 

االلتــزام لإنقســـام بــن املدينــن املتعدديــن، فيتحقــق نفــس الغــرض إذ يكــون كل مديــن ملزمــا 

بوفــاء الديــن كلــه. كــا أن الكفالــة و الضــان اإلحتياطــي هــا أهــم صــور التأمينــات الشــخصية 

ألهميتهــا يف العمليــات املرفيــة و التجاريــة.

املحتوى:
يهدف هذا املقرَّر إىل معالجة بعض الضانات الشخصيَّة، ومنها عى سبيل املثال:

1-  التضامن

2-  التفويض 

3- إتفاقيّة عمولة الثقة
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4-  عقد الكفالة:

- صّحة عقد الكفالة

- مدى إلتزام الكفيل يف عقد الكفالة

- فرتة إلتزام الكفيل يف عقد الكفالة

- إنقضاء عقد الكفالة   

5-  كتاب ضان غب الطلب:

- خصائص كتاب الضان غب الطلب

- تنفيذ كتاب الضان غب الطلب

- مقارنة بن اإلعتاد املستندي و كتاب غب الطلب   

6-  كتاب النية

7-  عقد الضان:

- عقد الضان عى الحياة
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التنازع الداخيل القضايئ 

والقانوين
321الرابع

مقدمة:
ــا  ــة والقضاي ــع القانونيّ ــم املواضي ــن أه ــاين، م ــيل اللبن ــتوى الداخ ــى املس ــازع ع ــر التن يعت
ــة. ــن إرث ووصي ــرتكات م ــا ال ــه، وقضاي ــزواج ومفاعيل ــا املرتبطــة بال ــيّا يف القضاي الشــائكة، ال س

ــة، وعــّدة قوانــن تعنــى بقضايــا الــزواج لــدى مختلــف  فبالنظــر لوجــود عــّدة محاكــم طائفيّ
الطوائــف يف لبنــان.

وبالنظــر لوجــود قانــون إرث للطوائــف غــر اإلســالميّة، يف الوقــت الــذي تخضــع فيــه الطوائــف 
اإلســالمية لقوانــن خاّصــة بــكل طائفــة.

وبالنظــر لكــون قضايــا اإلرث والوصيّــة هــي مــن اختصــاص املحاكــم املدنيــة بالنســبة للطوائف 
ــا  ــي تنظــر بالقضاي ــة هــي الت ــة واملذهبي ــة والجعفري غــر اإلســالمية، يف حــن أّن املحاكــم الرشعي

املرتبطــة بتلــك املواضيــع. 
ــالف  ــي تقــع يف ظــّل اخت ــة اإلشــكاالت الت ــاّدة مــن ناحي ــّد مــن دراســة هــذه امل ــك، ال ب لذل
املحاكــم والقوانــن، ومــا تحتمــل مــن حلــول، يف ظــل التضــارب، أحيانًا كثــرة، يف الفقــه ويف االجتهاد.

املحتوى:
ينبغــي البــدء أّوالً بعــرض موضــوع املــاّدة، وتحديــد أهــداف وأســباب دراســتها، ومــدى 

انعكاســاتها وتحّدياتهــا يف لبنــان.
ومن ثّم ينبغي الرتكيز عى دراسة معّمقة للمواضيع اآلتية:

1- مفهــوم وخصائــص مبــدأ التنــازع يف قواعــد اإلســناد أو اإلحالــة يف القانــون الــدويل الخاص)بشــكل 
ــا، مفهوًمــا ووجوًهــا وطبيعًة)بشــكل خاص(. ــا وقانونيًّ عــام(، وتنــاول التنــازع الداخــيل قضائيًّ

2- دراسة التنازع الداخيل يف مجايل الزواج والرتكات مفهوًما وحلواًل.
3- دراسة التنازع القضايئ الداخيل وجوًها وحلواًل.)مع بيان دور الهيئة العامة ملحكمة التمييز(.

ــي.)أي  ــون أجنب ــة مــن قان ــدأ اإلحال ــة، عــى مب ــن الداخليّ ــر تعــّدد واختــالف القوان 4- مــدى تأث
ــق؟( ــاين نطبّ ــون لبن قان

ــن آراء  ــالً ع ــة، فض ــرارات قضائيّ ــكام وق ــودة إىل أح ــي الع ــع يقت ــة املواضي ــالل دراس يف خ
ــا. ــة تناولته فقهيّ
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مقدمة: 
الســلطة بطبيعتهــا جمــوح وميــل رمبــا غريــزي اىل التفلــت مــن القيــود والحــدود، ومــن هنــا 

القــول مــن ان االنســان مييــل اىل االســاءة يف اســتعال الســلطة وهــو يظــل متجهــاً نحــو االســاءة 

اىل ان يجــد حــدوداً امامــه. وقــد تتمثـّـل هــذه الحــدود بســلطة حيــاة املجتمــع الســيايس وتضبــط 

ــاه،  ــذي يرع ــاط ال ــب النش ــتى بحس ــاً ش ــون فروع ــّرع القان ــة. ويتف ــة والجاعي ــات الفردي العالق

ويــأيت القانــون االداري كأحــد فــروع القانــون العــام الداخــيل ليحكــم عمــل االدارة تنظيــاً ونشــاطاً 

ورقابــة ســامحاً لــإدارة مــن ان تــدور يف فلــك مبــدأ املرشوعيــة. هــذا املبــدأ يعنــي خضــوع الدولــة 

ــة، يف كل  للقانــون، والــذي يرتجــم بوجــوب احــرتام مجموعــة القواعــد القانونيــة املقــررة يف الدول

أوجــه وصــور النشــاط الــذي تقــوم بــه ويف مختلــف االعــال والترفــات التــي تصــدر عنهــا.

ــرى،  ــون األخ ــروع القان ــن ف ــا يف اي م ــد ال نجده ــة ق ــة خاص ــون االداري خصوصي إن للقان

ــك  ــع. لذل ــاة يف املجتم ــّر الحي ــاً تطــور وتغ ــرن وانشــايئ يحــايك دامئ ــون قضــايئ، م ــه قان وهــي ان

فــإن التعــرّف اىل القانــون االداري والتفّقــه بأحكامــه وقواعــد ومبادئــه املتجــددة عــى الــدوام امــراً 

رضوريــاً والزمــاً لــكل باحــث وطالــب واســتاذ ومحــام وقــاٍض، ليكــون ملــاً مببــادىء وقواعــد هــذا 

القانــون، التــي تحــايك الحيــاة وتواكــب مســرة املجتمــع ومشــكالته، فــال تختلــف عنهــا، بــل تســمح 

بإيجــاد الحلــول التــي تتــالءم مــع مجريــات العــر ومتطلباتــه ودواعيــه.

املحتوى:

- االسبوع االول:  مبادىء القانون االداري العام

- االسبوع الثاين: مبدأ املرشوعية واستثناءاته

- االسبوع الثالث: االعال االدارية: قرارات وعقود 
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- االسبوع الرابع: املسؤولية االدارية

- االسبوع الخامس: مسؤولية املرفق العام الطبي عى اساس الخطأ

- االسبوع السادس: املسار االجتهادي لهذه املسؤولية منذ عام 1992

- االسبوع السابع: ميادين الخطأ البسيط والجسيم

- االسبوع الثامن: التطّور االجتهادي للخطأ الطبي يف فرنسا

- االسبوع التاسع: مسؤولية املرفق العام الطبي بدون خطأ

- االسبوع العارش: الحاالت الترشيعية للمسؤولية بدون خطأ

- االسبوع الحادي عرش: التطّور االجتهادي للمسؤولية الطبية  بدون خطأ

- االسبوع الثاين عرش: املسؤولية عن االرضار التي تصيب العاملن يف املرفق العام الطبي
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مقدمة: 
ــي  ــك الت ــي تل ــة ه ــارة الدولي ــح التج ــدى مصال ــق باح ــع املتعل ــة ذات الطاب ــود االداري العق
ترمهــا الدولــة أو أي مــن أشــخاص القانــون العــام اآلخريــن وتجتمــع فيهــا خاصتــن اثنتــن، أوالهــا 
اتصالهــا مبصالــح التجــارة الدوليــة, وثانيتهــا تضمنهــا بنــوداً خارقــة يف إطــار تنفيــذ وتحقيــق املرفق 
ــة مــن خــالل تدفــق  ــح التجــارة الدولي العــام املعنــي بهــا، ويتحقــق اتصــال العقــد اإلداري مبصال
ســلع او خدمــات او أمــوال عــر الحــدود وذلــك دومنــا اعتــداد بجنســية االطــراف املتعاقديــن او 

بالقانــون املطبــق عــى العقــد او عــى التحكيــم كــا ال يعتــد مبــكان اجــراء هــذا التحكيــم.
 

املحتوى: 
اإلطار القانوين للعقود اإلدارية الدولية 

- تعريف العقد اإلداري الدويل 
- الرشوط الواجبة التوفر إلكتساب العقد الصفة اإلدارية 

- معاير أكتساب العقد الصفة الدولية 
- الطبيعة القانونية للعقود اإلدارية الدولية وصورها 

 

صور العقد اإلداري الدويل
- االمتياز

BOT الـ -
- عقود الرشاكة بن القطاعن العام والخاص

 

أحكام العقد اإلداري الدويل 
 

طرق أختيار املتعاقد اإلجنبي
 

التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الدولية  
- إقرار التحكيم يف الترشيعات الوطنية 
- إقرار التحكيم يف األتفاقيات الدولية 

- موقف القضاء بشأن التحكيم يف العقود اإلدارية الدولية
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مقدمة: 
تهــدف الرقابــة عــى دســتورية القوانــن إىل الحفــاظ عــى إرادة األمــة التــي عــرت عنها يف الدســتور، 

وان هــذه الرقابــة أتــت لتؤكــد ســيادة األمــة مــن خــالل املحافظــة عــى ســيادة الدســتور، فمــن خــالل 

ــح هــذه  ــا تصب ــة الدســتورية للشــعب، وبدونه ــة الكلم ــد فعالي ــن تتأك ــة عــى دســتورية القوان الرقاب

الكلمــة بــال مضمــون وبــال فعاليــة. ومــؤدي ذلــك أن متثيــل الرملــان للشــعب، وان كان يعــر عــن إرادتــه 

العامــة، إال أن هــذا التعبــر يبقــى مقيــداً بالحــدود والــرشوط املنصــوص عليهــا يف الدســتور. 

والقــول بــان القواعــد التــي عيّنهــا الدســتور للســلطة الترشيعيــة ال رقيــب عليهــا ســوى ضمــر 

ــان  ــه)1(، وعليه،ف ــة أمــام األمة،قــول ال ميكــن األخــذ ب أعضــاء هــذه الســلطة، ومســؤوليتهم األدبي

الرقابــة عــى دســتورية القوانن،جــاءت لتؤكــد ســيادة أو ســمو الدســتور، دون أن تشــكل انتقاصــاً 

مــن الدميقراطيــة، باعتبــار أن مــا تضمنتــه القواعــد الدســتورية هــو بحــد ذاتــه تعبــراً عــن اإلرادة 

ــا تشــّكل  ــن. ك ــة دســتورية القوان ــن خــالل مراقب ــة هــذه اإلرادة م ــا يوجــب حاي ــة، م العام

الرقابـــة عــى دستوريـــة القوانــن الضــان األســايس للحقــوق والحريات ضــد محــاوالت انتهاكها من 

جانــب ســلطات الدولــة، فهــذه الرقابــة تهــدف إىل حمــل املــرشع عــى احــرتام الحقــوق والحريــات 

التــي كفلهــا الدســتور.

ولــو نظرنــا إىل التنظيــم اإلجــرايئ للرقابــة عــى دســتورية القوانــن يتضــح لنــا جليــاً هــدف هذه 

الرقابــة مــن حايــة الحقــوق والحريــات، ففــي النظــم التــي أخــذت بطريــق االدعــاء املبــارش مــن 

األفراد،كــا يف أملانيــا وإســبانيا،ويف إيطاليــا والرتغــال يف حــدود معينــة، تســتهدف الدعــوى املبــارشة 

أمــام املحكمــة حايــة الحقــوق الدســتورية لألفــراد، دون أن يتعلــق األمــر بنــزاع معــروض أمــام 

القضــاء العــادي، وإذا كان الطعــن الدســتوري يف حقيقتــه منصبّــاً عــى القانــون بصــورة مجردة،فــال 

ــذا يتجــى هــدف  ــات. وبه ــة الحقــوق الحري ــا هــو إال آداة لحاي ــون م يجــوز أن نغفــل أن القان

ــاح الفرصــة  ــات، وال ســيّا عندمــا تت ــة الحقــوق والحري ــة عــى دســتورية القوانــن يف حاي الرقاب

للمحاكــم العاديــة بــأن متــارس الرقابــة مبناســبة نــزاع معــروض أمامهــا، إذا أثــرت أمامهــا مســالة أن 

القانــون محــّل التطبيــق يتضمــن مساســاً بالحقــوق والحريــات التــي أعلنهــا الدســتور. 

)1( د.السيد صري - مبادئ القانون الدستوري - 1949-ص647.
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ــدة  ــة وحي ــود مرجعي ــان وج ــل يف ض ــر، يتمثّ ــن هــدف آخ ــتورية القوان ــى دس ــة ع وللرقاب

للنظــام القانــوين، فهــذا النظــام القانــوين يبــدو متعــددا يف مصــادره ويف وســائله ويف املصالــح التــي 

يحميها،وتــرك هــذا التعــدد عــى عواهنــه يــؤدي إىل الفــوىض القانونيــة، إال أن الدســتور هــو الــذي 

ــتورية  ــادئ دس ــوين ملب ــام القان ــروع النظ ــوع كل ف ــن خض ــن يضم ــذه الفوىض،ح ــول دون ه يح

واحــدة، فتــأيت الرقابــة عــى دســتورية القوانــن لتكفــل وحــدة النظــام القانــوين مــن خــالل املحافظة 

عــى أحــكام الدســتور فتســهم بذلــك يف تحقيــق االســتقرار القانــوين.

املحتوى: 
التعريف بالدستور

- تعريف الدستور

- مبدأ سمو الدستور

- أنواع الدساتر

الرقابة أداة لحامية مبدأ سمو الدستور  

- نظرية تدرج الترشيعات       

- ارتباط مبدأ سمو الدستور بنظرية تدرج الترشيعات  

- الرقابة عى دستورية القوانن نتيجة ملبدأ سمو الدستور   

الرقابة السياسية عىل دستورية القوانني

- إسناد مهمة الرقابة إىل الهيئة الترشيعية ) الرملان (

- تكوين هيئة خاصة للرقابة عى دستورية القوانن

- مزايا وعيوب الرقابة السياسية

الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني

- النموذج األمريك للرقابة الدستورية      

- النموذج األورويب للرقابة الدستورية    
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أساليب الرقابة عىل دستورية القوانني     

- الرقابة عن طريق الدعوى االصلية      

- الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية    

- الرقابة عن طريق الدفع املقرتن بدعوى عدم الدستورية   

- الرقابة عى دستورية أعال السلطة التنفيذية    

تكوين القضاء الدستوري

- منح االختصاص للمحكمة االتحادية

- منح االختصاص ملحكمة التمييز

- إنشاء محكمة خاصة للقضاء الدستوري

- إنشاء مجلس لتفسر الدستور
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مقدمة: 
مــا ال شــك فيــه أن التطــورات واملتغــرات الدوليــة ومــا شــهده العــامل مــن ســيطرة للعوملــة 

ــارش عــى  ــرت بشــكل مب ــد أث ــي ق ــدول باالقتصــاد العامل ــاج ال ــاة واندم ــة نواحــي الحي عــى كاف

الســيادة الرضيبيــة ســواء عــر الــرشكات املتعــددة الجنســيات ام مــن خــالل قوانــن فرضــت نفســها 

عــى ســيادة دول العــامل )الفاتــكا(، ام مــن خــالل التجــارة االلكرتونيــة يف ظــل انتشــار العمليــات 

االلكرتونيــة عــى نطــاق واســع.

ولهــذا ســنحاول يف هــذا املخطــط دراســة فعاليــة النظــام الرضيبــي يف ظــل العوملة مــع التوقف 

مليــاً حــول املســائل التــي تحــد مــن الســيادة الرضيبيــة مــن خــالل تنــاول تأثــرات هــذه التحديــات 

عــى فعاليــة النظــام الرضيبــي بشــكل عــام وعــى الرضائــب اللبنانيــة بشــكل خــاص.

املحتوى:
- االسبوع االول: ضعف فعالية النظام الرضيبي

- االسبوع الثاين: معوقات جدية امام االصالح الرضيبي

- االسبوع الثالث: ضعف كفاءة االدارة الرضيبية

- االسبوع الرابع: النظام الرضيبي اللبناين

- االسبوع الخامس: املبادىء التي يقوم عليها االقتصاد اللبناين

- االسبوع السادس: محاوالت االصالح الرضيبي يف لبنان

- االسبوع السابع: ركائز االصالح الرضيبي

- االسبوع الثامن: ضابط االقليمية

- االسبوع التاسع: التطبيق العميل لضابط االقليمية

- االسبوع العارش: ضابط املؤسسة املستقرة

- االسبوع الحادي عرش: االستثناءات عى ضابط املؤسسة املستقرة

- االسبوع الثاين عرش: االتفاقيات الرضيبية الثنائية

- االسبوع الثالث عرش: االتفاقيات الرضيبية الدولية
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Introduction:
"International economic law" is an increasingly seminal field of international 

law that involves the regulation and conduct of states, international organizations, 

and private firms operating in the international economic arena.[1] As such, 

international economic law encompasses a broad range of disciplines touching on 

public international law,[2] private international law,[3] and domestic law applicable 

to international business transactions.

Plan:

PART ONE: FOUNDATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW

1- Nature and Sources of International Economic Law

- Defining International Economic Law

- Sources of International Economic Law

- The Participants and their Role in the development of IEL

2- Economic Sovereignty

- The Internal Domain of Economic Sovereignty

- The External Domain of Economic Sovereignty

3- Extraterritorial Jurisdiction in the Economic Sphere

4- Relationship between National and International Economic Law

- Formulation: process and Substance

- Implementation and Legal Scrutiny

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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PART TWO: INTERNATIONAL MONETARY & FINANCIAL LAW AND 
THE IMF

5- International Monetary & Financial Law and the IMF
- Learning International Monetary Law
- Monetary Sovereignty and Services of International Monetary and Financial Law
- Institutional Aspects of the IMF
- Interpretation and Dispute Settlement
- Relations with Other International Organizations

6- Regulating Exchange Rates & IMF Surveillance
- The Discretionary System of Exchange Rates Under the IMF Surveillance

7- Exchange Restrictions & the Code for a Multilateral System of payments
- The Multilateral System of Payments Under Article VIII
- Exchange Restrictions and National Security
- The Regulation of Capital Movements

8- International Liquidity and the SDR

9- IMF Financing for Balance of Payments Adjustment
- Balance of Payments problem
- Financing for Balance of Payments Disequilibrium
- The Operation of the General Resources Account
- Debt Reduction Assistance

10- The Nature of IMF Conditionality

PART THREE: INTERNATIONAL TRADE LAW

11- International Trade Law and the WTO
- The WTO Institutional Aspects 
- Regional Agreements
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12- International Trade Law: Substantive Rules
- The Liberalization of International Trade in Goods
- The Liberalization of International Trade in Services
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights )TRIPS(

13- International Trade Law: Enforcement
- Dispute Settlement
- The Trade Policy Review Mechanism

PART FOUR: INTERNATIONAL LAW RELATING TO FACTOR MOVEMENT

14- International Investment Law
- Internationalization of Investment Contracts
- Bilateral Investment Treaties
- Treatment and Protection
- Expropriation
- Dispute Settlement
- ICSID
- The World Bank Guidelines
- Attempts for a Multilateral Investment Agreement )MAI(
-  and other investment guarantee schemes

15- International Movement of Labour and Labour Standards
- Movement of Labour
- Harmonization of Labour Law and Social Standards

16- International Fiscal Law: Relief from Double Taxation
- The Problem of Double Taxation
- Systems for Relieving Double Taxation
- Enforcement of Double Taxation relief and Co-operation in Fiscal Matters
- The Un and International Co-operation in Tax Matters
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 Français:

Introduction

- Chapitre 1: Droit international general et droit international économique

- Chapitre 2: Société international économique et ordre international économique

Partie I- L’échange international

 Titre 1: Le cadre institutionnel commun

- Chapitre 1:  Du Gatt à l’OMC

- Chapitre 2: Le mécanisme de règlement des différents

- Chapitre 3: Les négociations commerciales multilaterals

 Titre 2: Le commerce international des marchandises

- Chapitre 1: L’approche sectorielle )vertical(: extension et spécificité du “Droit 

OMC”.

- Chapitre 2: Les règles multilaterals de defense commerciale

 Titre 3: Le commerce international des services et la propriété intellectuelle

- Chapitre 1: L’accord général sur le commerce des services )GATS(

- Chapitre 2: L’inclusion de la propriété intellectuelle

 Titre 4: Les secteurs exclus ou les lacunes )provisoires( de l’OMC

PARTIE II: LA LOCALISATION FACTEURS DE PRODUCTION

 Titre 1: L’établissement des personnes

 Titre 2: L’investissement

- Chapitre 1: Définitions de l’investissement international

- Chapitre 2: La sécurité des investissements

PARTIE III: LE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE L’ECONOMIE

 Titre 1: Le système monétaire public à vocation universelle: Le système de 

Bretton-Woods

 Titre 2: Le système monétaire privé: Les Euro-Marchés
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مقدمة: 
يتــالزم مــع حقــوق اإلنســان مفهــوم آخــر يعتــر مبثابــة األداة التنفيذيــة للحــق، ونعنــي بــه 

مصطلــح الحريــة، وتعــرَّف الحريــة بأنهــا القــدرة عــى إتيــاء كل عمــل ال يــرض باآلخريــن. ويقــال 

الحــق يف الحريــة، ألن بداخــل كل حــق ميلــك صاحبــه نوعــاً مــن حرية االختيــار يف تحديــد املضمون، 

فحــق التعليــم هــو مــن الحقــوق التــي تلتــزم الدولــة بتأديتهــا، إال أنــه فيــا يتعلــق مبضمــون هــذا 

ــا تعليمــه، وحــق  ــي يتلقــى فيه ــم واملدرســة الت ــوع التعلي ــار ن ــة اختي ــه حري ــك صاحب الحــق ميل

التعبــر هــو  مــن الحقــوق الدســتورية املقــررة للفــرد، إال  أن صاحبــه ميلــك حريــة تحديــد مضمــون 

هــذا التعبــر، ومــن ثــمَّ فــإن الحريــات تنــدرج تحــت مفهــوم الحقــوق، وتتميَّــز يف قــدرة صاحبهــا 

عــى اختيــار منهــج معــن يف مارســة بعــض الحقــوق، ولهــذا ينظــر إىل الحقــوق والحريــات نظــرة 

واحــدة تلتــزم الدولــة بتوفرهــا والتمكــن منهــا)1(. 

ــان  ــود لالنس ــراه، أي يع ــع لإك ــر الخاض ــرف غ ــة للت ــاك إمكاني ــات أن هن ــرتض الحري وتف

نفســه، أن يفعــل مــا يشــاء. فالحريــة هــي  أحــد العنــارص األساســية الالزمــة للفــرد باعتبــاره كائنــاً 

ــل وال ميكــن  ــة، ب ــة يف الفكــر اإلنســاين ليســت مطلق ــاً أو عضــواً يف جاعــة، إال أن الحري اجتاعي

ــة.  ــود مجتمعي تصــور قيامهــا مطلقــة دون حــدود وقي

املحتوى: 
مفاهيم حول الحرية السياسية  

- تاريخ العناية بالحريات والحقوق السياسية    

- تعريف الحق والصلة بن الحق والحرية واملساواة 

- تعريف الحرية وتحديد الحرية السياسية

- معيار الحرية السياسية يف املذاهب الفلسفية

- التمييز بن الحرية السياسية والحقوق والحريات العامة

- ضوابط وقيود مارسة الحرية السياسية

- مصادر الحرية السياسية

)1( أحمد فتحي رسور، الحاية الدستورية للحقوق والحريات، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة األوىل، 1999، ص 58.
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أنواع الحريات السياسية
- حرية تويل الوظائف العامة

- حرية االنتخاب

- حرية الرتشح للمراكز السياسية

- حرية املشاركة يف االستفتاء

- حرية االنتاء لألحزاب السياسية

- حرية املشاركة يف التجمعات السياسية )املظاهرات والجمعيات(

- حرية االعرتاض عى أعال السلطات الدستورية

النشاطات السياسية الخارجة عن نطاق الحرية السياسية
- املشاركة يف الثورة

- املشاركة يف االنقالب

- املشاركة يف أعال الشغب

حامية الحريات السياسية
- الحاية القضائية

- الحاية الدولية

- حاية الرأي العام
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مقدمة: 
ــام متخصصــة تنشــأ  ــدويل الع ــون ال ــن القان ــة هــي أشــخاص م ــة واإلقليمي املنظــات الدولي

ــن يعمــدون مبوجــب  ــاق األعضــاء الذي ــا باتف ــررة له ــة مق ــؤدي وظيف ــة محــددة وت ــق غاي لتحقي

اتفاقيــة إنشــاء املنظمــة إىل تعيــن مقرهــا ومتويلهــا ورشوط العضويــة وصالحياتهــا وإلزاميــة 

قراراتهــا وذلــك أكانــت هــذه املنظمــة منشــأة عــى الصعيــد الــدويل أو عــى الصعيــد اإلقليمــي.

املحتوى: 
الجزء االول: مقاربة نظرية تتضمن فكرة التنظيم الدولي وقواعده العامة

- المشاريع المقترحة تاريخياً النشاء تنظيمات دولية

- المحاوالت الحديثة النشاء تنظيمات دولية

- تعريف التنظيم الدولي

- تصنيف المنظمات الدولية

- العضوية واالنتساب للمنظمات الدولية

- صالحيات المنظمات الدولية

- تمويل المنظمات الدولية

- الموظف الدولي: وضعه القانوني

الجزء الثاني: مقاربة عملية تتعلّق بدراسة اهم المنظمات الدولية واالقليمية
- المنظمات الدولية

• عصبة االمم: أجهزتها- طريقة عملها- اسباب فشلها

• االمم المتحدة: أجهزتها – طريقة عملها- مدى فعاليتها

- المنظمات االقليمية والمتخصصة

• جامعة الدول العربية: أجهزتها – طريقة عملها- مدى فعاليتها

• مجلس التعاون الخليجي: أجهزته – طريقة عمله- مدى فعاليته
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• االتحاد االفريقي: أجهزته – طريقة عمله- مدى فعاليته

• منظمة الدول االميركية والتكتالت االقليمية واالميركية: مدى فعاليتها

• االتحاد االوروبي والمنظمات االوروبية: أجهزتها – طريقة عملها- مدى فعاليتها

• المنظمات االقليمية في آسيا والمحيط الهادي: مدى فعاليتها

• المنظمات االقليمية اللغوية والدينية: مدى فعاليتها

• المنظمات المتخصصة ذات النزعة االجمالية: مدى فعاليتها

• المنظمات الدولية االقتصادية:  طريقة عملها- مدى فعاليتها.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Organisations internationales

1. Introduction générale )Définition, les moyens : Compétences, organes, finances 

et fonctionnaires( )ONG, sociétés des nations, ONU(

2. La société des nations

3. L’ONU : Organes, Principes et buts évaluation- reformes

4. Organisation régionale : L’Union Européenne )Ligue arabe, union africaine 

organisation des Etats américains(

5. Les organisations spécialisées

• Organisation Mondiales du commerce

• OMS, Unesco etc…

• L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. )OTAN(

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Chapter 1

• Introduction

- Intellectual Roots of International Organization,

- Early organizational efforts,

- The role of International Organization in Today’s World,

- The structure and Organs of international Organization

Chapter 2, International Organization:

A- The League of Nations

- Founding of the league of Nations,

- Essential features of the League, )Assembly, Council, Secretariat(,

- Successes and Failures of the League of Nations,

- General Assessment of the League of Nations,

Chapter 3,

B- The United Nations,

- Preliminary stages of postwar planning,

- The Dumbarton Oaks conversations

- From yalta to San Francisco

- The San Francisco Conference

- Launching the New Organization,

Chapter 4,

C- Basic principles and Organization of the United Nations,

- Objectives of the United Nations

- Basic principles of the Charter,

- Principal Organs of the United Nations,

- Security Council,

- General Assembly,

- Economic and Social council,
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- International Court of justice

- Trusteeship council

- Secretariat,

- General assessment of the United Nations

Regional Organizations:

Chapter 5- League of Arab States )LAS(.

- Formation of the League,

- Organs of the League

- Weakness of the League,

- General Assessment of the League,

Chapter 6- European Union,

From European Community )EC( to European Union )EU(

- Steps of Formation Of the EU,

- The Structure and Organs of the EU,

1- The Commission,

2- The Council of Ministries,

3- The European Parliament,

4- The Court of Justice

5- Single European Act,

6- Assessment of the EU.

Chapter 7- Organization of American States )OAS(

- Formation of the OAS,

- Organs of the OAS,

- Aims of the OAS,

- Assessment of  OAS,
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Chapter 8- African Union

- From the Organization of the African unity to the African Union,

+ Treaties

- Membership

1- Suspended members

2- Member Observer

3- Former members

- Organizations

- Current issues

1- Union Government

2- Role of Regional Economic Communities

3- Selection of chair

- Regional conflicts and military interventions

Specialized Organizations

Chapter 9- World trade Organization )WTO(.

1- History

- GATT rounds of negotiations

+ From Geneva to TOKYO

+ Uruguay Round

- Ministerial conferences

- Doha Round )The Doha Agenda(

2- Functions

3- Principles of the trading system

4- Organizational structure

5- Decision-making

6- Dispute settlement

7- Accession and membership

+ Accession process

Members and observers
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8- Agreements
9- The Deputy Directors-General
10- WTO director-General selection process
11- Directors- General

Chapter 10- The North Atlantic Organization )NATO(
1- History

- Beginnings
- French withdrawal
- Détente and escalation
- After the Cold War
- Enlargement and reform

2- Military operations
- Early operations
- Bosnia and Herzegovina intervention
- Kosovo intervention
- Afghanistan War
- Iraq training mission
- Gulf of Aden anti-piracy
- Libya intervention

3- Participating countries
4- Structures

- NATO Council
- NATO Parliamentary Assembly
- Military structures

Chapter 11 - UNESCO
1- The Organization:

- Introducing UNESCO
- Governing Bodies
- Director General
- Secretariat
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2- Objectives

- UNESCO’S Program of action, culture of peace and non-violence

- Mobilizing for education

- Building intercultural understanding through protection of heritage and 

support for cultural diversity.

- Pursuing scientific cooperation.

- Protecting freedom of expression as essential condition for democracy 

development and human dignity.

Chapter 12 - World of Health Organization

1- History of WHO

- Origin of WHO

- Historical ressouces

2- The Role of WHO in Public Health

- The Organization’s core function

3- Resources and planning
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International Humanitarian Intervention
Introduction:

This course explores “humanitarian intervention” in contemporary international 

politics, not merely in the form of military intervention practiced by western 

governments, but also in the form of humanitarian aid provided by INGOs 

)international non-governmental organizations(.  Although the course examines 

the concept of humanitarian intervention through the prism of imperialism, it also 

seeks to understand the arguments adopted by interventionists themselves. Moral 

and ethical justifications for intervention will be studied, as well as legal justifications 

for intervention in international law. The course will therefore interrogate military 

and other forms of intervention from the perspective of both liberal imperialists 

and critics of imperialist interventions. Tensions between human rights arguments 

and state sovereignty will receive particular attention. 

Plan:
1- Introduction

• Terms and definitions
2- Conditions of intervention
3- Method of International Intervention

• Peaceful Intervention
• Intervention though force

4- Law and Humanitarian Intervention
• Internally
• Externally
• Role of NGOS

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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5- Legality of Intervention

• The Role of the States

• The Role of the Security Council

• International Intervention and Sovereignty

• The Role of the Individuals

6- The role of International Judiciary

• Perception of Jurisprudence

• Perception of international court of justice in protection

• Perception of international court of justice in changing political regimes

7- International Intervention and Human Rights

• Intervention Control

• The Dilemma of Intervention and Sovereignty

Intervention Humanitaire International 

Chapitre 1 -  definition ou definitions.
 

Chapitre  2  -  Les fondements de L’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  3  -  L’intervention humanitaire internationale et les droits de l’homme.
 

Chapitre  4  -  Les acteurs de l’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  5  -  Le financement de l’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  6  -  L’intervention humanitaire internationale et la souveraineté nationale.
 

Chapitre  7  -  L’intervention humanitaire internationale et le militaire.
 

Chapitre  8  -  Évolution de l’intervention humanitaire internationale.
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مقدمة:
يتضمــن هــذا املقــرر البحــث يف املبــادئ التــي تشــكل إطــاراً عامــاً لصــوغ نظــام إنتخــايب مــا 

عــر التطــرق إىل امنــاط النظــم االنتخابيــة املعمــول بهــا عامليــاً واملعايــر املطلوبــة  لتحقيــق اعــى 

درجــات التمثيــل  )العنــارص املؤثــرة يف الســلوك اإلنتخــايب، املبــادئ واالطــر القانونيــة واملؤسســاتية 

ــرأة  ــن امل ــا ومتك ــط، الكوت ــام املختل ــبي، النظ ــام النس ــام االكرثي،النظ ــات ،النظ ــة االنتخاب لنزاه

يف االنتخابــات الرملانية،االحــزاب السياســية، الرقابــة الداخليــة والدوليــة لالنتخابات،املنازعــات 

االنتخابيــة ( مــع االخــذ بعــن االعتبــار الخصوصيــة السياســية الداخليــة يف كل بلــد )صيغــة الحكــم، 

الثقافــة السياســية ، الســياق املحــيل لتعزيــز النزاهــة، تقســيم الدوائــر اإلنتخابيــة، امليثاقيــة وحســن 

ــدم  ــى ق ــم ع ــدة تالئ ــة واح ــة انتخابي ــد أو طريق ــيايس واح ــام س ــد نظ ــث ال يوج ــل( بحي التمثي

ــدول وشــعوبها . املســاواة كل ال

المحتوى:

القسم االول: المعايير الرئيسية التي توجه صوغ النظام اإلنتخابي
) أ- نظام األغلبية ب- التمثيل النسبي ج- النظام المختلط (

 الباب االول: المواطنة والديمقراطية

- الفصل االول : العناصر المؤثرة في السلوك اإلنتخابي

- الفصل الثاني: دور األحزاب والمرّشحين

- الفصل الثالث : الكوتا والمشاركة النسائية

 الباب الثاني : ادارة االنتخابات 

- الفصل االول : االطار القانوني واساليب االنتخابات  

- الفصل الثاني: اإلعالم واالعالن اإلنتخابي

- الفصل الثالث: التمويل واالنفاق االنتخابي

- الفصل الرابع : المنازعات والطعون

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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القسم الثاين : الخصوصية املحلية التي توجه صوغ النظام اإلنتخايب
) أ- نظام األغلبية ب- التمثيل النسبي ج- النظام املختلط... (

 الباب االول: االطار الدستوري وصيغة الحكم 

- الفصل االول : امليثاقية وحسن التمثيل

- الفصل الثاين : تقسيم الدوائر اإلنتخابية 

- الفصل الثالث: الطعون اإلنتخابيّة ودور املجلس الدستوري

 الباب الثاين : الثقافة السياسية

- الفصل االول : دور منظات املجتمع املدين

- الفصل الثاين: سياسات الدولة اإلعالمية والرتبوية

رسالة واهداف املقرر :

ــة  ــر الرضوري ــة املاســرت2 عــى أهــم املعاي يهــدف هــذا املقــرر اىل تعريــف الطــالب يف مرحل

ــة املعتمــدة . لصــوغ النظــام االنتخــايب واهــم االســاليب اإلنتخابي

يسعى املقرر اىل تحقيق االهداف التالية :

- تعميق معرفة طالب املاسرت2 يف الدراسات املقارنة .

- تعميق معرفة طالب املاسرت2 يف صياغة القوانن اإلنتخابية املقارنة

ــا  ــتخدمة ك ــاث املس ــارف واالبح ــالب إزاء املع ــدى الط ــة ل ــة النقدي ــة العلمي ــة العقلي - تنمي

ــاركة . ــوع واملش ــرض املوض ــة ع وطريق



DRPU - M3008 / املؤسسات الرقابية

DRPU - M3009 / البلديات والهيئات املحلية

DRPU - M3010 / املنازعات الدستورية واالدارية

DRPU - M3011 / املالية العامة والرضائب املحلية

Social Security Law  / DRPU - M3012

DRPU - M4005 / املؤسسات الصحية واالجتاعية والتعليم العايل

DRPU - M4007 /  قضايا بيئية

قانون عام - مهني

الفصل الثالث:

الفصل الرابع:

MTRS - M3000 / منهجية البحث العلمي

DRPU - M4006 /  املناقصات العمومية

DRPU - M4008 /  ادارة عامة
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مقدمة:
ــالب  ــة لط ــواد املخصص ــد يف امل ــة العه ــي حديث ــة " ه ــات الرقابي ــادة "املؤسس ــث أن م حي

ــع  ــا مراج ــد له ــة ، وال توج ــة اللبناني ــية يف الجامع ــوم السياس ــوق  و العل ــة الحق ــرت" يف كلي "املاس

" أكادمييــة" بحيــث ينبغــي اإلســتناد اىل النصــوص القانونيــة و التنظيميــة الخاصــة بهــا يف عمليــة 

التدريــس يف نطــاق اإلختصــاص "املهنــي" ، لطــالب هــذا النــوع مــن اإلختصــاص ، و اىل الخــرات و 

التجــارب العمليــة املتعلقــة بــكل مؤسســة منهــا ، ووفقــا" ألنظمتهــا و أصــول تطبيقاتهــا العمليــة . 

ــة  ــزي و الهيئ ــش املرك ــا "إدارة التفتي ــص به ــان تخت ــية يف لبن ــة األساس ــزة الرقاب ــا أن أجه ومب

العليــا للتأديــب ومجلــس الخدمــة املدنيــة و ديــوان املحاســبة " ، كهيئــات إداريــة ذات صفــة شــبه 

ــب  ــة ، أو طل ــس شــورى الدول ــام مجل ــا أم ــرارات هيئاته ــب نقــض ق ــث ميكــن طل ــة ، بحي قضائي

إعــادة النظــر بشــأنها أمــام املراجــع ذاتهــا . 

ــاون و  ــن التع ــرة م ــلة أو دائ ــا سلس ــا بينه ــكل في ــة تش ــات الرقابي ــذه املؤسس ــا أن ه ومب

ــن إنشــائها  ــوزراء بحســب قوان ــس ال ــا لرئاســة مجل ــا ، وهــي تابعــة جميعه ــا بينه التنســيق في

ــل يف  ــر العم ــن س ــى حس ــهر ع ــا ، تس ــة له ــة و مالي ــة و إداري ــا" أو أداة" تنظيمي ــكل ذراع ، تش

ــمل  ــام ، ولتش ــاع الع ــات القط ــل هيئ ــات و مجم ــة و البلدي ــات العام ــة و املؤسس اإلدارات العام

أيضــا"  األجهــزة األمنيــة و العســكرية يف الشــأن املــايل عــى وجــه الخصــوص ، ومارســة الرقابــة 

ــات أو  ــض اإلدارات و الهيئ ــى بع ــة ع ــة الجزئي ــرى ، و الرقاب ــائر اإلدارات األخ ــى س ــاملة ع الش

ــا" .  ــددة قانون ــا املح ــا" ألنظمته ــق وفق الصنادي

بنــاء عليــه ، جــرى تنظيــم طرائــق تدريــس هــذه املــادة وفقــا" لخصوصيــة أوصافهــا و تسلســل 

عالقاتهــا ببعضهــا البعــض ، و األجهــزة اإلداريــة و القضائيــة ذات الصلــة بهــا ، وذلــك وفقــا" للمنهــج 

التــايل : 

المحتوى:
أوال" : إســتعراض جميــع "املؤسســات  الرقابيــة " يف لبنــان وأنظمتهــا القانونيــة و أصــول عملهــا 

و تحديــد أهــداف وغايــات إنشــاء كل واحــدة منهــا و نطــاق موضوعاتهــا و أنشــطتها املختلفــة .
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ثانيا" : إنشاء التفتيش املركزي باملرسوم اإلشرتاعي رقم 59/115
1 - مقدمة حول صالحيات و سلطة التفتيش املركزي 

2 -  هيئة التفتيش املركزي و مهامها املختلفة 

3 -  جهاز التفتيش املركزي و التعديالت الطارئة و املرتقبة :

- ادارة التفتيش املركزي 

- االجهزة االدارية والفنية

- ادارة املناقصات

ثالثا" : رشوط التعين و النقل و التأديب و إنهاء الخدمة 
1 - رشوط تعين أعضاء الهيئة 

2 - رشوط نقل و تأديب أعضاء الهيئة

رابعا" : رشوط تعين املفتشن و املفتشن املعاونن و إنتدابهم و ترفيههم .
خامسا" : رشوط التعين عى أساس األلقاب يف املفتشيات العامة الفنية 

سادسا" : رشط القسم أو حلف اليمن أمام الجهات املعنية 
سابعا" : تأليف هيئة التفتيش املركزي و إختصاصاتها املختلفة 

أ -  تشكيل الهيئة:

 رئيس إدارة التفتيش املركزي  رئيسا"
 املفتش العام الرتبوي املركزي عضوا"
 املفتش العام املايل املركزي عضوا"   

ب -  مهام الهيئة

ج  -  إختصاصاتها املختلفة 

تاسعا" : إدارة التفتيش املركزي 
أ -  إختصاصاتها املختلفة

ب - طرق و أساليب وإجراءات التفتيش املركزي

ج - توزيع الصالحيات و اإلختصاصات عى املفتشيات العامة املختلفة 

1 -  املفتشية العامة اإلدارية

2 – املفتشية العامة املالية 

3 – املفتشية العامة الرتبوية 

4 - املفتشية العامة الهندسية

5 - املفتشية العامة الصحية و الزراعية و اإلجتاعية 

د – إدارة املناقصات و تشكيلها و مهامها و صالحياتها 
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عارشا" : إختصاصات رئيس التفتيش املركزي 
حــادي عــرش : إختصاصــات املفتشــن العامــن و املفتشــن و املفتشــن املعاونــن و صالحياتهــم 

املختلفــة . 

 - حق اإلعرتاض للموظف صاحب العالقة عى املآخذ املنسوبة إليه و تأمن حق الدفاع. 

ثاين عرش : واجبات املفتشن 
ثالث عرش : تقارير التفتيش املركزي
1 – أسلوب و طريقة إعداد التقرير 

2 – منهجية التقرير 

3 – أهداف و غايات إعداد التقرير و نتائجه القانونية و اإلقرتاحات و التوصيات 

رابع عرش : إدارة األبحاث و التوجيه 

- مهامها و صالحياتها

- دمجها يف هيكلية مجلس الخدمة املدنية 

خامس عرش : تنظيم إدارة التفتيش املركزي
    و املرسوم 2460 تاريخ 1959/11/9 

   - تفصيل إختصاصات ومهام كل مفتشية عامة عى حدى

سادس عرش : إدارة املناقصات 
  مهامها – صالحياتها و أساليب عملها 

سابع عرش : نتائج عمل التفتيش املركزي 
1 – آلية إعداد التقارير و إجراءات عرضها عى الهيئة 

2 – قرارات الهيئة و نتائجها القانونية 

3 – آلية و إجراءات التبليغ و تأمن حق الدفاع 

4 – حق اإلعرتاض و طلب إعادة النظر بقرارات الهيئة أمام الهيئة ذاتها 

5 – حق طلب نقض قرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة 

ثامن عرش : أصول التفتيش املركزي ) وفقا" للمرسوم رقم 2862 تاريخ 1959/12/16(
تاسع عرش : أهمية عمل التفتيش املركزي و معوقاته العملية و اإلدارية و القانونية

عرشون : طرق وأسالسب التحقيق و أهدافه املختلفة 
ــه +   ــات تعديل ــرشوع و إقرتاح ــر امل ــراء  غ ــون االث ــة ) قان ــن إضافي ــرشون : قوان ــد و ع واح
بعــض مــواد قانونيــة مــن قانــون العقوبــات املتعلقــة بجرائــم الرشــوة و إســتثار الوظيفــة العامــة 

و هــدر املــال العــام – دور النيابــة العامــة املاليــة و التمييزيــة.

خامتة
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 الهيئة العليا للتأديب
و القانون رقم 65/54 تاريخ 1965/10/2

• مقدمة: إنشاء الهيئة العليا للتأديب )وفقا" للقانون رقم 65/54 ( وصالحياتها املختلفة 

1 – إنشاء الهيئة العليا للتأديب 

أ – شمولية صالحيات الهيئة 

ب – اإلستثناءات عليها 

2 – صالحيات الهيئة 

3 – تأليفها 

4 – إجراءات عملها تجاه املوظفن 

5 – مفوضية الحكومة لدى الهيئة العيا للتأديب 

أ – مهامها و أساليب عملها و تشكيلها 

ب – إجراءات العمل و التواصل مع النيابات العامة و اإلدارات املعنية

6 – أصول املحاكمة أمام الهيئة العليا للتأديب 

7 – مفاعيل و آثار املحاكمة أمام الهيئة العليا للتأديب 

أ – املسؤولية املدنية 

ب – املسؤولية الجزائية 

8 – أصول التبليغ و إجراءاتها املختلفة 

9 – إجراءات املحاكمة أمام الهيئة 

10 – طرق املذاكرة و آلية إصدار القرار عن الهيئة 

11 – أحكام ختامية

 ديوان املحاسبة 
)األحكام القانونية لديوان املحاسبة( - املرسوم اإلشرتاعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12

• مقدمة : ) رقابة ديوان املحاسبة عى أعال اإلدارة ( 

أوال" : تأليف الديوان و مهامه املختلفة 
أ – تأليفه و مهامه 

ب – النيابة العامة لدى الديوان 

ج – العالقة بالتفتيش املركزي
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ثانياً: وظاثف الديوان و صالحياته املختلفة 
أ – الرقابة اإلدارية

 املسبقة
 املؤخرة             

 ب – الرقابة القضائية

 عى الحسابات
 عى املوظفن                      

ثالثا" : أحكام و رشوط التعين يف ديوان املحاسبة 
1 – تعين رئيس الديوان و املدعي العام                

2 – تأليف املجلس التأديبي الخاص بها 

3 – املجلس التأديبي الخاص برؤساء الغرف 

4 – املجلس التأديبي الخاص باملستشارين و معاوين املدعي العام 

5 – املجلس التأديبي الخاص بالنسبة للمراقبن و املوظفن اإلدارين

6 – أوضاع قانونية إضافية 

سادسا" : وظائف الديوان و صالحياتها املختلفة
-  إدارية 1 – تصنيف الوظائف : 

-  قضائية    

أ – الوظيفة اإلدارية :

- رقابة إدارية مسبقة

- رقابة إدارية مؤخرة 

ب – الوظيفة القضائية :

- عى الحسابات

- عى املوظفن 

2 – الرقابة اإلدارية ) املسبقة ( 

أ – أهدافها

ب - حاالت فرض العقوبات غى املخالفن 

- بالنسبة للواردات  ج – املعامالت  الخاضعة للرقابة املسبقة  

- بالنسبة للنفقات       

د – أصول و آلية الرقابة املسبقة  

	 – يف اإلجراءات و املهل القانونية 
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3 – الرقابة اإلدارية املؤخرة

أ – عى الحسابات  4 – الرقابة القضائية: 

ب- عى املوظفن     

أ – الرقابة القضائية عى الحسابات 

- بالنسبة للواردات 

- بالنسبة للنفقات 

- للنسبة ملقبوضات و مدفوعات الخزينة ) السلفات( 

- بالنسبة للحسابات

- بالنسبة ملسؤولية املحتسب 

ب – الرقابة القضائية عى املوظفن

ــوان  ــم دي ــون تنظي ــن قان ــواد 59، 60 ، 61، 62، 65( م ــة ) امل ــوص القانوني 1 – يف النص

املحاســبة 

2 – مارسة الديوان لوظيفته القضائية 

أ – إجراءات التحقيق

ب – آلية التبليغ و التنفيذ و املالحقة اإلدارية و الجزائية 

ج – طرق املراجعة بالقرارات القضائية

1 – يف طلب إعادة النظر ، ) املادة 77 من قانون تنظيم الديوان ( 

2 – يف طلب النقض أمام مجلس شورى الدولة 

د – آلية الرقابة عى الحسابات أمام الديوان 

	 – يف طلب إبداء الرأي و توحيد اإلجتهاد 

خامتة 

 مجلس الخدمة املدنية 
)املرسوم اإلشرتاعي رقم 114 تاريخ 1959/6/12(

• مقدمــة : حــول إنشــاء مجلــس الخدمــة املدنيــة و شــمول صالحياتــه مختلــف اإلدارات املدنيــة 

التابعــة للدولــة

1 – تركيب مجلس الخدمة املدنية

أ – تركيب الهيئة 
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ب – آلية التعين و الصالحيات املنوطة بالهيئة 

- بالنسبة لرئيس املجلس 

- بالنسبة لعضوي الهيئة 

ج – اجتاعات الهيئة و صالحياتها املختلفة 

د – صالحيات رئيس الهيئة 

2 – إدراة املوظفن يف مجلس الخدمة املدنية 

  رئيس اإلدارة  - تركيبة الهيئة إلدارة املوظفن 

 رئيس مصلحة املراقبة  و الدراسات 	 	 	 	
 رئيس مصلحة املباريات و امللفات الشخصية   	 	 	 	

أ – صالحيات مصلحة املراقبة و الدراسات 

- إبداء الرأي يف قانونية التعيينات اإلدارية

- بالنسبة للدراسات

- بالنسبة للتعويضات و املخصصات 

- دائرة تصنيف الوظائف وتحديد رواتبها 

ب – مهام املراقبن يف مصلحة املراقبة و الدراسات 

ج – مصلحة املباريات و امللفات الشخصية

 دائرة املباريات  1 – تأليفها : 

 دائرة امللفات الشخصية 	 	 	
2 – تنظيم املباريات و اإلمتحانات 

3 – دائرة امللفات الشخصية 

4 – قضايا تنظيمية إضافية

 إدارة األبحاث و التوجيه

1 – مهامها األساسية 

2 – كيفية التعاون مع إدارات الدولة 

3 – فعالية اإلقرتاحات 
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 املصلحة اإلدارية املشرتكة

1 – مهامها  

  دائرة إدارية مشرتكة 2 – تأليفها 

  دائرة اللوازم املشرتكة 	 	
  أمانة  رس رئيس املجلس 	 	

  دائرة الشؤون املالية  	 	
3 – املكننة و التوثيق 

4 – لجنة املصطلحات اإلدارية  

      

 خامتة: 

تقييــم عــام ألجهــزة الرقابــة وآليــة عملهــا وأشــكال التعامــل و التنســيق فيــا بينهــا و املعوقــات 

املاديــة و البرشيــة و القانونيــة و التنظيميــة التــي تقــف حائــال" أمــام تطورهــا يف هــذه املرحلــة .
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مقدمة:
ــعٍ عــام ويحقــق املصلحــة  ــكلِّ عمــٍل ذي طاب ــام ب ــة لهــدٍف ســاٍم هــو القي كان إنشــاء البلدي

ه قيــد أو يقلِّــص  العامــة يف النطــاق البلــدي، ومــن أجــل ذلــك جــاء نــص املــادة47 مطلقــاً ال يحــدُّ

مــن مجالــه أي عائــق. فلــاذا تنحــر إٍذ املهــام البلديــة بشــؤون البنيــة التحتيــة، وتُهمــُل املشــاريع 

ــا وال حــر،  ــات، وهــي مشــاريع ال عــدَّ له ــاء البلدي ــا فعــالً أبن ــي يحتاجه ــة الت ــة واإلمنائي الحيوي

ــات  ــاً للحاج ــادي ووفق ــرايف واالقتص ــة الجغ ــع البلدي ــاً لواق ــرى تبع ــٍة إىل أخ ــن بلدي ــف م وتختل

ــاء لقــرى الواقعــة يف النطــاق البلــدي.  الحقيقيــة ألبن

ــق هــذه املشــاريع، وهــي ســلطة إصــدار  ــة لتحقي ــيلًة هام ــة وس ــون للبلدي ــر القان ــد وفَّ وق

ــتطيع  ــدي وتس ــاق البل ــق يف النط ــة تطبَّ ــة إلزامي ــد عام ــع قواع ــلطة وض ــة، أي س ــة العام األنظم

البلديــة إجبــار املواطنــن عــى احرتامهــا، وتعتــر هــذه األنظمــة جــزءاً أساســياً يف مبــدأ املرشوعيــة 

وقاعــدة التسلســل القانــوين، فــال ميكــن لألفــراد وحتــى للســلطات العامــة أن تخالفهــا، طاملــا هــي 

ــت عــى إلزاميــة  حيِّــز التطبيــق ومل يتــم إلغاءهــا أو تعديلهــا بالوســائل القانونيــة املناســبة. وقــد نصَّ

هــذه األنظمــة املــادة 48 مــن قانــون البلديــات بقولهــا:" تكــون األنظمــة التــي يصدرهــا املجلــس 

البلــدي يف املســائل الداخلــة ضمــن اختصاصــه صفــة اإللــزام ضمــن النطــاق البلــدي". 

أمــا ســبب منــح البلديــة ســلطة وضــع األنظمــة التــي لهــا صفــة قانــون مبعنــاه العــام،   

فبالتأكيــد مل يكــن ذلــك مــن أجــل أعــال البنــى التحتيــة التــي ال تحتــاج إىل إصــدار أنظمــة خاصــة 

للقيــام بهــا، بــل نجــد أن حــق إصــدار األنظمــة )قوانــن النطــاق البلــدي( لــه غايــًة أخــرى هدفهــا 

تســهيل تنفيــذ املشــاريع اإلمنائيــة وتســير الشــؤون البلديــة بصــورة منتظمــة ومتوافقــة واألحــكام 

العامــة، وال تنحــر هــذه األنظمــة بقضايــا الســر أو النفايــات أو غــره مــن قضايــا الضبــط اإلداري 

التــي تتعــارف البلديــة عــى تنظيمهــا، بــل متتــد لتشــمل مختلــف القضايــا اإلجتاعيــة واالقتصاديــة 

والصحيــة والرتبويــة والبيئيــة والســياحية واألمنيــة.. وغرهــا مــن املواضيــع اإلمنائيــة  التــي يحتاجهــا 

القاطنــون يف النطــاق البلــدي. 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

M3009

البلديات والهيئات 

املحلية
535الثالث
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املحتوى:
أوالً: التنظيم االداري يف لبنان

أ - املركزية

ب - الالحرية االدارية

ت - الالمركزية االدارية

ثانياً: البلديات: قانون البلديات )1997/118(
أ - مفهومها- تعريفها

ب -  نشأتها- انتخابها- اجهزتها

ت - السلطة التقريرية

ث - السلطة التنفيذية

ج - مالية البلديات

ح - الرقابة االدارية واملالية

خ - سلطة الوصاية

ثالثا: إتحاد البلديات
- نشأته-اجهزته وسلطاته

- مالية االتحاد والرقابة عليها

- اختصاصاته

- إدارته

رابعاً: قانون املختارون واملجالس االختيارية )1947(
- انتخاب املختار

- إختصاصه

- أعضاء املجلس االختياري

خامساً: أًول املحاسبة يف البلديات وإتحاد البلديات
أ - البلديات الخاضعة ألحكام قانون املحاسبة العمومية

ب - البلديات غر الخاضعة ألحكام قانون املحاسبة العمومية

سادساً: دور املجتمع املدين والهيئات املحلية يف ادارة الشأن العام
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

M3010

املنازعات الدستورية 

واالدارية
642الثالث

املوضوعاملحارضة 

العالقة التكاملية بن القضاءين اإلداري والدستوري األوىلمقدمة

املحور األول:
تعريف بالقضاء 

الدستوري واإلداري

الثانية
• نشأة القضاء اإلداري والدستوري

• تكوين مجلس شورى الدولة 

الثالثة

• تكوين املجلس الدستوري
• تعريف املنازعة القضائية وخصائصها

- استقاللية األصول اإلدارية والدستورية
- الطابع االستقصايئ للمنازعات اإلدارية والدستورية 

- الطابع الكتايب ألصول املحاكات اإلدارية والدستورية
- احرتام مبدأ الوجاهية 

املحور الثاين:
اختصاص املجلس 
الدستوري ومجلس 

شورى الدولة

الرابعة

• اختصاص املجلس الدستوري:
- مراجعة الطعن بعدم دستورية قانون

- مراجعة الطعن باالنتخابات الرئاسية والنيابية
- استبعاد مراجعة التفسر

• اختصاص مجلس شورى الدولة:
- مراجعة اإلبطال لتجاوز حد السلط

- مراجعة القضاء الشامل )مراجعات طعون االنتخابات املحلية( 
- مراجعة التفسر

مقدمة:
املنازعــات )إداريــة كانــت أم دســتورية( بأنهــا قيــام جهــة القضــاء اإلداري أو الدســتوري وفــق 

العائديــة يف البــت باملســائل التــي تثرهــا الجهــة املســتدعية صاحبــة الصفــة واملصلحــة يف معــرض 

ــر رشوط  ــن تواف ــق م ــد التحق ــة بع ــا، وتفصــل يف أســاس املراجع ــّدم أمامه ــن املق النظــر يف الطع

قبولهــا يف الشــكل، وإجــراء التحقيــق فيهــا مــن قبــل املقــرر ومــن ثــّم إصــدار الحكــم.

املحتوى:
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املوضوعاملحارضة 

املحور الثالث:

العمل محل الطعن

الخامسة

• يف مراجعة الطعن بدستورية القوانن

- القانون املنشور يف الجريدة الرسمية

- املعاهدات الدولية

- النص الذي له قوة القانون

السادسة

يف مراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة

القرار اإلداري القابل للطعن 

قرار الرفض الضمني – مذكرة ربط النزاع

املحور الرابع:

أصول تقديم 

املراجعة

السابعة 

والثامنة

• أوالً: مهلة المراجعة

1- أمام المجلس الدستوري:

- مراجعة الطعن بعدم دستورية القوانين

- مهلة تقديم الطعون االنتخابية النيابية والرئاسية

2- أمام مجلس شورى الدولة

- مهلة الطعن بالقرارات اإلدارية الصريحة والضمنية

- مهلة تقديم الطعون االنتخابية

- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية

التاسعة 

والعارشة

• ثانياً: الشروط المتعلقة بالمستدعي:

1- أمام المجلس الدستوري

- الصفة والمصلحة للطعن بعدم دستورية القانون

- الصفة لتقديم الطعن باالنتخابات النيابية

- الصفة لتقديم الطعن باالنتخابات الرئاسية

2- أمام مجلس شورى الدولة

- األهلية 

- الصفة لتقديم المراجعة

- المصلحة في المقاضاة.
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املوضوعاملحارضة 

الحادية 
عرش

• ثالثاً: الشروط المتعلقة بشكل المراجعة.
- تعريف  الدعوى الدستورية والدعوى اإلدارية

ــة  ــس شــورى الدول ــام مجل ــة أم ــات اســتدعاء المراجع - مقوم
ــتوري ــس الدس والمجل

- االستعانة بمحام
- بيانات ومستندات االستدعاء.

- موضوع االستدعاء.
- الرسوم القانونية والنفقات.

- الخضومة في المراجعة )صحة الخصومة(

املحور الخامس

إجراءات النظر 

باملراجعة

الثانية 
عرش

• أوالً: وقف التنفيذ 
ا- وقف تنفيذ القانون المطعون فيه أمام المجلس الدستوري
2- وقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون فيه أمام القضاء اإلداري

الثالثة 
عرش

• ثانياً: التحقيق في المراجعة
- دور المقرر 

- وسائل االثبات وطلب الملف اإلداري والمستندات
- المعاينة الفنية واالستعانة بالخبرة

- التقريــر فــي المنازعــات الدســتورية واإلداريــة والمطالعــة فــي 
ــات اإلدارية المنازع

الرابعة 
عرش

• ثالثاً: طوارئ المحاكمة
- التدخل واالدخال في المحاكمة

- المسألة المستأخرة
- توحيد المراجعات للتالزم

الخامسة 
عرش

• رابعاً: الحكم في المراجعة
- صدور الحكم

- مفعول قرارات المجلس الدستوري
- مفعول قرارات مجلس الشورى

- تفسير الحكم
- تنفيذ الحكم

املحور السادس:

الطعن بالحكم 

القضايئ

السادسة 
عرش

1- الحكــم الصــادر عــن  المجلــس الدســتوري ال يقبــل أي طريــق 
مــن طــرق المراجعــة

2- حاالت الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة
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مقدمة:
مل يعــد هــدف الدولــة مــن جبايــة الرضائــب مجــرد الحصــول عــى االمــوال الالزمــة لتمويــل 
الخزينــة العامــة فحســب، وإمنــا اصبحــت الرضيبــة أداة مهمــة لتحقيــق الدولــة. اهدافهــا 
االقتصاديــة واالجتاعيــة وغرهــا. إن هــذه االهــداف املفــرتض اخذهــا بعــن االعتبــار عنــد رســم 
السياســة املاليــة الرضيبيــة ميكــن للدولــة تطبيقهــا مــن خــالل تعميــم نظــام رضيبــي فعــال يرتكــز 
ــي بدورهــا ســتفتح  ــة الت ــادىء الرضيبي عــى اســرتاتيجية واضحــة وشــفافة ويراعــي األســس واملب

ــا. ــة النجــاز اهدافه ــام السياســة الرضيبي املجــال ام
وعــى هــذا االســاس ســيتم الرتكيــز يف هــذا املخطــط عى تأمــن االيــرادات الالزمــة للنهــوض بالنفقات 
العامــة والقــدرة عــى تحقيــق التنميــة الشــاملة. هــذا فضــالً عــن تأثــر افــرازات العوملــة االقتصاديــة عــى 
اقتصاديــات الدولــة املتقدمــة والناميــة وتأثرهــا عــى البنيــان االقتصــادي بشــكل عــام والنظــم الرضيبيــة 

بشــكل خــاص وذلــك ســواء أكان ذلــك عــى املســتوى الوطنــي ام عــى املســتوى املحــيل.

املحتوى:
- االسبوع االول:  السياسات الرضيبية والعوملة

- االسبوع الثاين: ماهيو السياسة الرضيبية مبادئها واهدافها
- االسبوع الثالث: السياسة الرضيبية والركود االقتصادي

- االسبوع الرابع: املعوقات امام السياسة الرضيبية
- االسبوع الخامس: املعوقات السياسية: الفاتكا

- االسبوع السادس: الفاتكا )قانون االمتثال االمريك( وضابط االقليمية
- االسبوع السابع: الفاتكا واملؤسسات املالية اللبنانية

- االسبوع الثامن: املعوقات االقتصادية: التجارة االلكرتونية
- االسبوع التاسع: ماهية التجارة االلكرتونية

- االسبوع العارش: خصائص التجارة االلكرتونية
- االسبوع الحادي عرش: الرضائب والتجارة االلكرتونية

- االسبوع الثاين عرش: التجارة االلكرتونية واألنظمة الرضيبية للدول النامية
- االسبوع الثالث عرش: التجارة االلكرتونية واألنظمة الرضيبية للدول املتقدمة

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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Introduction:
Social security is a necessary phenomenon of a welfare state. The ideal of social 

security contained in the constitution and the international norms, the concept 
embodying the ideals in the various statutes and the plethora of administrative 
measures of the state are indicative of the recognition of social security as an 
important objective to be achieved in our democratic process. This course shall.
Examine the various dimensions of labour security measures and explore the 
possibility whether or not labour security be part of the comprehensive and integrated 
social security. The following syllabus prepared with perspective comprising of 7 
units will be spread over a period of one semester.
 
LEARNING OUTCOMES

The aim of this course is to familiarize the student with the legal aspe cts trans-
national and local social security. The most important topics covered by this course 
are the methodology to study foreign social security systems, the basic concepts 
used in these systems as well as the international and European social security law. 
This course deals with the basic techniques and principles of international and 
European social security law.

A student who has successfully completed this course will be able to situate 
trans-national social security situations from a legal perspective )questions such 
as: Which country will have to pay the benefit and how is this benefit calculated? 
Where does one pay his contributions?( and Europe an social security law. The 
social dimension of the globalization-issue is not to be discarded.

Students have to be capable to take a critical attitude and evaluate any research 
done in this field of interest. They need to be able to formulate critical research 
questions regarding comparative, international and European social security law.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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This course contributes to the following learning outcomes:

The student is able to:

• Put his national/ monodisciplinary approach in a broader perspective by including 

other disciplines and abandoning a merely national point of view;

• Recognise national and temporal contingencies from essential security boundaries;

• Take up unfashionable positions if his research so demands;

• Take part in and position himself on a good multidisciplinary and comparative 

basis in any debate concerning social security issues;

• Deliver results and opinions that contribute to the advancement of social security

Plan:
1. Social Security

Meaning and significance of social security- Social security in welfare state- 

Constitutional perspectives- Modality; social prescription, social assistance and 

social insurance.

2. Social Security Legislation; Creation and evolution; Law on Employees 

compensation; Employee’s Compensation Act

State Insurance Act

3. Welfare state and police state

4. Lebanese social security system

5. International norms on social security for labour: the international Conventions 

and recommendations on social Security- Comparison of minimum standards 

of ILO and standards envisaged in Lebanese Legislation

6. Social Security law: Comparative Perspectives

Law and Practices in Comparative Perspectives- French system

7. Study of the common law systems USA-UK

8. Proposals and reform.
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مقدمة:
املؤسســات هــي مجموعــة بنــى أساســية، وفــق قواعــد مكتوبــة حقوقيــة، تنطــوي عــى منهــٍج 

وفكــرة تعمــل عــى تحقيقهــا. وللمؤسســة صفــة الدميومــة، ولهــا شــخصية معنويــة، ألن مصلحتهــا 

متميــزة عــن مصالــح اعضائهــا، اي االفــراد العاملــن فيهــا. وهــذه الشــخصية املعنويــة  هــي التــي 

تعطــي املؤسســة طابــع الدميومــة، النهــا تســتمر رغــم تبــدل االفــراد. فاملؤسســة تجســد فكــرة أو 

ــم روابــط بــن مجموعــة مــن األفــراد. وهــي تكتســب  ــة، وترتكــز عــى قواعــد، وتقي قيمــة معين

شــخصية تضعهــا فــوق إرادة مؤسســيها، وتســتمر بعــد زوالهــم.

ولــكل مؤسســة وظيفــة رئيســية تســعى املؤسســة لتحقيقهــا، وتتوقــف هــذه الوظيفــة 

الرئيســية عــى طبيعــة النشــاط الــذي تقــوم بــه، وهــذه األهــداف هــي واضحــة ومحــددة يف نظامها 

األســايس بحيــث تكــون كافــة أقســام املؤسســة يف خدمــة هــذا الهــدف. وعــادًة مــا يتضمــن الهيــكل 

التنظيمــي: توزيــع الصالحيــات- تقســيم األعــال- املســتويات التنظيميــة. ويكــون تقســيم املهــام 

عــى أســاس الوظيفــة الكــرى- الوظائــف املســاندة- الوظائــف املكملــة.

فالوظيفــة الكــرى هــي جوهــر وعلــة وجــود املؤسســة، أمــا الوظائــف املســاندة هــي داعــم 

ــا  ــة -...(، أم ــوارد البرشي ــة - إدارة امل ــة املالي ــة - الوظيف ــات العام ــة الكرى)العالق أســايس للوظيف

ــة-  ــف املكتبي ــا الوظائ ــدرج ضمنه ــة أن ن ــوع املؤسس ــب ن ــن وبحس ــة فيمك ــف التكميلي الوظائ

ــة - املســاعدة االستشــارية. ــة املؤسســة الكــرى، الصيان ــة بوظيف ــر املتعلق ــة غ ــف الفني الوظائ

ويف التفصيــل فــإن املجتمــع املــدين هــو الجمعيــات والنــوادي والنقابــات واألحــزاب والتجمعات 

التــي تتالقــى، فتخلــق مســاحًة مــا بــن الدولــة واملواطــن، وهــو رشط رضوري مــن رشوط تحقيــق 

ــي تعمــل يف  ــة الت ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــة. أو هــو املؤسســات السياســية واالقتصادي الدميقراطي

ميادينهــا املختلفــة يف اســتقالل عــن ســلطة الدولــة لتحقيــق أغــراض متعــددة، منها أغراض سياســية 

كاملشــاركة يف صنــع القــرار عــى املســتوى الوطنــي والقومــي، وهــي هــدف األحــزاب السياســية، 

ومنهــا أغــراض نقابيــة للدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا، ومنهــا أهــداف متصلــة بأغــراض كل جاعــة، 

أو لإســهام يف العمــل االجتاعــي، وهــو عمــل الجمعيــات. حيــث تــؤدي هيئــات املجتمــع املــدين، 

ــن   ــدُّ م ــذه، وتح ــرار وتنفي ــع الق ــات يف صن ــذه الهيئ ــارك ه ــا تش ــة عندم ــة، بخاص دوراً يف التنمي

تســلط الدولــة وتســاهم يف اإلصــالح االقتصــادي والتعزيــز املتبــادل للحيــاة املدنيــة.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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املحتوى:

قواعد عامة حول املؤسسات

- تعريف املؤسسة

- تصنيف املؤسسات بن عامة وخاصة

- أداة إنشاء املؤسسة

- وسائل إدارة املؤسسة

- غاية املؤسسة

أنواع املؤسسات

- املؤسسات االجتاعية )الجمعيات، النوادي، النقابات، وسائل اإلعالم(

ــي، رشكات  ــد الصح ــق التعاض ــي، صنادي ــان االجتاع ــدوق الض ــة )صن ــات الصحي - املؤسس

ــة( ــة الصحي ــات العام ــن، املؤسس التأم

- مؤسسات التعليم العايل )الجامعة اللبنانية، الجامعات واملعاهد الخاصة(
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مقدمة:
لقــد نــص املرســوم رقــم 2866 الصــادر بتاريــخ 1959/12/16 عــى نظــام إجــراء املناقصــات يف 
الدولــة اللبنانيــة ، بإســتثناء مــا يعــود منهــا لــوزارة الدفــاع الوطنــي وقــوى األمــن العــام و األجهــزة 
األمنيــة ، كــا أوجــب هــذا النظــام عــى البلديــات و املؤسســات العامــة و املصالــح املســتقلة أن 
تعتمــد ذات األســس و األحــكام املنصــوص عنهــا يف هــذا النظــام ، وأن تجــري مناقصــات األشــغال و 

اللــوازم إدارة املناقصــات يف التفتيــش املركــزي .
ــون  ــات أشــخاص القان ــات و هيث ــادات البلدي ــات و اتح ــة و البلدي ــا أن املؤسســات العام ومب
العــام التــي منحهــا القانــون يف لبنــان الشــخصية املعنويــة املســتقلة ، وجعــل لهــا أنظمــة ماليــة 
ــة  ــة ســلطات الوصاي ــة يف التــرف تحــت رقاب ــة مســتقلة ، و منحهــا هامشــا" مــن الحري و إداري
وأجهــزة الرقابــة املاليــة و اإلداريــة و القضــاء املختــص . لذلــك ، كان ال بــد مــن التطــرق اىل بعــض 
أنظمتهــا املاليــة املســتوحاة مــن نظــام املناقصــات و قانــون املحاســبة العموميــة )الصــادر باملرســوم 
رقــم 14969 تاريــخ 1963/12/20( الــذي يشــكل املرتكــز القانــوين العــام ملختلــف األنظمــة املاليــة 
لألشــخاص الالمركزيــن عــى إختــالف أنواعهــا ، باســتثناء بعــض املؤسســات العامــة ذات الخصوصيــة 
التــي منحهــا إياهــا املشــرتع )كالضــان االجتاعــي و مــرف لبنــان ،و مجلــس االمنــاء و االعــار و 

صنــدوق املهجريــن وغرهــا(.
ــاء عــى مــا تقــدم ، فــإن تدريــس مــادة املناقصــات العموميــة ســيكون وفقــا" للتوصيــف  بن

التــايل بيانــه :

المحتوى:
الفصل األول : النظام العام للمناقصات في لبنان )المرسوم 2866 تاريخ 1959/12/16( 

• مقدمة عامة : اساليب التلزيم للصفقات العمومية .
 المبحث األول : ماهية المناقصة العمومية و اساليب إجرائها في لبنان 

- البند األول : ماهية المناقصة و تعريفها
أ – ماهية المناقصة و مبادئها العامة  )العلنية – المساواة – المنافسة (

ب – تعريفها و غايتها 
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- البند الثاين : إدارة املناقصات يف التفتيش املركزي 

أ – تعريفها

ب – تشكيلها

ج – آلية عملها

- البند الثالث : الرنامج السنوي العام إلدارة املناقصات

أ – كيفية وضع الرنامج السنوي إلدارة املناقصات يف اإلدارة العامة 

ب – توحيد الرامج الواردة من اإلدارات العامة 

ج – اإلعالن عن الرنامج السنوي إلدارة  املناقصات 

د – وضع الرزنامة السنوية ملواعيد إجراء الجلسات .

- البند الرابع : لجان املناقصات 

أ – تعين اللجان و آلية تأليفها

ب – دور رئيس إدارة املناقصات يف تعين اللجان 

ج – آلية تشكيل اللجان  وأسلوب عملها 

- البند الخامس : تدقيق امللفات من قبل اللجان 

أ – تدقيق محتويات امللف و التدقيق يف عدم وجود نواقص

ب – تدقيق املواعيد و املستندات و توفر اإلعتادات الالزمة 

ج – تدقيق دفاتر الرشوط و تصديقها من املرجع الصالح 

د – توفر رشوط العلنية و املنافسة و املساواة يف الصفقة 

	 – إعادة امللف يف حال وجود نقص أو مخالفة اىل اإلدارة املعنية 

 املبحث الثاين : آلية تقديم العروض و عقد الجلسات 

- البند األول : تريح العارض و الرشوط العملية 

أ – املغلف اإلداري و الفني 

ب – املغلف املايل أو عرض األسعار 

ج – توحيد  املغلفات مبغلف ثالث

د – الناذج املوحدة للتصاريح يف إدارة املناقصات 

- البند الثاين : أساليب تقديم العروض 

أ – اإليداع و التسليم و الريد املضمون

ب – تحديد مواعيد التسليم و محاذير التأخر 

ج – صناديق اإليداع
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- البند الثالث : أساليب التسليم 

أ – التسليم لقاء إيصال و رقم تسلسيل و تاريخ محدد 

ب – تسجيل العروض يف سجل خاص 

ج – أساليب مطابقة العروض مع دفرت الرشوط الخاص باملناقصة

- البند الرابع : آلية فض العروض 

أ – فتح الغالفات  و تحديد موضوع املناقصة و موعدها 

ب – إعادة تنظيم العروض وفقا" ملواضيعها و تحديد مواعيدها 

ج –تنظيم املحارض من قبل رئيس املكتب 

د – تسليم امللفات اىل لجنة املناقصات 

- البند الخامس : إجتاعات اللجان 

أ- إستالم امللفات من رئيس املكتب

ب – فض العروض و تحديد الئحة املنافسن املقبولن 

ج – تنظيم محرض موقع من اللجنة 

د – اقصاء املنافسن املفلسن و امللف املخالف للرشوط

	 – استدراك النواقص غر الجوهرية أثناء الجلسة 

و – إعتاد السعر األدىن قياسا" بالسعر التقديري

ز – قبول العرض الواحد إذا كان السعر ينقص % 10 عى األقل من السعر التقديري.

 املبحث الثالث: أحكام املناقصات املحصورة و إستدراجات العروض 

- البند األول : املناقصة املحصورة 

- البند الثاين : إستدراج العروض 

- البند الثالث : إبالغ النتيجة لإدارة املعنية 

الفصل الثاين : أساليب التلزيم يف قانون املحاسبة العمومية

 املبحث األول : ماهية قانون املحاسبة العمومية )املرسوم 14969 تاريخ 1963/12/30( 

- البند األول : أصول إعداد املوازنة العامة للدولة و إدارة املال العام 

أ – ماهية األموال العمومية 

ب – ماهية املوازنة العامة و تحديد النفقات و الواردات 

ج – إقرار املوازنة 
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- البند الثاين : تحديد نفقات املوازنة و تخصيص اإلعتادات 

أ – إحتياطي املوازنة و آلية نقل اإلعتادات 

ب – آلية عقد النفقات ) توفر اإلعتاد – توقيع املرجع الصالح  ( 

ج – مراقبة عقد النفقات و آلية التدقيق 

د – املراقب املايل يف املؤسسات العامة 

	 – املراقب العام يف البلديات و إتحاد البلديات 

و – التأشر عى طلبات حجز اإلعتاد و عقد النفقات 

 املبحث الثاين : األحكام املتعلقة بنفقات اللوازم و األشغال و الخدمات

- البند األول : صفقات اللوازم و األشغال و الخدمات

أ – عقد الصفقات بأسلوب املناقصة العمومية و املحصورة 

ب – تجنب تجزئة النفقات يف أسلوب املناقصة .

- البند الثاين : املناقصة العمومية 

أ – أساليب إجرائها

 عى أساس السعر االدىن
 عى أساس التنزيل املنوي

 عنارص املفاضلة غر السعر 
ب– رشوطها العامة : 

- إعداد دفاتر الرشوط الخاصة

- تحديد املؤهالت الفنية و اإلدارية

- تحديد أساس العرض

- رشوط التنفيذ الخاصة 

- تحديد مهلة التسليم

- تحديد مقدار الكفالة املؤقتة و الدامئة

- الكشف التخميني باألسعار و الكميات املنفذة 

- جداول األسعار لكل نوع أو صنف من االعال قيد التنفيذ 

ج – رشوط الكفالة 

د – رشوط اإلعالن 
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- البند الثالث : آلية عمل لجان املناقصات 

أ – إسناد اإللتزام وفقا" لدفرت الرشوط 

ب – تساوي العروض و رشط األفضلية للسلع اللبنانية 

ج – القرعة يف حال املساواة يف األسعار 

- البند الرابع : آلية البت بالصفقة 

أ – صالحيات املدير املختص أو رئيس املصلحة

ب – صالحيات املدير العام 

ج –صالحيات الوزير 

د –عقد الصفقة من املرجع الصالح ) املصادقة ( 

	 – تسليم مواقع العمل و إعطاء أمر املبارشة بالتنفيذ 

- البند الخامس : تشكيل لجان اإلرشاف و متابعة التنفيذ 

أ – مراقبة التنفيذ و مخالفة رشوط العقد 

ب – جــزاءات مخالفــة رشوط التنفيــذ )مصــادرة الكفالــة + الغرامــات الجزائيــة وضــان 

حســن التنفيــذ ( 

ج – رشوط فســخ العقــد مــع امللتــزم – إعــادة التلزيــم عــى حســاب امللتــزم أو التنفيــذ 

باألمانــة ( 

د – مبدأ النكول و آثاره القانونية )املادة 140 م. ع. ( 

- البند السادس : تشكيل لجان اإلستالم 

أ – اإلستالم املؤقت

ب – اإلستالم النهايئ و إعادة الكفالة و التوقيفات 

ج – الدفعات عى الحساب 

د – طريقة تشكيل لجان اإلستالم 

	 – رشوط اإلنذار للمتعهد املخالف

و – اإلقصاء عن املناقصات 

- البند السابع : املناقصة املحصورة – تعريفها و رشوطها العامة 

 املبحث الثالث : إستدراج العروض

- البند األول : تعريفه و رشوطه العامة

أ – تعريفه 

ب – رشوطه العامة 
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- البند الثاين : األحكام الخاصة 

 املبحث الرابع : اإلتفاق بالرتايض 

- البند األول : تعريفه 

- البند الثاين : حاالت اللجوء اىل عقد الصفقات بالرتايض 

 املبحث الخامس: صفقات الخدمات الفنية و التقنية 

 املبحث السادس: عقد الصفقات  بالبيان أو الفاتورة

 املبحث السابع: األشغال باألمانة

- البند األول : تعريفها 

- البند الثاين: املرجع الصالح لعقدها 

- البند الثالث: رقابة التفتيش املركزي عليها 

الفصل الثالث :نظريات الطوارىء اإلقتصادية و موجبات التنفيذ و التعويض

 املبحث األول: نظريات الطوارىء اإلقتصادية 

- البند األول: نظرية فعل األمر 

- البند الثاين: نظرية غر املنظور و الطوارىء اإلقتصادية 

- البند الثالث: نظرية الصعوبات املادية غر املرتقبة

- البند الرابع: نظرية االثراء بال سبب

- البند الخامس: نظرية القوة القاهرة 

 املبحث الثاين: صالحيات و موجبات اإلدارة يف مواجهة امللتزم 

 املبحث الثالث: صالحيات و موجبات امللتزم يف مواجهة اإلدارة

 املبحث الرابع: اإلجراءات التطبيقية لتنفيذ صفقة عمومية . 

خامتة
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مقدمة: 
هــذا املقــرر جديــد يف غايــة األهميــة يتضّمــن قضايــا بيئيــة متعــددة ومعــارصة والتــي اصبحت 

الشــغل الشــاغل للمجتمــع الــدويل وجميــع البرشيــة ألنهــا تحمــل يف طياتهــا مخاطــر وتهديــدات 

كــرى لكوكــب االرض. مــا يدعــو اىل تزويــد الطالــب كــم مــن املعلومــات مبنهجية عاليــة واضطالعه 

اىل عمــق هــذه القضايــا مــن زاويتــن:

- االوىل: طرح قضايا البيئة الدولية )االشكاليات واملعوقات(.

- الثانية: الحلول واملعالجات )مدى اإللتزام واإلستجابة يف املجتمع الدويل(

باإلضافــة اىل تزويــد الطالــب ترشيعــات وآليــات قانونيــة وطنيــة ودوليــة معتمــدة والحاجــة اىل 

تفعيلهــا ورضورة اإللتــزام باملســؤولية الدوليــة جميعــاً لحايــة البيئة.

النتائج العلمية لدراسة هذا املقرر:
- أوالً: اضطالع الطالب عى قضايا البيئة يف العامل ومخاطرها

- ثانياً: تعليم مفهوم قضايا البيئة والحلول واملعالجات ونرش الوعي البيئي والقانوين

ً - ثالثاً: نرش ثقافة النظام العام البيئي لحاية البيئة نظرياً وتطبيقيا

- رابعاً: العمل عى تطبيق الترشيعات واآلليات القانونية لحاية البيئة يف لبنان.

- خامساً العمل عى تطبيق املقررات الدولية واالتفاقات واملعاهدات الدولية والروتوكوالت.

ــة لتأســيس قضــاء  ــة يف مجــال اآللي ــب عــى احــدث القــرارات الدولي - سادســاً: اضطــالع الطال

ــرضاء(  ــة خ ــة ورشط ــة بيئي ــة وعدلي ــة اداري ــة، ضابط ــات عام ــم- نياب ــتقل )محاك ــي مس بيئ

ــي. ــاء اداري بيئ وقض

املحتوى: 
- االسبوع االول: املفاهيم الدولية لقضايا البيئة

- االسبوع الثاين: النظام العام البيئي )الطبيعي – القانوين- الدويل(
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- االسبوع الثالث: اسهام الثورة الصناعية والتكنولوجية يف تخريب النظم البيئية االيكولوجية

- االسبوع الرابع: ارهاب التلوث اإلشعاعي والكيايئ والجرثومي وتهديد األمن العاملي.

- االســبوع الخامــس: اســتمرار تصاعــد الغــازات اىل الفضــاء وتأثرهــا عــى طبقــة غشــاء األوزون 

وتغــر املنــاخ العاملــي.

- االســبوع الســادس: اســتمرار التلــّوث البيئــي وتراجــع املــوارد املســتدامة املتجــددة واملحــدودة 

وتفاقــم الفقــر واملــرض والجــوع.

- االســبوع الســابع: الحــروب والكــوارث الطبيعيــة وانعكاســاتها البيئيــة عــى األمــن االجتاعــي 

واالقتصــادي او النظــم الدميقراطيــة

- االســبوع الثامــن: النفــط التقليــدي واســتخراج النفــط الصخــري وتلــوث البيئةالبحريــة وامليــاه 

الجوفيــة

ــاع البحــار  ــات الســامة والخطــرة يف ق ــن النفاي ــة دف ــدويل وحرك - االســبوع التاســع: الحظــر ال

ــلونة( ــس- برش ــازل- باري ــة )ب ــة البحري ــى البيئ ــا ع ــة وآثاره واملحيطــات والتجــارب النووي

- االســبوع العــارش: التدهــور البيئــي وتســارع ذوبــان القطــب املتجمــد الشــايل والــراع الــدويل 

عــى ثــروات املــوارد الطبيعيــة التــي تشــّكل االحتيــاط العاملــي.

- االسبوع الحادي عرش: الترشيعات الوطنية واأللية القانونية لحاية البيئة يف لبنان.

- االســبوع الثــاين عــرش: املســؤولية الدوليــة يف حايــة البيئــة مــن عــام )1945-2015( املقــررات، 

االتفاقــات، املعاهــدات والروتوكــوالت(.
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Introduction:
Public administration is the implementation of government policy and also an 

academic discipline that studies this implementation and prepares civil servants 

for working in the public service. As a "field of inquiry with a diverse scope" its 

"fundamental goal... is to advance management and policies so that government can 

function." Some of the various definitions which have been offered for the term are: 

"the management of public programs"; the "translation of politics into the reality 

that citizens see every day"; and "the study of government decision making, the 

analysis of the policies themselves, the various inputs that have produced them, and 

the inputs necessary to produce alternative policies."

Plan:
1. Introduction

2. Brief History of Public Administration

3. Concept of Public Administration

4. Approaches to the study of Public Administration

5. Public Administration in POV

6. Strategic Management in the Public Sector

7. The Evolution of Management and Organization Theory

8. Leadership

9. Leadership and Decision Making

10. Policy Analysis and Program Evaluation

11. Public Administration and the Public

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

M4008
428الرابعادارة عامة



453 قانون عام - مهني / الفصل الرابع

1. Introduction

2. Brève histoire de l’Administration publique

3. Concept d’Administration publique

4. Écoles de l’étude de l’Administration publique

5. Administration publique sous plusieurs angles

6. Management stratégique dans le secteur public

7. L’évolution du management et de la théorie des organisations

8. Leadership

9. Leadership et prise de décision

10. Analyse des politiques et évaluation des programmes

11. Administration publique et la relation avec le public
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مقدمة: 
كشــفت الســنوات األخــرة، ومــع تنامــي صيحــات العوملــة والخصخصــة التــي بــدأت تــرضب 

العديــد مــن الثوابــت املجتمعيــة التــي طاملــا دافعنــا عنهــا لعقــود طويلــة يف مناهجنــا التعليميــة 

ووســائلنا اإلعالميــة عــن إحــدى املشــكالت التــي بــدأت تــؤرق الفقــه الجــزايئ. ملــا لهــا مــن أبعــاد 

سياســية وإقتصاديــة وإجتاعيــة أال وهــي مشــكلة اإلنحــراف املــايل مــن قبــل القامئــن عــى إدارة 

ــه إىل  ــاً الفق ــه دافع ــون الجــزايئ برأس ــا القان ــا يطــل علين ــة. هن ــة واإلقتصادي ــات التجاري املرشوع

ــون  ــوان القان ــا بعن ــن مهره ــة ميك ــة رادع ــة وعقابي ــة جزاي ــم سياس ــة رس ــول إمكاني ــاؤل ح التس

الجــزايئ لألعــال.

ــاً  ــاك قانون ــس هن ــه لي ــك أن ــر، ذل ــازي اىل حــد كب ــح مج ــال مصطل ــزايئ لالع ــون الج فالقان

خاصــاً ينظــم جرائــم االعــال بشــكل خــاص، وامنــا يطلــق هــذا املصطلــح عــى تلــك الجرائــم التــى 

ــات  ــون العقوب ــب قان ــا واردة ىف صل ــارش وكله ــارش أو غــر مب ــد متــس عــامل االعــال بشــكل مب ق

ــم املتعلقــة باالعــال واردة ضمــن  ــو أن أشــهر الجرائ ــات، ول ــون العقوب ــة لقان ــن املكمل أو القوان

قانــون العقوبــات كجرميــة االختــالس وتبيــض االمــوال والرشــوة واصــدار شــيك دون رصيــد والنصــب 

ــا مهــا مــن جرائــم  ــة غــر املرشوعــة والغــش ىف املــواد املصنعــة، اال أن جانب والتفليــس واملضارب

قانــون االعــال واردة ضمــن قوانــن مكملــة لقانــون العقوبــات كقانــون الجــارك، وقانــون 

ــة،  ــة والفني ــة االدبي ــة امللكي ــارى، وحاي ــون التج ــعار، والقان ــة واالس ــون املنافس ــب، وقان الرضائ

وغرهــا مــن القوانــن املنظمــة لنشــاط االعــال وادارة املشــاريع االقتصاديــة وبذلــك يكــون القانــون 

ــاىئ لالعــال واســعا جــدا ومرتامــى االطــراف . الجن

ــى بفــرع مــن  ــون الجــزايئ لألعــال هــي مــادة تعن ــإن مــادة القان ــه وبشــكل موجــز ف وعلي

ــاة املــرشوع التجــاري والــذي يســتهدف توفــر الحايــة  فــروع القانــون الجــزايئ الــذي يهتــم بحي

الجزائيــة لألفــراد الذيــن يربطهــم نشــاط مــا مــع املــرشوع ضــد أي شــكل مــن أشــكال إلنحــراف أو 

اإلســاءة. 
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املحتوى: 
القسم األول: ماهية القانون الجزايئ لألعامل ونطاقه

 الفصل األول : ماهية القانون الجزايئ لألعامل 

- املبحث األول : فكرة قانون األعال وفروعه

• املطلب األول : فكرة قانون األعال 

• املطلب الثاين : فروع قانون األعال عموماً

- املبحث الثاين : التعريف بالقانون الجزايئ لألعال 

• املطلب األول : ماهية القانون الجزايئ لألعال 

• املطلب الثاين : فروع القانون الجزايئ لألعال 

النبذة األوىل : معامل اإلتجاه الفقهي يف التفريع 

الفقرة األوىل : القانون العقوبات االقتصادي 

الفقرة الثانية : القانون العقوبات املايل 

الفقرة الثالثة : قانون العقوبات التجاري 

الفقرة الرابعة : القانون العقوبات العايل 

النبذة الثانية : اقتصار القانون عى جرائم املالية والتجارية 

• املطلب الثالث : موقع القانون من توصيات املؤمترات 

- املبحث الثالث : رشعية مصادرة 

• املطلب األول : خضوع جرائم األعال مبدأ الرشعية 

• املطلب الثاين : مصادر التجريم والجزاء والرقابة عليها 

النبذة األوىل : التعريف باملصادر وأشكال النص 

النبذة الثانية : رقابة القضاء عى صحة املصادر 

• املطلب الثالث : تفسر نصوص جرائم األعال 

 الفصل الثاين : نطاق رسيان القانون الجزايئ لألعامل 

- املبحث األول : النطاق الزمني لرسيانه 

• املطلب األول : حالة إلغاء النص القديم 

• املطلب الثاين : رسيان النص الجديد للمستقبل 

النبذة األوىل : قاعدة عدم الرجعية 

النبذة الثانية : األثر الرجعي للنص األصلح استثناًء



457 قانون األعامل / الفصل الثالث

- املبحث الثاين : النطاق املكاين لرسيان النص 

املطلب األول : الصالحية  األقليمية 

املطلب الثاين : الصالحية الذاتية أو العينية 

املطلب الثالث : الصالحية الشخصية 

املطلب الرابع : الصالحية الشاملة أو العاملية 

القسم الثاين: مفهوم جرائم األعامل وأنواعها

 الفصل األول : مفهوم جرائم األعامل 

- املبحث األول : تعريف جرمية األعال وخصائصها 

• املطلب األول : تعريف جرمية األعال 

• املطلب الثاين : الخصائص الذاتية لجرمية األعال 

- املبحث الثاين : أركان جرمية األعال 

• املطلب األول الركن املادي التام 

النبذة األوىل : عنارص الركن املادي التام 

الفقرة االوىل : السلوك الجرمي 

الفقرة الثانية : النتيجة الجرمية 

الفقرة الثالثة الصلة السببية 

النبذة الثانية :عنارص الركن املادي الناقص ) املحاولة ( 

• املطلب الثاين الركن املعنوي 

النبذة األوىل : القصد الجرمي 

النبذة الثانية : الخطأ غر املقصود 

النبذة الثالثة : مكانة الركن املعنوي يف جرائم األعال 

- املبحث الثالث : املسؤولية عن جرائم األعال وجزاءاتها 

• املطلب األول : املسؤلية الجزائية عن جرائم األعال 

النبذة األوىل : مسؤولية الفاعل الطبيعي 

الفقرة األوىل : الفاعل املادي املبارش 

الفقرة الثانية : الفاعل غر املبارش 

النبذة الثانية : الفاعل املعنوي والفاعل الوسيط 

النبذة الثالثة : مسؤولية مدير املرشوع 



القسم الرّابع: توصيف مقّررات املاسرت يف الحقوق458

النبذة الرابعة : مسؤولية الهيئة املعنوية 
الفقرة األوىل : ما هية الهيئة املعنوية ومرراتها 

الفقرة الثانية : موقف القانون واللبناين منها 
الفقرة الثالثة : شمولية املسؤلية للهيئة املعنوية 

• املطلب الثاين : جزاء ات جرائم األعال 
النبذة األوىل : عقوبات جرائم األعال وظروفها 

الفقرة األوىل : عقوبات جرائم األعال 
- العقوبات السالبة للحرية 

- العقوبات املالية 
الفقرة الثانية : الظروف املؤثرة يف العقوبة 

النبذة الثانية : التدابر األحرتازية 
الفقرة األوىل : ماهيتها 

الفقرة الثانية : أنواع التدابر 

 الفصل الثاين :أنواع جرائم األعامل 
- املبحث األول : جرائم املالية العامة 

• املطلب األول : جرائم الرضائب والرسوم والجارك والطوابع 
النبذة األوىل : جرائم الرضائب والرسوم 

متهيد: تعريف جرمية الرضيبة والرسم 
الفقرة األوىل : أنواع جرائم الرضائب والرسوم املالية 

أوالً –الترشيع بفرض عقوبات عى املخالفات املالية 
ثانياً : جرائم التهرب من الرسوم الجمركية 
النبذة الثانية : تزوير واستعال الطوابع والدمغة 

الفقرة األوىل : تقليد وتزوير وترويج الطوابع والدمغة
• املطلب الثاين : جرائم النيل من مكانة الدولة وعملتها وأسنادها وأموالها 

النبذة األوىل : النيل من مكانة الدولة وسنداتها 
الفقرة األوىل : اإلذاعة الكاذبة للتدين والتشكيك بالنقد 

الفقرة الثانية : التحريض عى سحب األموال وبيع السندات أو عدم رشائها 
النبذة الثانية : تزوير العملة واألسناد العامة 

الفقرة األوىل : جنايات تزوير العملة واألسناد العامة 
الفقرة الثانية : الجنح امللحقة بتزوير العملة والنقد 

النبذة الثالثة : جرائم االختالس للال العام 
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- املبحث الثاين : جرائم املرشوعات التجارية

• املطلب األول : الجرائم املرفية واملهن امللحقة بها 

النبذة األوىل : املصارف واملؤسسات املالية وجرامئها 

الفقرة االوىل : التعريف باملصارف واملؤسسات املالية 

الفقرة الثانية : أنواع الجرائم املرفية واملالية 

أوالً – جرائم قانون النقد والتسليف 

ثانياً – مسؤولية املصارف واملؤسسات عن تبيض االموال 

النبذة الثانية : البورصة وجرامئها 

الفقرة األوىل : ماهية البورصة 

الفقرة الثانية : جرائم البورصة 

• املطلب الثاين : جرائم الرشكات 

النبذة االوىل : جرائم رشكات املساهمة ومتعددة الجنسية 

الفقرة األوىل : ماهية رشكات املساهمة وجرامئها 

الفقرة الثانية : ماهية الرشكات متعددة الجنسية وجرامئها

النبذة الثانية : إفالس الرشكات 



القسم الرّابع: توصيف مقّررات املاسرت يف الحقوق460

 يُراجع: املاسرت البحثي يف اختصاص الحقوق )قانون خاص(
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مقدمة: 
إن العقــد هــو مــن اهــم أدوات التعامــل بــن األشــخاص لتحقيــق أهــداف معينــة عــى صعيــد 

العالقــات القانونيــة واالقتصاديــة .

ومــع تطــور الحيــاة تعــددت صــور العقــود التــي يعقدهــا األفــراد فيــا بينهــم مــن هنــا نجــد 

اهميــت الــدور الــذي تلعبــه العقــود يف الحيــاة القانونيــة واملعامــالت اليوميــة بــن األفــراد والــدول 

ســواء عــى الصعيــد املحــيل أو الــدويل.

وموضــوع العقــود ذات الطابــع التجــاري الــدويل هــو مــن أدق املوضوعــات وأهمهــا. وحيــث ان 

العقــد يعــد ظاهــرة تحتــل مكانــاً بــارزاً يف الحيــاة االجتاعيــة الدوليــة ففكــرة العقــد عــى املســتوى 

الــدويل تتمتــع بــوزن حقيقــي وواقعــي يفــوق بالــرضورة وزن النصــوص ذات الطابــع الواســع .

ــا تظهــر أهميــة تخصيــص مــادة لتدريــس هــذا النــوع مــن العقــود نظــراً ألهميتهــا  مــن هن

ــن النظــري والتطبيقــي.  عــى الصعيدي

 

املحتوى:

العقود التجارية الدولية 

 الفصل األول : العقود التجارية الدولية الخاصة 

- املبحث األول : البيوعات الدولية 

- املبحث الثاين : البيوعات يف البورصة 

1- خصائص البورصة وميزاتها 

2- الوظائف االقتصادية للبورصة 

3- أنواع البورصات 

أ - بورصة البضائع أو بورصة العقود

ب - بورصة األوراق املالية أو بورصة الصكوك املالية 

ج- سوق الذهب واألوراق املالية 
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- املبحث الثالث : البيوع البحرية 

• املطلب األول : بيوع الوصول أو البيوع عند الوصول 

• املطلب الثاين : بيوع نقطة القيلم أو االنطالق 

- املبحث الرابع : عقد النقل الدويل 

• املطلب األول : عقد نقل البضائع 

• املطلب الثاين عقد نقل األشخاص 

- املبحث الخامس : عقد التأمن التجاري و التأمن البحري

• املطلب األول : التأمن التجاري 

1-أركان عقد التأمن وأطرافه 

2- خصائص عقد التأمن 

• املطلب الثاين : عقد التأمن البحري 

- املبحث السادس : العقد االئتاين 

1- خصائص العقد االئتاين 

2- تكوين العقد االئتاين 

- املبحث السابع : الرهن التجاري 

1- تجارية الرهن ,إثباته ورسيانه عى الغر 

2- انتقال الحيازة للمنقوالت املادية 

3- األحكام الخاصة باملنقوالت املعنوية 

- املبحث الثامن : السمرسة 

- املبحث التاسع :الوكالة بالعمولة 

- املبحث العارش : البيع باملزاد العلني و البيع عن طريق التصفية 

• املطلب األول : البيع باملزاد العلني يف املحالت التجارية 

• املطلب الثاين : البيع عن طريق التصفية "أوكازيون "

- املبحث الحادي عرش : البيع بالتقسيط 

- املبحث الثاين عرش : البيع االيجاري 

- املبحث الثالث عرش : عقد التمثيل التجاري 

- املبحث الرابع عرش : عقد الفاكتورنغ أو رشاء الديون التجارية 

1- مميزات عقد الفاكتورنغ 

2- أطراف عقد الفاكتورنغ 
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- املبحث الخامس عرش : عقد التأجر التموييل أو الليزينغ
1- تعريف عقد الليزينغ 

2- رشوط عقد الليزينغ
3- أطراف عقد الليزنغ 

- املبحث السادس عرش : الفرنشايز 
1- تعريف عقد الفرنشايز 

2- خصائص عقد الفرنشايز وطبيعته القانونية 
3- أطراف عقد الفرنشايز 

أ - الفرنشايزور : املؤسس
ب - الفرنشايزي 
4- أنواع الفرانشايز 

أ-الفرانشايز الصناعي 
ب-الفرانشايز اإلنتاجي 
ج- الفرنشايز التوزيعي
د-الفرنشايز الخدمايت 

	- الفرنشايز االستثاري 
5- قطاعات الفرنشايز املختلفة

أ –فرنشايز الزاوية 
ب-فرنشايز املالية 

ج- فرنشايز املشاركة 
د- املاسرت فرنشايز 

 الفصل الثاين : العقود االدارية الدولية 
- املبحث االول : عقد اإلشغال الدويل 

• املطلب األول : عقود تسليم املفتاح 
BOT املطلب الثاين : عقد ال •

- املبحث الثاين : عقد نقل التكنولوجيا 
- املبحث الثالث : عقود اإلمتياز

• املطلب األول : عقد امتياز أو التزام املرفق العام 
• املطلب الثاين : امتياز البرتول 

- املبحث الرابع : عقد املساهمة يف مرشوع ذي نفع عام 
- املبحث الخامس : التوريد 
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مقدمة: 
إن املنافســة La concurrence تعنــى تعــدد القامئــن أو املارســن للنشــاط االقتصــادى 

ــه املارســون  ــى العمــل ىف ســوق يتعــدد في ــة املنافســة تعن opérateurs économiques . وحري

ــود .  ــن دون قي ــة م ــذه املنافس ــتمروا ىف ه ــاط ، وأن يس ــس النش ــون لنف االقتصادي

فالحريــة جوهــر املنافســة ، وال منافســة مــن دون حريــة،  وحريــة املنافســة تــرد عــى أنشــطة 

ــن ؛ إنهــا تتعلــق  األفــراد ليــس منظــوراً إليهــا ىف حــد ذاتهــا، ولكــن ىف إطــار عالقاتهــا مــع اآلخري

بالعالقــات بــن األفــراد وبعضهــم ، أو بــن األفــراد والســلطات العامــة. ولذلــك ، فــإن أحــكام حريــة 

املنافســة تخاطــب جميــع املارســن للنشــاط االقتصــادى ، مبــا مــؤداه حظــر االتفاقــات التــى يكــون 

ــز  ــى الرتك ــود ع ــرض قي ــيطر ، وف ــع املس ــتغالل الوض ــر اس ــة ، وحظ ــأنها اإلرضار باملنافس ــن ش م

االقتصــادى ، ومنــع تدخــل الســلطة العامــة الــذى يكــون موضوعــه أو مــن أثــره اإلرضار بقواعــد 

املنافســة.

املحتوى: 
I- تعريف املنافسة وأنواعها

أ - املنافسة املرشوعة

ب - املنافسة الغر العادلة Unfair competition/ املنافسة الغر املرشوعة

1- املنافسة الغر القانونية

2- املنافسة الطفيلية

3- املنافسة املمنوعة

II- محاربة املنافسة الغري املرشوعة

أ - عى الصعيد الداخيل

1- النصوص القانونية والتنظيمية

2- مرشوع قانون املنافسة

3- الوسائل التطبيقية

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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ب - عى الصعيد الخارجي

1- التدابر األحادية

2- املعاهدات الثنائية )بن دولتن او بن االتحاد االورويب ودولة اجنبية(.

3- التدابر الدولية

• الترشيعات واالنظمة

• التعاون املتعدد االطراف

III- دور املنظامت العاملية واالقليمية يف مكافحة االحتكارات

أ - املنظات العاملية

OMC/WTO 1- املنظمة العاملية للتجارة

UNCTAD 2- مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

ب - املنظات اإلقليمية )أمثلة(

1- منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

2- جامعة الدول العربية

3- االتحاد االورويب

IV- اجتهادات املحاكم

أ - يف القانون املقارن

1- الواليات املتحدة االمركية

2- الدول االوربية

ب - يف لبنان
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Plan:

Part one: Commercial activities, businessmen, and business concern.

 Chapter 1- Commercial activities.

- Section 1: Definition

- Section 2: The need of differentiate commercial acts from civil acts practical 

terms.

 Chapter 2- Businessmen.

- Section 1: General concept

- Section 2: Required qualification.

- Section 3: Freedom in trade

- Section 4: The professional obligation of merchants.

 Chapter 3- Business concern )Fond de commerce(.

Section 1: General concept.

Section 2: Sale or transfer.

Section 3: Chattel mortgage )Nantissement( of a business concern.

Section 4: Garnishment )Saisie – arret( of a business concern.

Section 5: Contribution of a business concern in partnership and corporations.

Section 6: Hiring – business manager ship.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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Part Two:

 Chapter 1- Introduction.

 Chapter 2- The commission agent or “factor”.

 Chapter 3- The broker.

 Chapter 4- The commercial representative.

- Section 1- General provisions

- Section 2- Scope of application of legislative decree 34.

- Section 3- Application of the exclusive clause to third parties.

- Section 4- When the supplier can cancel the agreement concluded with the 

commercial representative.

- Section 5- Compensation.

- Section 6- Court  jurisdiction.

- Section 7- Execution of Lebanese judgment in foreign countries.

Part three: Flashes on income tax and social security.

 Chapter 1- Income tax

- Section 1- Corporate taxation

- Section 2- Tax exemption for promoting industrial development.

- Section 3- Tax on salaries, wages.

- Section 4- Tax abatement

- Section 5- Amounts payable on non-tax payers.

- Section 6- Tax on movable capital.

 Chapter 2- Social security

- Section 1- General concept.

- Section 2- Contributions.

- Section 3- Applicability.

- 
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مقدمة:
يتنــاول مقــّرر "قانــون العمــل والضــان االجتاعــي" يف "املاســرت 2" مــن فــرع القانــون الخــاص، 

دراســة مختلــف املواضيــع املرتبطــة بقانــوين العمــل والضــان االجتاعــي ومــا يتفــّرع عنهــا مــن 

قوانــن وأنظمــة وقــرارات، ومــا تتضمنــه النصــوص واالجتهــاد واآلراء الفقهيــة. 

وأهم املواضيع الجاري درسها بعمق تندرج ضمن املحاور اآلتية:

املحتوى:
املحور األّول: مرتكزات قانون العمل:

ــا يتفــرع عــن  ــظ حقــوق أصحــاب العمــل واألجــراء، وم ــون ودوره يف حف ــة القان أ- مــن جه

ــة يف هــذا  ــة، والخضــوع والحاي ــن ناحي ــاه م ــون العمــل وطرف ــع قان ــاول موق ــن تن ــك م ذل

ــة أخــرى. ــون مــن ناحي القان

ــاول  ــن تن ــك م ــن ذل ــّرع ع ــا يتف ــا، وم ــة به ــود املرتبط ــل والقي ــود العم ــة عق ــن جه ب- م

خصائــص عقــود العمــل مــن ناحيــة، واحرتامهــا للقواعــد امللزمــة ال ســيّا لناحيتــي اإلجــازات 

ــة أخــرى. ــم مــن ناحي ــاء الدائ ــة واإلنه املؤقت

املحور الثاين: فرائد قضايا العمل:
أ- من جهة النقابات، تكويًنا وإدارًة ودوًرا ومصرًا.

ب- من جهة عقد العمل الجاعي، رشوطًا ومفاعيل ونزاعات وتحكيم.

ج- من جهة طوارئ العمل، ماهية ً وتعويًضا ومعالجة وسرًا للمحاكمة والعقوبة.

د- حّل نزاعات العمل الفرديّة، قضاًء صالًحا، اختصاًصا وإجراءات وطرق طعن وتنفيذ.

ــون  ــا )مضمون ــاًم، خضوًع ــون الضــامن االجتامعــي، تنظي ــق قان ــدان تطبي ــث: مي املحــور الثال
ــون(. ــون أو إختياري إلزامي

املحــور الرابــع: تقدميــات الضــامن االجتامعــي يف مختلــف الفــروع واألوضــاع )عائليّــة، 
تعليميّــة، َمرَضيّــة، أمومــة، معــاش عجــز، نهايــة خدمــة، وفــاة...(.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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Plan:

Chapter Four: Banking contracts and operations

 Section I:  Banking contracts

- Paragraph I: Opening of a bank account:

- Paragraph II: Moving a bank account

- Paragraph III: Bank responsibility

- Paragraph IV: The duties of the bank

 Section II: The legal aspect of banking operations

- Paragraph I: Bank deposits

I- The bank deposits regulations

- Paragraph II: Bank accounts

- Paragraph III: The current account

I- The indivisibility of the current account

II – The closing of the account

1- Current account for an unlimited date

2- Account with fixed maturity

- Paragraph IV: Specials account

I- Joint account

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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 Section III: Check Operations

- Paragraph I: The creation and form of cheque

- Paragraph II: General rules

- Paragraph III:  The duty of the bank

- Paragraph IV: Transmission 

- Paragraph V: Presentation and payment 

- Paragraph VI: Crossed cheque 

- Paragraph VII: Remedies for default in payment

- Paragraph VIII: Prescription 

- Paragraph IX: General and penal provisions 

 Section IV: The payment order

 Section V: The Electronic Banking

- Paragraph I: Payment and credit card

 Section VI: Credit Operations

- Paragraph I: The credits in banking Activity

- Paragraph II: Credit by signatures

I- Surety band

II-The demand guarantee

III- Documentary credit

1- Kinds of documentary credits

2- Fundamentals of the documentary credit

3- Mechanism of the credit

Chapter Five: The Legal Banking Secrecy

 Section I: The application of the banking secrecy

- Paragraph I: Penal sanctions: the crime of banking secrecy violation 

I- Legal entities subjected to professional secrecy
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II- Persons bounded by banking secrecy

III- The elements of the crime of banking secrecy violation

1- The material element

2- The moral element

3- The legal element

IV- The repression of the crime of banking secrecy violation

- Paragraph II: Professional sanctions

 Section II: The limits of the banking secrecy

Chapter Six: Fighting Money Laundering

 Section I: Definition of illicit funds

 Section II: Definition of money laundering

 Section III: Institutions not subjected to the provisions of the Banking    

Secrecy

 Section IV: Institutions subjected to the provisions of the Banking Secrecy  

 Section V: The Special Investigation Commission

 Section VI: The Financial Intelligence Administrative Unit

 Section VII: Sanctions

Chapter Seven: Bank Share Issuing and trading

 Section I: General principles 

 Section II: Preferred shares 

 Section III:  The option rights  

 Section IV: The prior approval for subscribing and trading in Lebanese   

bank’s Shares

 Section V: Listing Banks shares on organized financial markets 

 Section VI: Bank Bond issuing 

 Section VII: Sanctions 

 Section VIII: Bank ownership of real estate 
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Introduction:
The course of arbitration is designed to inform the student of the basic definitions 

and skills involved in Arbitration – both administered and un- administered. 
Arbitration is the process by which parties present their conflicts to a third party 
neutral who acts as a private judge. It is an adversarial approach aimed at replacing 
the judicial system with a “fast and final” resolution of disagreements. The role of an 
arbitrator is to find justice and to rule swiftly and impartially. In this course, we will 
explore the different principles that constitute the basis of the procedure of arbitration. 
The students will also be oriented towards real life application of the skills taught in 
the program and impressed with the incredible importance of ethical conduct.

You will learn:
• The importance of ADR and especially the arbitration after the globalization
• To appreciate the advantages of this procedure.
• To criticize the enforcement of the procedure.
• How to conduct and preside at an arbitration hearing.
• How to render an arbitration award and how to avoid prejudicial conduct. 

Plan:
• Introduction- General Overview
• Subject I-  Peaceful Means of Settlement
• Subject II- Arbitration and Mediation
• Subject III- The effect of the arbitration clause for a non-signatory
• Subject IV- responsibility of the arbitrators
• Subject V- The award )National and international(
• Subject VI- Arbitration Courts
• Subject VII- Evolution and future….

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة:
البحــث القانــوين نوعــاً مــن الجهــد الفكــري املنظــم لدراســة موضــوع قانــوين معــن عــن طريق 

التفتيــش عــن العنــارص أو املــواد األوليــة التــي يتألــف منهــا مــن أجــل تجميعهــا وتنظيمهــا ضمــن 

أجــزاء أو أقســام، تقســم بدورهــا إىل عــدد قليــل جــداً مــن الفــروع املتجانســة. فمهــا كان نــوع 

هــذه الدراســة ، وســواء أعالجــت قاعــدة واحــدة أو عــدة قواعــد قانونيــة، وســواء أكانــت استشــارة 

ــد مــن اتباعهــا، ألنهــا بالنتيجــة -أي  ــة ال ب ــة علمي ــاك منهجي أو رســالة أو تعليــق أو مرافعــة، فهن

الدراســة- هــي تجميــع للمعلومــات وتنظيمهــا وتحليلهــا يف أجــزاء أو أقســام متجانســة.

وللتمكــن مــن تجميــع وتنظيــم املعلومــات ودراســتها ومناقشــها وصياغتهــا بشــكل متناســق 

ومتناغــم يــؤدي إىل الغــرض املطلــوب، فهنــاك طــرق ووســائل منهجيــة ال بــد مــن اعتادهــا مــن 

قبــل الباحــث القانــوين للتمكــن مــن إنجــاز أي بحــث أو دراســة قانونيــة.

فالبحــث القانــوين هــو فــن بقــدر مــا هــو علــم والتاريــن العمليــة املتجســدة بكتابــة مقالــة 

دســتورية تتمثــل بتمريــن الطالــب عــى االســتفادة مــن املحــارضات ومــن املعلومــات التــي تلقاهــا 

ــا بصــورة  ــاً وعرضه ــاً منطقي ــا ترتيب ــكاره، وترتيبه ــم أف ــه عــى تنظي ــم إىل تدريب خــالل دراســته، ث

منهجيــة ســليمة، مسرتشــداً بفــن اســتخدام املكتبــة ومصادرهــا، والتمــرن عــى اإلخــالص واألمانــة 

العلميــة، والدقــة يف النقــل والفهــم والنقــد، وتحمــل املســؤولية يف إنجــاز البحــث.  

ــة إىل تقييــم عمــل الطالــب، ومعرفــة مقدرتــه عــى الرتتيــب  مــن جهــة أخــرى تهــدف املقال

ــه الفكريــة وصــره عــى البحــث.  والربــط والتفكــر القويــم، ومــدى قدرت

املحتوى:
- فصل متهيدي

• القسم االول- كيفية اكتشاف املعلومات

1- خيار طريق البحث: الورق او الحاسوب

2- بدء البحث بالطريقة التقليدية

3- بدء البحث بالتقنيات الجديدة

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

  MTRS

M3000
321الثالثمنهجية البحث العلمي
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• القسم الثاين- كيفية تدوين املراجع

1-  بطاقيّة يدويّة ام ممكننة

2- املراجع

• القسم الثالث- كيفية استعال املعلومات

1- تنظيم البطاقات

2- اخذ املعلومات

الباب االول: املحاوالت

 الفصل االول: بعض التوجيهات األساسية

- القسم االول: االهداف

1- عرض مثرة البحث

2- عرض رأي شخي

- القسم الثاين- املبادىء

1- املبدأ األول: الدقّة يف البحث

2- املبدأ الثاين: الشمولية يف البحث

3- املبدأ الثالث: الكتابة من أجل الغر

 الفصل الثاين:  الخيار

- القسم االول: اختيار االختصاص

1- املعاير املوضوعية

2- املعاير الشخصية

- القسم الثاين: اختيار املوضوع

1- التحّري عن املوضوع

2- التحديد االول للموضوع

3- املوافقة وايداع املوضوع

 الفصل الثالث: الخطوات االوىل

- القسم االول: تهيئة األرضية

1- اختيار املوضوعات

2- اختيار املصادر
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- القسم الثاين: رسم التصميم
1- مفهوم التصميم
2- التصميم املؤقت

- القسم الثالث: املوافقة عى التصميم

الباب الثاين: الرسم األويل

 الفصل االول: األبحاث
- القسم االول: البحث عن املادة األولية

1- البحث عن قامئة املراجع
2- االستقصاء

- استارة األسئلة واملحاورة
- القسم الثاين: إبراز قيمة املعلومات بشكل تدريجي

1- الفقه
2- التوثيق املبارش

 الفصل الثاين: تحديد االطار
- القسم االول: التحديد النهايئ للموضوع

1- تحديد مفهوم مدى املوضوع
2- أخذ األحداث الراهنة قيد االعتبار

- القسم الثاين: تحرير التصميم النهايئ
1- العقبات الواجب تجنبها

2- التقسيات
3- العناوين

- القسم الثالث: اعتاد التصميم النهايئ
1- املقابلة مع األستاذ املرشف

2- اللمسة األخرة عى التصميم

الباب الثالث: الرسم املنجز

 الفصل االول: كتابة النص
- القسم االول: العمل التحضري

1- وضع البطاقات قيد الجهوزية
2- ملء الثغرات
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- القسم الثاين: الكتابة
1- النص

2- العنارص املكّملة
3- االقتباسات والحوايش

 الفصل الثاين: تجويد النص
- القسم االول: الحلّة النهائية

1- إعادة النظر بهيكلية الكتاب
2- إعادة النظر بعنوان الكتاب

3- إعادة النظر بطريقة عرض النص
4- إعادة النظر بالتفاصيل املادية

5- إكال النواقص
- القسم الثاين: اإلضافات عى النص

1- املالحق
2- الفهرس األبجدي

3- قامئة املراجع
4- البيانات اإلضافية األخرى

الباب الرابع: إمتام النص

 الفصل االول: النص النهايئ املخصص للمناقشة
- القسم االول: اإلرشادات العامة

1- البيانات النظامية
2- العرض املادي

- القسم الثاين: وضع النص النهايئ
1- التوقّف عند التفاصيل

2- ترتيب النص

 الفصل الثاين: املناقشة
- القسم االول: ماهيّة املناقشة

1- اهمية املناقشة 
2- أصول املناقشة

- القسم الثاين: كيفيّة تحضر املناقشة
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Introduction:
Le cours permettra aux étudiants d’approfondir leurs compétences d’analyse et 

de rédaction et d’appliquer une méthodologie de recherche à une problématique 

juridique, tout en observant les règles déontologiques.

Objectifs:
• Une méthode de travail adaptable à tous les types de recherche et des conseils 

plus pointus pour des recherches spécialisées

• L’étude des méthodes de recherche et de rédaction juridique : comment procéder 

à la recherche, formuler une problématique juridique, développer un plan, 

utiliser et évaluer les sources;

• L’application de méthodologies à la recherche juridique ; 

• Terme du cours, l'étudiant devra être capable de rechercher, d'interpréter et 

d'utiliser les sources juridiques documentaires. Il sera également capable de 

rédiger un travail juridique.

Plan:
Introduction Générale:

Les essentiels en méthodologie de la recherche

Les essentiels en recherche de législation, de jurisprudence, de doctrine

Les essentiels pour faire de la veille en droit

Les essentiels en recherche comparée et outils de traduction juridique

crédits Cours Théorie Séance de Formation Total

6 28 14 42

SYLLABUS

Méthodologie de la Recherche Scientifique
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- Définition de l’objet de la recherche

- Stratégie de recherche en législations nationale, régionale et internationale

- La recherche dans les ressources

- L’objet de la recherche

- Les outils de recherche )Outils documentaires traditionnels et émergeants(

- Le processus de recherche

• La doctrine en droit libanais et comparé et en droit international )L’objet de 

la recherche -  La cartographie des ressources - Les références de doctrine - La 

recherche dans les ressources-…(

• La recherche au Liban: Etat des lieux: Défis, lacunes, Difficultés et perspectives:

ـ  Les défis de la mondialisation et du multiculturalisme

ـ  Difficultés linguistiques )morphologiques et sémantiques( ainsi dans la 

localisation et l'appréciation de l'information

ـ  Observations termino-méthodologique et pistes de recherches

ـ  Les thématiques de Demain

ـ  Vers une recherche plus efficace

ANNEXES & BIBLIOGRAPHIE:

• Introduction à la bibliothèque et  services disponibles )Laboratoire -  Catalogues (

· Service de prêts entre bibliothèques

· Comment trouver la doctrine

· Abréviations juridiques

· Formulaire de pré-évaluation

· Optionnel : visite guidée de la bibliothèque
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Google et d’autres moteurs de recherche vs. Des bases de données
· Le web invisible/web profond

· Comment formuler des recherches avancées

· Révision des ressources en droit libanais et droit comparé )Législation et 

réglementation…( 

• Recherche documentaire en droit étranger

• Séance de formation avec Experts spécialisés )Programmes: SPSS –  SAKHER…(  

• Séance de formation : LexisNexis – Légifrance - …..

• Séance de formation avec Bibliothécaire spécialisée en information gouvernementale 

• Trouver les publications des organisations internationales et régionales.

• Présentation de quelques ressources en droit international et de l’Union européenne 

via  page WEB

• Création des alertes dans certaines bases de données 

• Social-bookmarking ; plateformes de partage de signets ; bibliographie collaborative

• Recherche multidisciplinaire

• Séance de formation Microsoft-Office et d'autres programmes d'informatique 

• Réponses aux questions du travail

· Comment publier votre recherche

 

• CONCLUSION



481 منهجية وتقنيات البحث العلمي

Introduction:
This is an introductory course that aims to familiarize students with the basics 

of research design and quantitative )large-N( analysis. This involves analyzing 

and evaluating statistical data with a view toward addressing contemporary social 

science questions. This course is intended for students who need to manage data for 

academic projects and students who are interested in technical research. 

Plan:
1. Statistical Package for the Social Sciences )SPSS(:

credits Overview SPSS ATLAS TI Total

3 1h 10h 10h 21

 COURSE SYLLABUS 

METHODS AND RESEARCH DESIGN

Overview

The basics of theory and research design identify a viable 

research question; formulate a theory and derive hypotheses; and 

conceptualize and measure variables…

Introduction Data Editor-Output Viewer-Syntax Editor

Data Entry Data Editor : Variable View-Data View

Data 

Management 

Transform - Data

Data 

Management

Basics – Acquiring data – Documenting data – creating new 

variables – Assessing data quality – Formatting values – combining 

data files – working with data files – prerequisites – Requirements…
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Data Analysis

Definition of statistics, possibilities and limits and typology 

of sources of data )level of data measurement(-  Elementary 

data manipulation: recoding variables, converting between 

different types of variables; computing new–synthetic variables -  

Exploratory analysis: the distribution of variable values -  Bivariate 

analysis of categorical data )cross-tabulation( - Bivariate analysis 

of numerical data: central tendency and dispersion -  Graphical 

visualization of the distribution of data and relationships -  Very 

basic introduction to statistical inference: estimation of parameters 

in a population based on random sample, standard error, 

confidence intervals )if time( -  Principles of presenting findings: 

formulation of hypotheses, interpretation of relationships between 

variables and writing analytical text, formatting tables

Data 

Diagrams

Diagrammatical presentation of data )Also use MSEXCEL Spread 

sheet( with problems based on simple diagram, subdivided bar 

diagram, Pie diagram etc.  - Measures of central tendency - 

Measures of dispersion - Measures of position…  

2. ATLAS.ti  )qualitative research or qualitative data analysis(: 

ATLAS.ti is powerful qualitative data analysis software used by researchers in 

education, government, NGO and the commercial sectors worldwide.

Outline

Introduction to ATLAS.ti – Atlas-ti 5.0: concepts and features 

Differences of ATLAS.ti from other similar software - Basics of 

ATLAS.ti -(

Data 

processing

Setting up the hermeneutic unit: Add and load primary 

documents - Add source documents to the individual library 

)individual work( -  Comment on primary documents - Organize 

primary documents into families - Import survey data –  Prepare 
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your data before import: symbols and format - Understand the 

results of the import )primary documents, primary document 

families, auto-coding of open-ended questions, automatically 

created quotations… 

• Coding: code text -  Inductive vs. deductive coding -  Open 

coding vs. In-Vivo coding vs. a priori coding -  Auto-coding - 

Organize a code structure - Create code families )setup to scope 

your queries

• useful tools:  Memos vs. comments - Link memos to quotations 

and codes - Create memo families - variables )attributes(.

• Modeling:  Using network views to visualize your data…

Data 

analysis and 

exploration:

Word cruncher and the word cloud -  Codes-primary documents 

table -  Co-occurrences -  Query tool:  The query tool: What 

questions to ask my data?,  Scope your query,  Boolean operators 

)emphasis(, Semantic operators,  Proximity operators



القسم الخامس

توصيف مقّررات الماستر
في العلوم السياسية واإلدارية

الفصل األّول

الفصل الّثاين

الفصل الّثالث

الفصل الّرابع

 

مهني ، بحثي

 

منظامت دولية ، تخطيط وإدارة  

عالقات دولية ، علوم سياسية



SCPO - M1000 / قضايا يف جيوبوليتيك العامل املعارص

SCPO - M1001 / الفكر السيايس املعارص

SCPO - M1003 / املجتمعات املتعددة 

SCPO - M1002 / املواطنة و بناء الدولة الحديثة

SCEC - M1000 / سياسات اقتصادية معارصة 

)Français( ادارة املوارد البرشية / DRPU - M1002

الفصل األّول
مهني، بحثي

)English( ادارة املوارد البرشية / DRPU - M1002
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مقدمة:
ــا والسياســة، ولكــن املضمــون  ــن الجغرافي ــة ب ــا عــن العالق ــّر تقليديً ــك تع كلمــة جيوبوليتي

التقليــدي للــادة مل يعــد يتالئــم مــع عــر مــا بعــد العوملــة، فاملفاهيــم تطــورت مــع الزمــن ومــع 

تطــور العالقــات الدوليــة ومضامينهــا. 

لذلــك، وانطالقًــا مــن الفهــم املتزايــد لتطــور عالقــات الــدول املنتقلــة مــن مفاهيــم وســتفاليا 

اىل مفاهيــم العوملــة وتحدياتهــا املختلفــة، باتــت كلمــة جيوبوليتيــك تتضمــن باالضافــة اىل املفاهيم 

التقليديــة مفاهيــم أخــرى أوســع وأشــمل، وتلحــظ بــدون أدىن شــك، العالقــات االقليميــة بــن البرش 

وتأثرهــا بالــراع حــول املــوارد الطبيعيــة، وبــروز منــط جديــد مــن التهديــدات تتجــى يف النقــص 

املتوقــع يف املــوارد، وبــروز ظاهــرة االرهــاب، والراديكاليــة األصوليــة وغرهــا مــن التهديــدات التــي 

جعلــت مفاهيــم األمــن والحــدود والجغرافيــا تتغــر مفاهيمهــا بتغــّر طبيعتهــا.

لــن تكتفــي املــادة املقــررة مبعالجــة موضــوع الجيوبوليتيــك يف االطــار التقليــدي الضيــق، لكنهــا 

ســتنطلق منــه كأســاس، لتنتقــل اىل مواضيــع أرحــب وأشــمل فرضتهــا العوملــة وعالقــات مــا بعــد 

الحداثــة.

)تذكر هنا العناوين الرئيسة للمعارف واملهارات التي يتناولها املقرر(.

مفهــوم القضايــا الجيوبوليتكيــة- املصطلحــات- املصــدر االصــيل- االبعــاد والنتائــج- تحديــدات 

جيوســيايس- االرض- االمــة- الدولــة- اشــكال العنــف االرسي - جيوبيئيــة- دراســة معمقــة )طبقــة 

ــايئ  ــوث- )كمي ــج واملخاطــر- ارهــاب التل ــة( النتائ ــاس الحــراري والتغــرات املناخي االوزون- االحتب

اشــعاعي فيزيــايئ بيولوجــي( التغــرات وخلــل النظــم البيئــة يف املحيــط الحيــوي الطبيعــي، نقــص 

ــة(  ــي )األصولي ــدد الدين ــاب التش ــرشي- اره ــن الب ــدات االم ــتدامة- تهدي ــتجدة املس ــوارد املس امل

ــات  ــراض الخطــرة أهــم املقارب ــرش وانتشــار األم ــر الب ــة- تكاث ــر والبطال ارهــاب املخــدرات والفق

الجيوبوليتكيــة منــذ الحــرب العامليــة األوىل لغايــة النظــام الــدويل املعــارص. مفاهيــم جديــدة لألمــن 

البيئــي، واالمــن البــرشي العاملــي– معالجــة تجــارة النســوة واالطفــال .... آفــاق جيوســرتاتجية قضايــا 

ــارصة.  ــة املع ــم الجاعي ــان. الجرائ ــوق االنس ــارصة، حق ــة ومع ــة طارئ ــة دولي ــية واقتصادي سياس

اســتنتاجات- توقعــات- اقرتاحــات.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

M1000

قضايا يف جيوبوليتيك 

العامل املعارص
62814االول
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املحتوى:
وهكــذا، يكــون للــادة أن تعالــج املســتجدات الــواردة أعــاله مــن خــالل مناقشــة املواضيع   

التاليــة:

دراسة املدارس النظرية التقليدية ملادة الجيوبوليتيك )نظري(.ـ 

االطالع عى املقاربات الحديثة للادة )نظري(.ـ 

جيوبوليتيــك الطاقــة : يعالــج التقاطــع بــن األمــن الــدويل والسياســة والطاقــة. )نظــري ـ 

وتطبيقــي(

جيوبوليتيــك الــرشق األوســط التقليــدي وتفاعالتــه املســتجدة بعــد التطــورات العربيــة األخــرة ـ 

)نظــري وتطبيقــي(

جيوبوليتيك تركيا )نظري وتطبيقي(ـ 

جيوبوليتيك القوقاز وآسيا الوسطى. )نظري وتطبيقي(ـ 

جيوبوليتيك روسيا االتحادية )نظري وتطبيقي(ـ 

جيوبوليتيــك الجمهوريــة االســالمية يف ايــران الــراع يف الخليــج/ التقاطــع يف آســيا الوســطى/ ـ 

والنفــوذ يف الــرشق األوســط )نظــري وتطبيقــي(

جيوبوليتيك الرشق االقى مركز الراع املستقبيل. )نظري وتطبيقي(ـ 

جيوبوليتيك الصن واحتاالت الهيمنة. )نظري وتطبيقي(ـ 

جيوبوليتيك أفريقيا، والتنافس عى املوارد الطبيعية )نظري وتطبيقي(.ـ 

جيوبوليتيك التغر املناخي وتأثراته الدولية )نظري وتطبيقي(.ـ 

جيوبوليتيــك االرهــاب الــدويل وتأثــر العبــي مــا تحــت الدولــة عــى سياســات الــدول. ) نظــري ـ 

وتطبيقي(

جيوبوليتيك املياه يف العاملـ 

جيوبوليتيك النفط والطاقة يف العاملـ 

جيوبوليتيك الجوع يف العاملـ 
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مقدمة:
هــذا املقــرر يــزّود الطالــب معرفــة الحقــوق السياســية املتنوعــة الذيــن تناولوهــا رواد كــرث مــن 

مفكــري السياســة املعــارصة يف تنظيــم النظــم السياســية والســلطة وبنــاء الدولــة الحديثــة. تخــدم 

ــوا  ــن كتب ــب عــن مفكري ــد الطال ــي. كــا تزوي ــدم والرق ــم نحــو التق ــح الشــعوب وتطلعاته مصال

ــة  ــد الحداث ــدة( وبع ــة جدي ــة، وليرالي ــوي، ســلوكية، وجودي ــدارس بني ــن م ــة )م ــل الحداث ــا قب م

والتطلعــات كاإلســتقرار والرفــاه وهــذا يتطلــب دراســة متأنيــة يف اختيــار اهــم املفكريــن املعارصين 

ورفــع مســتوى الطالــب يف االطــار املعــريف النظــري والعمــيل.

املحتوى:
)تذكر هنا العناوين الرئيسية للمعارف واملهارات التي يتناولها املقرر(.

ــيد  ــان الس ــار، د. عدن ــف نّص ــان، د. ناصي ــم قرب ــارص. )د.ملح ــيايس املع ــر الس رواد يف الفك

حســن( مقاربــات الفكــر الحديــث لدى ميشــال فوكــو )حول املثقــف والســلطة والسياســة(. مفهوم 

اإلصــالح الدينــي . تطــور العقــد اإلجتاعــي. التناقضــات بــن روســو وهوبــس ولــوك. تطــور مفهــوم 

الســيادة الشــعبية. تطــور فكــرة الســيادة- الســيادة القانونيــة والسياســية. خصائــص الســيادة تطــور 

مفهــوم التنظيــم الســيايس. هيغــل، ماركــس، )مقاربــات فكريــة( انســانية لغايــة ارضيــة بــرودون- 

نواحــي الضعــف والقــوة عنــد  الدميوقراطيــة- الدميوقراطيــة واملســاواة عنــد دي توكفيــل: إشــكال 

الحكومــات املعــارصة.

يضــاف اىل ذلــك بعــض املفكريــن مــن نتــاج االنظمــة الرأســالية امثــال: "صموئيــل  هنتغتــون، 

ــن. واالدب  ــمر ام ــال: س ــيايس امث ــاد الس ــر االقتص ــري الفك ــان ومفك ــاس فريدم ــا، وتوم فوكويام

الســيايس امثال امن معلوف، وادوار ســعيد وما قّدماه من اســهامات يف نقد الفكر االســتعاري. 
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مقدمة:
ــة  ــا االيجابي ــأتها خصائصه ــددة ونش ــات المتع ــة المجتمع ــى دراس ــرر ال ــذا المق ــدف ه يه

ــن  ــلبية ع ــة وس ــاذج ايجابي ــى نم ــتنداً ال ــش مس ــكالية التعاي ــات وإش ــوم األقلي ــلبية ومفه والس

ــبيالً  ــة س ــة التوافقي ــدت الديمقراطي ــي اعتم ــم الت ــي دول العال ــدة ف ــية المعتم ــة السياس االنظم

للتعايــش والتقــّدم. متطرقــاً الــى اشــكالية الممارســتين الديمقراطيــة والتوافقيــة مــن خــالل تبيــان 

مجلــس النــواب بأنــه مركــز للحــوار وليــس للصــدام والــى واقــع التجربــة التعدديــة اللبنانيــة، مــن 

ــة، ومجلــس  ــة فــي الدســتور ورئاســة الجمهوري منظــار االصــالح الدســتوري ومــن خــالل التوافقي

النــواب وتشــكيل مجلــس الــوزراء واتخــاذ القــرارات. وينقســم هــذا المقــرر الــى قســمين، يعالــج 

القســم االول انــواع المجتمعــات المتعــددة وخصائصهــا. والقســم الثانــي، يعالــج اشــكالية العالقــة 

ــن الســلطة والجماعــات فــي المجتمعــات المتعــددة. بي

املحتوى:
يتضّمــن هــذا المقــرر محاضــرات عبــر وســائل توضيحيــة ومناقشــات وأبحــاث، ويتوجــب علــى 

الطــالب للمناقشــة ولحضــور المحاضــرات اتخــاذ مــا يكفــي مــن الوقــت لقــراءة وفهــم المراجــع 

ليتســنى لهــم المناقشــة فــي الصــف بهــدف تشــجيعهم علــى التفكيــر والتحليــل المنهجــي.

االسبوع األول: تعريف وانواع ومفاهيم المجتمعات المتعددةـ 

االسبوع الثاني: النشأة التاريخية للتعدديةـ 

االسبوع الثالث: الخصائص االيجابية للمجتمعات المتعددة.ـ 

االسبوع الرابع: الخصائص السلبية للمجتمعات المتعددةـ 

ــة ـ  ــة حال ــددة: دراس ــات المتع ــن المجتمع ــلبية ع ــة وس ــاذج ايجابي ــس: نم ــبوع الخام االس

)بلجيــكا، النمســا، هولنــدا، سويســرا، لبنــان، الســودان، روســيا....الخ(
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االســبوع الســادس: نجــاح املجتمعــات املتعــددة يف الــدول املتطــورة وفشــلها يف الــدول التــي ـ 

هــي يف طــور النمــو.

االسبوع السابع: املشاركة السياسية من خالل املواطنة والتوافقية يف ادارة الحكم.ـ 

االسبوع الثامن: إشكالية املارسة الدميقراطية يف املجتمعات املتعددةـ 

االسبوع التاسع: التوافقية وإشكالية الخروج اىل املواطنةـ 

االسبوع العارش: قرار السلم والحرب يف الدميقراطية التوافقيةـ 

االسبوع الحادي عرش: مجلس النواب يف املجتمعات املتعددة: مركز حوار ام صدامـ 

االسبوع الثاين عرش: إشكالية الدميقراطية التوافقية يف املارسة اللبنانية.ـ 
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مقدمة: 
كلــا تهــّددت وحــدة الوطــن، ووحــدة الدولــة، تــرز الحاجــة اىل فكــرة املواطنــة، انهــا فكــرة 

رائجــة يف عرنــا بعــد تركيــز غــر مســبوق عــى األفــكار املتعلقــة بحقــوق االنســان. وكيــف ميكــن 

الفصــل بــن حقــوق املواطنــة وحقــوق االنســان؟

يبــدو هــذا الفصــل بأنــه تعّســفي، أو هــو مصطنــع. بيــد أن التمييــز بينهــا قائــم، وقــد يكــون 

مفيــداً عــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي.

حقــوق االنســان ذات طبيعــة انســانية عامــة، تتخطــى الحــدود الوطنيــة والقوميــة والخصائــص 

ــى  ــدول وع ــتوى ال ــى مس ــانية ع ــراف االنس ــن أط ــرتكة ب ــذع املش ــا الج ــعوب. إنه ــة للش الذاتي

مســتوى الجاعــات واالفــراد.

امــا حقــوق املواطنــة فإنهــا منضبطــة يف حــدود الدولــة الوطنيــة، أي عــى النطــاق الوطنــي. 

مثـّـة قوانــن محليــة، أو وطنيــة، تضبــط هــذه الحقــوق. وهنــاك عــادات اجتاعيــة موروثــة، أو هــي 

تقاليــد وطنيــة صــارت جــزءاً مــن تــراث املواطنــن ومــن مســلكهم.

ــة  ــت ذريع ــرة تح ــاً. م ــانياً ووطني ــوق انس ــك الحق ــت تل ــم، أهمل ــف أن دوالً، او اقالي املؤس

الخصوصيــة والســيادة الوطنيــة او القوميــة، ومــرة أخــرى تحــت ضغــط الظــروف االســتثنائية. كيف 

ميكــن تأجيــل نيــل الحقــوق االنســانية او الحقــوق الوطنيــة اىل حــن تبــّدل الظــروف واالحــوال؟ 

وهــل كتــب عــى االنســان ان يبقــى فــرداً يعيــش وســط جاعــة دومنــا شــعور باملواطنــة؟

مهــا تعــّددت االجتهــادات حــول فكــرة املواطنــة، او قضيــة املواطنــة، يبقــى املواطــن عادهــا 

ومحورهــا. املواطــن ال الفــرد. املواطنــون ال الرعايــا.

عــى ذلــك، ليســت املواطنــة مجــرد شــعور عاطفــي وحســب. انهــا اىل ذلــك التــزام، وانضبــاط 

حقوقــي يف اطــار القانــون العــام الــذي يشــمل جميــع املواطنــن املتســاوين امامــه.

للمواطنــة أبعــاد قانونيــة، واقتصاديــة، وسياســية، واجتاعيــة، وثقافيــة. فاملســاواة امــام 

القانــون هــذه داللــة عــى البعــد املــدين )الحقوقــي(، وحــق االقــرتاع العــام للمواطنــن يفــرّس البعــد 

الســيايس، واملســاواة بــن الجنســن تجســيد للبعــد االجتاعــي، وحصــول كل مواطــن عــى نصيــب 

ــّدد  ــذا تتع ــاً... هك ــد االجتاعــي مع ــد االقتصــادي وللبع ــد للبع ــة تأكي ــرثوة الوطني ــن ال ــادل م ع

ــاً تلتقــي او تتقاطــع. االبعــاد، واحيان

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

M1002

املواطنة و بناء الدولة 

الحديثة
535االول



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية492

تبــدو فكــرة املواطنــة، والحــال هــذه، معّقــدة ومرتبطــة بالعلــوم االجتاعيــة واالنســانية: علــم 

االجتــاع، وعلــم السياســة، وعلــم القانــون، وعلــم االقتصــاد، وعلــم النفــس... ومــن الطبيعــي ان 

تــدور الدراســات العلميــة حولهــا يف املعاهــد والكليــات الجامعيــة ذات الصلــة بالعلــوم االجتاعيــة، 

وان تعقــد حولهــا النــدوات واملؤمتــرات يف املياديــن الوطنيــة واالقليميــة والعامليــة.

ــة، او مــا ميكــن  ــة بالدميقراطي ــاط املواطن ــار: ارتب ــان باالعتب ــان جديرت ــة مالحظت ــا، مثّ يف عرن

ــة(. ــة العاملي ــة(. وظهــور خطــاب ســيايس أو اقليمــي حــول )املواطن ــة املواطن تســميته )دميقراطي

ال معنــى لدميقراطيــة املواطنــة بــدون ســيادة القانــون. وتبقــى فكــرة املســاواة بــن املواطنــن 

حجــر الرحــى، او الركــن االســاس يف نشــوء دولــة املواطنــن، وصعــود فكــرة املواطنــة.

هــل تبحــث االنســانية عــى مواطنــة عامليــة يف مجتمــع عاملــي او عــى االقــل يف مجتمــع دويل 

متعاون؟

ــرة بالبحــث والدراســة  ــكاراً جدي ــة، أو لنقــل أف ــن البحثي ــا يف ســياق هــذه العناوي ــأيت كتابن ي

املعّمقــة. امــا املصــادر واملراجــع فإنهــا متعــّددة، وال تقتــر عــى تجربــة واحــدة، او فكــرة مركزيــة 

واحــدة.

ــك  ــج تفكي ــث. منه ــذا البح ــيل يف ه ــج التحلي ــون اىل املنه ــن الرك ــذه، م ــال ه ــّد، والح ال ب

الظاهــرة االجتاعيــة، واخضاعهــا للدراســة مــن خــالل دراســة عنارصهــا، ثــّم معرفــة أوجــه العالقــة 

ــيل اخضــاع هــذه  ــج التحلي ــم يف املنه ــا. امله ــى تكامله ــا او ع ــى تناقضاته ــارص ع ــن هــذه العن ب

الظاهــرة االجتاعيــة للدراســة التفصيليــة، وعــدم اهــال اي عنــر مــن عنارصهــا، او أي مكــّون 

مــن مكّوناتهــا.

املحتوى:

يف املصطلح

- الخرة اليونانية

- الخرة الرومانية

- املسيحية والنضال لتحصيل الحقوق

- مواطنة ال ذميّة

- املساواة بن املواطنن
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ثورة حقوق املواطن

- أفكار محّفزة

- ماذا يف اعالن االستقالل االمريك؟

- االعالن الفرنيس لحقوق االنسان واملواطن

- حق االقرتاع العام

- دولة الرعاية

بني حقوق االنسان وحقوق املواطنة

- يف الحقوق العامة لالنسان

- يف الحقوق االقتصادية واالجتاعية والثقافية

- يف الحقوق املدنية والسياسية

- ابعاد املواطنة

بني املواطنة والدميقراطية

- ثقافة الدميقراطية

- الخشية من التعددية

- فلسفة االنتخابات

- مشاركة املجتمع املدين

- متكن املرأة

- الدميقراطية والدولة الحديثة

املواطنة العاملية

- بن العاملية والعوملة

- الدميقراطية األممية

- املواطنة االوروبية منوذجاً

- افكار يف املواطنة االسالمية
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رشعة املواطنة

- رشعة املواطنة الثقافية

- رشعة املواطنة البيئية

- رشعة املواطنة الصحية

- رشعة املواطنة املالية

- رشعة املواطنة الرتبوية

- رشعة املواطنة للسالمة العامة

- رشعة املواطنة للمرأة

- رشعة املواطنة العاملية

الرتبية عىل املواطنة

- الرتبية عى القيم

- معالجة قضية األقليات

- مؤسسات تربوية

- صعوبات عى الطريق



495 الفصل األّول

مقدمة: 
إن التطبيــق العلمــي للقوانــن االقتصاديــة هــي مهمــة ملقــاة عــى كاهــل السياســة االقتصادية، 

ــا  ــة مــن أســباب مدركــة نتائجه ــا يتطلــب األمــر مجموعــة مــن الوســائل املكون وبهــدف تحقيقه

باعتبارهــا أهدافــاً، مــا يتطلــب بــدوره معرفــة عاليــة بالقوانــن االقتصاديــة وطبيعــة عملهــا وفــق 

ظــروف تطــور كل بلــد واألشــكال التــي تظهــر فيهــا وآليتهــا الخاصــة. أمــا مــا يشــاع عــن تلقائيــة 

ــس  ــا لب ــألة فيه ــي مس ــده فه ــوق وح ــن الس ــة قوان ــه لحرك ــايل وخضوع ــور الرأس ــرورة التط ص

ــة املســؤولية يف  ــة يف معظــم املحطــات، يف واجه ــك الدول وســجال ألن اإلنســان أوال وأخــراً، وكذل

إعاقــة أو توجيــه حركــة القوانــن املوضوعيــة وفــق انســجام وتطابــق مصالــح أصحــاب امللكيــات 

مــن رأســالين وتجــار وكل مــن يعمــل باســم آليــة الســوق، يف ســعي دائــم إلعــادة إنتــاج الدولــة 

وتشــكيلها وفــق مصالحهــا الذاتيــة وتحالفاتهــا وازدواجيــة رؤيتهــا مــا بــن ســيادة االعتقــاد بطبيعــة 

القوانــن مــن جهــة والتمــرد عليهــا بســبب مــن حركــة رأس املــال. بهــذا املعنــى يكــون للسياســة 

االقتصاديــة بعديــن أساســين:

البعــد األول: بعــد فلســفي كيل تتحقــق مــن خاللــه رشعيــة الفكــر الناهــض وفــق منظومــة  ـ

ــة  ــيل وللبيئ ــع املح ــا للواق ــرة يف رؤيته ــات متناف ــى أيديولوجي ــوي ع ــة تنض ــم متكامل مفاهي

ــة، الخارجي

البعــد الثــاين: بعــد إجــرايئ مناســب خلفيتــه الفكــر االقتصــادي وتاريخــه يف عمليــة انتقــال مــن  ـ

التجريــد إىل التفاصيــل املرتبطــة بخصوصيــة كل بيئــة ومرحلــة.

املحتوى:

1. القسم األول: املقوالت االقتصادية األساسية واتخاذ القرارات:

أ - يف املنهجية:

- االقتصاد بن فيّك التحليل الجزيئ والتحليل الكيل

• اقتصاد الندرة والتضحية

• كلفة اليء واملفاضلة بن االكالف واألرباح

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCEC 

M1000

سياسات اقتصادية 

معارصة
535االول
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• التجارة الخارجية

• مقاربة األكالف النسبية واملطلقة

• مستوى حياة الناس

•  النقود واألسعار

• األداء العام للنظم االقتصادية

ب - املبادئ االقتصادية األساسية: 

- الحوافز التي تؤثر عى سلوك الناس.

- الدفع مقابل كل يشء.

- التجارة املفيدة دامئاً.

- إقامة الحواجز يف وجه التجارة والرضر االقتصادي والسيايس.

- الدخل ومؤرش مفهوم اإلنتاجية.

ــي،  ــي الفن ــدم التقن ــتثار، التق ــال واالس ــرة، رأس امل ــم والخ ــل: العل ــو الدخ ــادر من - مص

ــادي. ــم االقتص التنظي

- الدخل الشخي ليس إال مكافآت عى خدمات ما تجاه اآلخرين.

- األرباح التي تزيد من همة االقتصاد ما يعمل بدوره لصالح الرفاهية االجتاعية.

- مبدأ "اليد الخفية " وأسعار السوق ورعاية الدولة للمصالح العامة.

- تجاهل التأثرات الجانبية أو البعيدة املؤدية إىل الفشل االقتصادي.

2. القسم الثاين: السيادة بني مفهومها التقليدي واملعارص ومدى تدويلها يف أيامنا الحالية:

أ - السيادة بني مفهومها التقليدي واملعارص. 

- يف تحديد فكرة السيادة ومفهومها

- التمييز بن السيادة وغرها من مظاهر السلطة . مظاهر تدويل السيادة

- الرأسالية املتوحشة والرثوة وإعادة توزيع الدخل والفقر

3. القســم الثالــث: اقتصــاد القــرن الواحــد والعرشيــن: السياســات االقتصاديــة واآلفــاق يف عــامل 

ــة. ــة يف املؤمتــرات الدولي ــات ومســائل تنســيق السياســات االقتصادي متغــري. التوازن

- االقتصــاد واملناطــق األساســية للخريطــة الجغرافيــة االقتصاديــة الجديــدة. سياســات املحــاور 

الثــالث: شــال_ شــال، شــال_جنوب، جنوب_جنــوب



497 الفصل األّول

ــارة  ــة التج ــاد ،UNCTAD ومنظم ــات GATT، يونكت ــة : الغ ــات االقتصادي ــة املنظ - مكان

ــة . ــات االقتصادي ــة WTO  يف السياس العاملي

- األزمات املتجددة والسياسات االقتصادية تجاهها

4. القسم الرابع: الدولة والسياسات االقتصادية 

أ - السياسة االقتصادية.

- مفهوم السياسة االقتصادية

- االقتصاد الحر

- االقتصاد املوجه. 

- اقتصاد السوق االجتاعي. تجارب ومقارنات

- التنافسية داخل وبن البلدان. تجارب مختارة: األردن، مر، لبنان، سوريا

ب - أنواع السياسات االقتصادية:

- سعر الرف

- السياسة النقدية

- الحد من إصدار النقود

- التحكم يف الكتلة النقدية

ج - أدوات السياسة االقتصادية.

- تحرير الرقابة عى األسعار و\ أو إلغاء بعض احتكارات القطاع العام

- خصخصة املؤسسات الحكومية

- إلغاء الحواجز غر الجمركية وخفض رسوم االستراد

د - السلطات االقتصادية

- السلطات النقدية

- السلطات املالية

5. القسم الخامس: تأثري العوملة عىل السياسات االقتصادية

- التأثر عى السياسة النقدية

- التأثر عى سياسة املوازنة
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- التأثر عى سعر الرف

- برامج التكييف االقتصادي وفقاً للمنظات الدولية وآثارها عى الدول النامية:

• التثبيت االقتصادي وفقا لصندوق النقد الدويل

• التكييف الهيكيل 

• اجراءآت الرامج عى الدول النامية

+ سياسات جانب الطلب

+ سياسات جانب العرض

+ سياسات اجتاعية

 Washington Consensus  اجاع واشنطن •

• اجاع واشنطن املعدل

6- القسم السادس: نحو نظام اقتصادي دويل جديد  ثنايئ أو متعدد األقطاب:

ــار  ــم االنهي ــة لج ــة يف عملي ــة واالقتصادي ــات املالي ــة ودور املؤسس ــالج بالصدم ــة الع - سياس

ــادي   االقتص

 Dumpingحرب العمالت والدامبينغ -

ــوب  ــد وجن ــن، الهن ــيا، الص ــل، روس ــس ) الرازي ــة الريك ــات اىل كتل ــة املجموع ــن سياس - م

ــا. افريقي

- النظام االقتصادي الجديد  بن الواقع واملرتجى
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Introduction: 
Dans un contexte de mondialisation, d’incertitudes économiques, de mutations 

technologiques, de recherche d’économies, d’émergence de nouveaux courants 
socioculturels…, les entreprises sont confrontées à une panoplie de défis qui n’est 
pas sans conséquences sur leur mode de fonctionnement et sur la gestion des 
ressources humaines )GRH( en leur sein.

Le but de ce cours est de familiariser les étudiants aux pratiques fondamentales 
en matière de gestion des ressources humaines, Nous cherchons à leur offrir les 
points de repère qui leur permettent de cerner les contours de ce domaine, de mieux 
comprendre les défis auxquels sont confrontées les organisations et de se doter d’un 
bagage théorique indispensable au développement de leur capacité d’analyse.

A l’issue de ce cours l’étudiant doit être, entre autres, capable de :
• Traiter des situations concrètes en veillant à mettre la bonne personne à la 
bonne place, au bon moment.
• Participer à la formulation et à la résolution des problèmes en rapport avec le 
personnel
• Planifier, recruter, évaluer le personnel
• Proposer des programmes de formations en fonction des besoins de chacun.

Plan:

Chapitre I : L’essor de la gestion des ressources humaines )6h(
Présentation générale du cours

• Définition et intérêt de la gestion des ressources humaines

• L’influence des facteurs environnementaux et des intervenants organisationnels 

sur la GRH.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

M1002

ادارة املوارد البرشية 

)Français(
428االول
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• Les objectifs visés par la gestion des ressources humaines

+ Objectifs explicites

+ Objectifs implicites

+ Objectifs stratégiques

• Le service des ressources humaines : son rôle et ses activités au sein de 

l’organisation

• La responsabilité des activités liées à la GRH

• La structure du service RH

Chapitre II- L’analyse des postes )4h( )1h Etude de cas(

• Importance de l’analyse des postes

• Les liens entre l’analyse des postes et les autres activités RH

• Les informations liées à l’analyse des postes et les méthodes de collecte

• Rédaction d’une description

Chapitre III- La planification des ressources humaines )4h(

• Définition et importance de la planification des RH

• Les étapes de la planification

+ Recueil et analyse des données débouchent sur des prévisions concernant 

l’offre et la demande

+ Détermination des objectifs

+ Elaboration des programmes

+ Contrôle et évaluation

• Les obstacles à la planification

• La gestion des départs et la gestion des survivants

Chapitre IV- Le recrutement )4h(

• Définition du recrutement

• Les liens avec les autres activités RH

• Les sources et les méthodes )internes et externes( de recrutement

• Les liens avec les autres activités RH
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• Considération dans le choix d’une méthode de recrutement )avantages et 
inconvénients(

• Etude de cas

Chapitre V- La sélection )4h( )1h Etude de cas(
• Définition, importance et liens avec les autres activités
• Le processus de sélection )informations à communiquer aux candidats, étapes 

et approches de sélection(.
• Les instruments de sélection )le formulaire de demande d’emploi et le formulaire 

biographique : la vérification des références, l’entrevue de sélection )types et 
problèmes(, le test de sélection et les différents types de tests ; les examens 
médicaux(.

• L’accueil et la socialisation : étapes du programme de socialisation

Chapitre VI- L’évaluation du rendement )5h(
• L’évaluation du rendement :

+ Définition et éléments d’évaluation
+ Liens entre l’évaluation du rendement et les autres activités RH.
+ Importance de l’évaluation du rendement

• Le processus d’évaluation
+ Principales étapes
+ Choix des sources d’information
+ Détection et analyse des écarts

• Les approches d’évaluation :
+ Approches comparatives : méthode de rangement, méthode de rangement 
alternatif, méthode de comparaison par paires, méthode de distribution forcée.
+ Approches comportementales : évaluation descriptive, méthodes des 
incidents critiques, formulaire de choix forcé.
+ Approches axées sur la production : gestion par objectifs, normes de 
rendement, indices directs

• Les principales erreurs d’évaluation
• L’entrevue d’évaluation du rendement : préparation et catégories d’entrevue.
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Chapitre VII- Le développement des compétences des ressources humaines 

)4h( )1h Etude de cas(

• Distinction entre formation et développement des compétences

• Le processus de formation

+ Identification des besoins de formation : du point de vue de l’organisation, 

des tâches, de l’individu.

+ Mise en application du programme : composantes et optimisation du 

processus d’apprentissage.

+ Evaluation

• Les méthodes de formation à l’intérieur et à l’extérieur du milieu de travail.

Chapitre VIII- La gestion des carrières )4h(

• Définition

• L’importance de la gestion des carrières pour les individus et pour l’organisation

• Les différents modèles de carrière

• Le processus de développement d’une carrière

• Les défis et exigences de carrière dans le cadre d’un cheminement professionnel:

+ La gestion des individus nouvellement embauchés

+ La gestion du plafonnement de carrière

+ La double carrière dans le couple

+ La fin de la carrière

• Le processus de gestion des carrières : planification, mise en œuvre et évaluation

Chapitre IX- La rémunération )directe et indirecte( )4h( )1h Etude de cas(

• Définition et importance de la rémunération globale

• Les facteurs affectant la rémunération : facteurs liés à l’environnement externe 

et facteurs internes

• Définitions de l’équité salariale



503 الفصل األّول

• Les composantes de la rémunération
+ La rémunération directe : les régimes de rémunération variable )les régimes 
de rémunération basés sur le rendement individuel, les régimes incitatifs de 
groupe, les régimes de rémunération variable au sein des équipes de travail(.
+ Rémunération indirecte :

- Les régimes publics d’avantages et de sécurité du revenu )soins hospitaliers 
et médicaux, protection du revenu reliée à l’invalidité, régimes de retraite, 
indemnités d’accidents de travail(.
- Les avantages sociaux offerts par les employeurs )soins de santé, régimes 
d’assurance-vie et de prestations d’invalidité, régimes de retraite(
- Les absences rémunérées )congés chômés, congés octroyés par l’employeur(
- Les services et privilèges offerts aux employés )formes de reconnaissance 
non pécuniaires, formes de reconnaissance matérielles, programmes 
d’équilibre travail-famille, clauses dorées d’emploi.

Chapitre X- La santé et le bien-être au travail )4h(
• Les avantages de la santé et sécurité du travail )SST(
• Les obligations de l’employeur et les droits de l’employé en matière de SST
• Les risques professionnels )accidents de travail, maladies professionnelles( et 

leurs causes.
• Les étapes d’un programme de prévention des accidents et des maladies 

professionnelles
• Le bien-être au travail.

+ Les déterminants pouvant influencer le bien-être au travail
+ Des problèmes affectant la qualité de vie au travail : la violence au travail et 
le stress organisationnel.

Chapitre XI- Absentéisme )3h(
• Formes d’absentéisme, liens avec les conflits et le roulement des ressources 

humaines

• Mesures, contrôle et coûts

• Causes
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Introduction: 
Human resource management in public administration concerns human 

resource management as it applies specifically to the field of public administration. 

It is considered to be an in-house structure that insures unbiased treatment, ethical 

standards, and promotes a value-based system.

This course examines the design and application of employee motivation, 

education and training and evaluation strategies within organizations. Employment 

law is also covered as it applies to hiring, operating fringe benefit systems and 

evaluating employees and related topics in the public sector. Administrative decision 

making in human performance coordination is emphasized.

 Plan:

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

DRPU 

M1002

ادارة املوارد البرشية 

)English(
428االول

Chapter 1 An overview of the Human Resource Management )HRM( function

1. Definition

2. Historical evolution of the modern HR function

3. Structure of Human Resources Management 

4. Roles and Responsibilities of the Human Resources Administrator 

5. Typical HRM department structures )Personnel Management  

)PM( & Human Resource Management )HRM((

6. Where the department fits in the organisation 

7. HRM jobs and systems 

8. Strategic Human Resources Management

9. Studies Case in Public Administration  in Lebanon
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Chapter 2 Working with Employees and Job Analysis

1. Terms and Conditions of Employment 

2. Rights and obligations of employers and employees 

3. Health and safety 

4. Complying with employment law 

5. Job Analysis 

6. Developing Job Descriptions and Person Specifications 

7. The use and application of Job Analysis information

8. Procedures Manuals 

9. Studies Case in Public Administration in Lebanon

Chapter 3 Recruitment and Selection

1. HRM Planning 

2. Recruitment process 

3. Recruitment sources and methods 

4. Selection process 

5. The Application and CV’s 

6. Assessment and development centres 

7. Aptitude tests 

8. Psychometric profiling 

9. Reference checking and screening 

10. Contracts and offers 

11. Studies Case in Public Administration in Lebanon

Chapter 4 Training and Development

1. Introduction to Training and development 

2. Training Administration 

3. Induction and basic job training for new employees 

4. The science of adult learning 

5. Learning styles 

6. The Training co-ordinator 
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7. The Training cycle 

8. Validation and Evaluation 

9. Studies Case in Public Administration in Lebanon

Chapter 5 Performance Management and the Administration of Pay

1. Introduction to Performance Management 

2. The Performance Appraisal 

3. Administration requirements 

4. The pros and cons of performance appraisals 

5. Links to salary increase and bonus 

6. Pay and reward, compensation and benefits 

7. Motives & Incentives

8. Salary structures 

9. Payroll administration 

10. Personal action planning 

11. Studies Case in Public Administration in Lebanon

Chapter 6 HRM in public Administration  

1. Civil service Board in Lebanon

2. HRM in Ministers & Public Departments



SCPO - M2000 / علم االجتاع االنتخايب

SCPO - M2002 / إدارة األزمات الدولية

REIN - M2002 / التحوالت السياسية يف الرشق االوسط

DRPU - M2000 / التنظيم االداري يف لبنان

SCPO - M2003 / املؤسسات العامة يف لبنان

REIN - M2003 / السياسات الخارجية للدول الكرى

اني
ّ
الفصل الث

مهني، بحثي

)Français( القانون الدويل االنساين / DRPU - M2001

)English( القانون الدويل االنساين / DRPU - M2001



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية508

مقدمة: 
تعنــى مــادة علــم االجتــاع االنتخــايب،  بدراســة الســلوك االنتخــايب لألفــراد ، وبيــان األســاليب  

ــد  ــن، وتحدي ــر عــى هــذا الســلوك واســتالة الناخب ــي تســتخدمها الســلطة واملرشــحن للتأث الت

حجــم القــوة االنتخابيــة والتجيريــة للمرشــحن واألحــزاب، وقــدرة كل منهــم عــى تحقيــق النســبة 

األعــى مــن التأييــد الجاهــري، وبيــان وســائل التنافــس بــن األحــزاب واملرشــحن يف الوصــول إىل 

الســلطة.

ولهذا فإن دراسة علم االجتاع االنتخايب، تقتي التعرف عى املوضوعات اآلتية:

المحتوى: 
- تعريف علم االجتاع االنتخايب وبيان أهميته ومحوره: العالقة بن املرشح والناخب

- الرتكيبة االجتاعية للناخبن

- أيها أقوى العائلة أم الطائفة 

- التوزيع الطائفي للمرشحن

املؤثرات يف تكوين السلوك االنتخايب
- تأثر النظام االنتخايب عى الحراك الجاهري

- تأثر القانون االنتخايب وتقسيم الدوائر االنتخابية  يف تكوين السلوك االنتخايب

- التثقيف االنتخايب وتكوين الوعي السيايس

ــدي  ــور العقائ ــان )وســائل اســتقطاب  الجمه ــل املحــددة للخطــاب االنتخــايب يف لبن - العوام

ــور املــرتدد(. ــد والجمه ــور املؤي والجمه

املؤثرات يف التنافس االنتخايب
- دور الزعاء السياسين والدينين يف بناء الوعي االنتخايب

- األحزاب السياسية ودورها يف تعبئة الجمهور

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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- التحالفات االنتخابية تأثراتها عى توجيهات الجمهور

- دور الشباب يف تغير السلوك االنتخايب

- التأثرات الخارجية يف السلوك االنتخايب

- دور اإلعالم يف التأثر عى السلوك االنتخايب

- دور الدعاية االنتخابية يف التأثر عى السلوك االنتخايب.

أدوات التأثري يف السلوك االنتخايب بعد دعوة الهيئات الناخبة
- الرامج االنتخابية وخيارات الجمهور

- املاكينات االنتخابية دورها يف تعبئة الجمهور

- الحمالت االنتخابية

- دور استطالعات الرأي يف تكوين الرأي العام

املشاركة الجامهريية يف االقرتاع
- خيارات املشاركة أو املقاطعة

- تأثر وسائل االقرتاع ومكان االقرتاع عى حجم املشاركة

- تأثر الواقع األمني واالقتصادي عى نسبة املشاركة

- الوسائل غر القانونية لدفع الجمهور للمشاركة يف االقرتاع

- التصويت لألشخاص أم للرامج

- املشاركة املرأة يف العملية االنتخابية االقرتاع والوعي الجاهري

مؤثرات نتائج االنتخاب عىل الحراك الجامهريي
- تحريك الجمهور الذي خرس مرشحيه يف االنتخابات

- تحريك الجمهور الذي فاز مرشحيه يف االنتخابات

- وسائل ضبط الراعات بن الجاهر  املؤيدة لألحزاب واألطراف املتعددة.
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مقدمة: 
ــات  ــوب األزم ــي  وراء نش ــباب الت ــة واألس ــات الدولي ــي إدارة االزم ــا ه ــم م ــق يف فه التعم

وكيفيــة إدارة األزمــات.

املحتوى:

يقسم هذا املقّرر اىل قسمني :

القسم النظري : 

- مقدمة

- يف مفهوم األزمات الدولية

- األسباب التي تقف وراء نشوب األزمات 

- يف مفهوم إدارة األزمات الدولية 

- دور القوة العسكرية واملعلومات يف إدارة األزمات الدولية

القسم التطبيقي :

- إدارة االزمات الدولية يف مرحلة التعددية القطبية

- إدارة االزمات الدولية يف مرحلة القطبية الثنائية 

- إدارة االزمات الدولية يف مرحلة ما بعد القطبية الثنائية 

• يف املقومات األمريكية إلدارة األزمات الدولية

• اإلدارة األمريكية لألزمات يف املنطقة العربية

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة: 
ــا  ــات التحــّول الدميقراطــي أو الرتانزيتولوجي ــب بنظري ــف الطال يهــدف هــذا املقــرر اىل تعري

ــي  ــذا املضــار والت ــات يف ه ــض النظري ــالل بع ــن خ ــّول أو "الكونســوليدولوجيا" م ــيخ التح وترس

ــا الرشقيــة الســابقة بعــد  راجــت يف تســعينات القــرن املــايض إثــر التحــّول الــذي حصــل يف أوروب

انهيــار جــدار برلــن.

ــت يف العــامل  ــي حصل وبعــد تســليط الضــوء عــى موجــات التحــّول الدميقراطــي األربعــة الت

حتــى اليــوم يحــاول املقــرر تحليــل مــا حــدث يف العــامل العــريب، يف العــام 2011 ملعرفــة مــا إذا كان 

ذلــك مجــرد انتقــال ســيايس أم بدايــة تحــّول دميقراطــي بعــد اجتيــاز مرحلــة انتقاليــة، وذلــك مــن 

خــالل دراســة علــم االجتــاع الســيايس ملنطقــة الــرشق االوســط والعوامــل السياســية واالقتصاديــة 

واالجتاعيــة وغرهــا ومحاولــة اســترشاف آفــاق املســتقبل غــر البعيــد.

املحتوى:
الرشق األوسط املعارص: املفهوم والوالدة والتطّور التاريخي . 1

ــيايس، . 2 ــالم الس ــودون(، االس ــن خل ــة )اب ــط: العصبي ــرشق االوس ــيايس لل ــاع الس ــم االجت عل

ــن  ــة، املجتمــع املــدين واألهــيل، الدي ــة والديني ــات العرقي ــوي، العشــائرية، األقلي املجتمــع األب

ــة. ــالم والعروب ــة، االس والدول

الدولة والسلطة واالستبداد يف دول الرشق االوسط املعارص. 3

دراســة مفاهيــم الرتانزيتولوجيــا )التحــّول الدميقراطــي( واالنتقال الســيايس والكونســوليدولوجيا . 4

ــيخ التحّول( )ترس

قراءة يف موجات التحّول الدميقراطي األربعة يف العامل خالل القرن العرشين. 5

االسباب السياسية واالقتصادية واالجتاعية لتحوالت العام 2011 العربية . 6

تداعيات هذه التحوالت عى النظام االقليمي العريب. 7

تأثر وجود ارسائيل عى االستقرار يف الرشق االوسط وتحوالته السياسية.. 8

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة: 
ان دراســة التنظيــم اإلداري يف لبنــان تــؤدي الدراك وتفهــم رشعيــة االختــالف وفهــم مســبباتها، 

ــة  ــان الدراس ــن ش ــه م ــا وان ــن ك ــذات وباآلخري ــواء بال ــعها س ــة وتوس ــق املعرف ــا تعم ــا وانه ك

ــة ان تعــزز قــدرة الطالــب عــى التحليــل والتقييــم واملشــاركة يف اتخــاذ قــرارات.. املقارن

ــتوي  ــى املس ــاء ع ــة اإلمن ــال يف عملي ــاين ودوره الفع ــم اإلداري اللبن ــة التنظي ــر ألهمي وبالنظ

ــذا  ــب ه ــف جوان ــاملة ملختل ــات ش ــر دراس ــدم توف ــر إىل ع ــي، وبالنظ ــي والوطن ــيل اإلقليم املح

ــر للطــالب،  ــالف مســتوياتها، يوف ــه باألجهــزة األخــرى عــى اخت ــه وطبيعــة عالقات النظــام وتركيبت

ــة: ــداف األتي ــق األه تحقي

أوالً- التعــرف عــى واقــع التنظيــم اإلداري اللبنــاين بقصــد تطويــره ليتــالءم ومســتلزمات اإلمنــاء • 

ومتطلباتــه يف لبنــان. 

ــة تحديــد للطــالب دور التنظيــم اإلداري اللبنــاين ومــدى مســاهمته الفعليــة يف •  ــاً- محاول ثاني

عمليــة اإلمنــاء يف لبنــان وذلــك مــن خــالل تحليــل أوضاعــه. ومســاعدة الطــالب يف اســتعال 

املعلومــات املتعلقــة بهــذه املــادة يف حياتهــم املســتقبلية مــن علميــة وعمليــة ووظيفيــة.

ــاءة  ــان مــدى كف ــه وبي ــف فئات ــة، مبختل ــدرة هــذا النظــام الذاتي ــد ق ــك تحدي واملقصــود بذل

األجهــزة اإلداريــة يف مارســتها مهامهــا، ومــدى تجــاوب انجــازات هــذا القطــاع مــع حاجــات 

ــة يف املــدن والقــرى. املواطنــن املحلي

ثالثــاً- اســتعراض حــاالت عمليــة يف الصــف وايجــاد مركــز إهتــام لــدى الطــالب واســتخدام • 

ــة يف التدريــس. الوســائل الحديث

رابعاً- إعادة النظر بالوضع القائم يف ضوء ما يرزه هذا املقرر من نتائج.• 

ــزة االدارة  ــي تضــم أجه ــة الت ــات االداري ــف التنظي ــة اىل مختل ــم االداري يف الدول يشــر التنظي

العامــة، والتــي تتحقــق يف اطارهــا مختلــف النشــاطات والخدمــات والخطــط العائــدة للقطــاع العــام، 

بــدءاً مــن الســلطة االجرائيــة صاحبــة الســلطة التنظيميــة وصــوالً اىل االدارة املركزيــة مبــا تضمــه مــن 

ــات  ــا تشــمله مــن بلدي ــة وم ــة، واىل االدارة الالمركزي ــة مــن جه ــة وال حري وزارات وادارات مركزي

ــاين  ــرر )باالســتناد اىل الدســتور اللبن ــا دراســة هــذا املق ــع تتمحــّور حوله ــة: مواضي ومؤسســات عام

والقوانــن مــن االنظمــة اللبنانيــة املعنيــة( عــى ان يســبق دراســة عامــة حول امنــاط التنظيــم االداري.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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املحتوى:
الفصل االول: مفاهيم عامة حول امناط التنظيم االداري العام

- املركزية االدارية
-  الالحرية

- الالمركزية االدارية: االقليمية واملرفقية
- الالمركزية االدارية والالمركزية السياسية

الفصل الثاين: التنظيم االداري يف لبنان
ــم 116  ــخ 59/6/12، املرســوم االشــرتاعي رق ــم 111 تاري ــاين، املرســوم االشــرتاعي رق )الدســتور اللبن
تاريــخ 5/6/12، املرســوم االشــرتاعي رقــم 118 تاريخ 77/6/30، املرســوم رقــم 4517 تاريخ 32/12/13(

 تطّور التنظيم االداري يف لبنان وخصائصه

- االدارات العامة املركزية
- رئيس الجمهورية

- رئيس مجلس الوزراء
- الوزراء

- املديريات العامة واملديريات واملصالح والدوائر
 الالحرصية االدارية

- املحافظة واملحافظ
- القضاء والقامئمقام

- مجلس املحافظة ومجلس القضاء
- الوحدات االدارية الالحرية )التابعة لالدارة املركزية( يف املحافظات واالقضية.

 الالمركزية االدارية املحلية )البلديات(
-  تعريف البلدية وانشاؤها

- مالية البلدية
- الرقابة البلدية
- اتحاد البلديات

- املختار
 الالمركزية االدارية املرفقية )املؤسسات العامة(

- تعريف املؤسسات العامة
- انشاء املؤسسة العامة و انواعها

- ادارة املؤسسة العامة
- الرقابة عى املؤ سسة العامة
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لبنان
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مقدمة: 
املؤسســات العامــة، هــي "مـــرفق عــام، متخصــص، يتمتــع بالشــخصية املعنويــة، وباالســتقالل 

املــايل واإلداري والفنــي". 

ــت  ــة، تثب ــق العام ــا يف إدارة املراف ــا ودوره ــا ومهامه ــة، بأنظمته ــات العام ــذه املؤسس إن ه

ــن. ــة للمواطن ــات العام ــير الخدم ــة يف تس ــاليب الحديث ــايرة األس ــى مس ــا ع قدرته

خضعــت املؤسســات العامــة يف لبنــان لعــدة أطــوار ترشيعيــة، بــدءاً باملرســوم االشــرتاعي رقــم 

59/150، مــروراً باملرســوم رقــم 67/6474، وصــوالً إىل املرســوم 72/4517 الــذي يشــكل حاليــاً النظــام 

ــث  ــة، حي ــات العام ــى كل املؤسس ــق ع ــام ال ينطب ــذا النظ ــة، إال أن ه ــات العام ــام للمؤسس الع

بــدا واضحــاً أن الســلطة التنظيميــة تركــت الخيــار لنفســها، بــان تســتبعد مؤسســات معينــة عــن 

الخضــوع ألحكامــه بصــورة كليــة، كــا وضعــت قاعــدة مفادهــا اســتبعاد تطبيــق املرســوم 4517 يف 

كل مــا يتعــارض مــا األنظمــة الخاصــة ألي مؤسســة عامــة.

ومــا أثــار االنتبــاه، هــو ظاهــرة اللجــوء إىل إنشــاء مؤسســات عامــة كطريقــة حديثــة – نســبياً 

– مــن طــرق اإلدارة، وقــد تأثــر لبنــان بالطبــع بهــذه الفكــرة القانونيــة املســتجدة. فراحــت الدولــة 

تنــىء العديــد مــن املؤسســات العامــة يف مطلــع الخمســينات، وتوليهــا إدارة مرافــق عامــة حيويــة، 

معظمهــا مائيــة وكهربائيــة.

ــة.  ــات العام ــكام املؤسس ــى أح ــام يرع ــام ع ــع أو نظ ــود أي ترشي ــك دون وج ــل كل ذل حص

ــا يف مواضــع  ــة أو تشــر إليه ــارة املؤسســات العام ــدأت تســتعمل عب ــة ب رغــم أن نصوصــاً متفرق

ــم  ــرتاعي رق ــوم االش ــبة، واملرس ــوان املحاس ــق بدي ــم 54/9 املتعل ــرتاعي رق ــوم االش ــة، كاملرس معين

ــة. ــبة العمومي ــق باملحاس 54/10 املتعل

ــوال إىل أن صــدرت أول رشعــة للمؤسســات العامــة خــالل فــرتة  وبقــي األمــر عــى هــذا املن

مرشقــة مــن تطــور املــرشع يف مضــار اإلصــالح اإلداري، وذلــك عــر املرســوم االشــرتاعي رقــم 150 

تاريــخ 1959/6/12 بعنــوان "قانــون املصالــح املســتقلة". معرفــاً املؤسســة العامــة بالشــكل التقليدي 

املعــروف، ومحــدداً غاياتهــا.
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مفهوم 

املؤسسات 

العامة 

ومرتكزاتها

- السياق التاريخي 

لنشوء املفهوم

- ماهية املؤسسات 

العامة

- مفهوم املرفق العام

- النظريات التي امنت 

ظهور املفهوم

- النظريات املحددة 

للمرفق العام

- عرض التجربة الفرنسية

اهداف 

املؤسسات 

العامة

- اهداف املؤسسات 

العامة كمرفق عام 

متخصص

- مهام املؤسسات العامة

- مفهوم التخصص

- االهداف املرجّوة

ماهية الشخصية 

املهنوية 

القانونية

- اهمية الشخصية 

املعنوية

- مفهوم االستقالل املايل 

واالداري

- مفهوم الشخصية املعنوية

- طبيعة الشخصية املعنوية

- عنارص واركان الشخصية 

املعنوية

- انواع الشخصية املعنوية

- النتائج املرتتبة عى 

املؤسسات العامة

انشاء وتنظيم 

املؤسسات 

العامة يف لبنان

املحّددات القانونية 

إلنشاء وتنظيم 

املؤسسات العامة يف 

لبنان

- طريقة انشاء املؤسسات 

العامة

- طريقة إلغاء املؤسسات 

العامة

- عنارص إنشاء املؤسسات 

العامة

عرض مناذج عملية 

عن إنشاء وتنظيم 

املؤسسات العامة من 

قبل الطالب

ــام  ــام الع ــوان "النظ ــخ 1967/1/26، بعن ــم 6474 بتاري ــوم رق ــدر املرس ــرتة، ص ــد ف ــم، وبع ثـ

ــه املرســوم االشــرتاعي  ــا كان يتضمن ــدالً يف بعــض م ــح املســتقلة" مع ــة واملصال للمؤسســات العام

ــري. ــر جوه ــا دون تغي ــم 59/150، إمن رق

إىل أن صــدر املرســوم 4517 تاريــخ 1972/12/13، بنــاًء عــى مــرشوع القانــون املوضــوع موضــع 

التنفيــذ باملرســوم رقــم 3275 تاريــخ 1972/5/24، فأصبــح املرســوم 72/4517، هــو النظــام العــام 

للمؤسســات العامــة ومــا زال ســاري املفعــول حتــى تاريخــه. 

املحتوى:
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إدارة 
املؤسسات 

العامة

- السلطة التقريرية
- السلطة التنفيذية

- املهام والصالحيات
- الحقوق والواجبات

- رشوط التعين
- آلية التعين املستحدثة يف 

وظائف الفئة االوىل

عرض مناذج عملية عن 
ادارة املؤسسات العامة 

من قبل الطالب

الرقابة عىل 
املؤسسات 

العامة

- رقابة وزارة املالية
- الرقابات االخرى

- رقابة وزارة املالية من 
خالل التصديق عى قرارات 

مجلس االدارة
- رقابة وزارة املالية من 

خالل التصديق عى املوازنة 
العامة للمؤسسة العامة
- رقابة وزارة املالية من 

خالل املراقب املايل
- رقابة الهيئات الرقابية

- رقابة املحافظ او القامئقام

عرض مناذج عملية عن 
الرقابة عى املؤسسات 
العامة من قبل الطالب

- املصلحة الوطنية لنهر 
الليطاين 

- رشكة بورصة بروت

عرض وتحليل مناذج من 
قبل الطالب باالستناد 
اىل املفاهيم والعنارص 

واملرتكزات الواردة اعاله 
والتعقيب عليها

- تعاونية موظفي 
الدولة

- املؤسسات العامة 
إلدارة مستشفيات وزارة 

الصحة العامة

عرض وتحليل مناذج من 
قبل الطالب باالستناد 
اىل املفاهيم والعنارص 

واملرتكزات الواردة اعاله 
والتعقيب عليها

- الجامعة اللبنانية
- الهيئة الناظمة 

لإتصاالت

عرض وتحليل مناذج من 
قبل الطالب باالستناد 
اىل املفاهيم والعنارص 

واملرتكزات الواردة اعاله 
والتعقيب
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مقدمة: 
اذا كانــت العالقــات الدوليــة تعنــي العالقــات بــن الــدول، فــإن  بنيــة النظــام العاملــي مرهونــة 

بالعالقــات بــن الــدول الكــرى. واملقصــود هنــا بالــدول الكــرى تلــك صاحبــة العضويــة الدامئــة يف 

مجلــس االمــن.

لقــد مــّر النظــام العاملــي بعــّدة مراحــل، وكل مرحلــة شــهدت عــى بــروز دول كــرى تعاونــت 

ــة.  ــة وسياســية وعســكرية واجتاعي ــرات اقتصادي ــن تأث ــك م ــا يف ذل ــا، وم ــا بينه وتصارعــت في

وهنــاك أربــع مراحــل عرّفــت النظــام العاملــي الــذي مل تتغــّر طبيعتــه املعروفــة "بالفــوىض 

ــة". وهــذه املراحــل هــي: املنظم

1- النظام املتعدد القطبية 1648-1919 

2- النظام الثنايئ القطبية 1990- 1945 

3- النظام االحادي القطبية 1991-2008 

4- النظام املعارص 2008 الذي يشهد عودة الصن وروسيا وبقوة عى املرسح الدويل

ــب فرصــة التعــرّف اىل طبيعــة  ــإن للطال ــد، ف ــع داخــل البل ــة تصن ــا ان السياســة الخارجي ومب

االنظمــة للــدول الكــرى وكيفيــة صنــع القــرار داخــل تلــك الــدول. ويبقــى الســؤال: هــل التغيــر 

الــذي يطــرأ عــى االنظمــة السياســية يؤثــر بشــكل او بآخــر يف اهــداف السياســة الخارجيــة لهــذه 

الدولــة الكــرى او تلــك؟

وعليه، فإن من املمكن تقسيم املقرر اىل العناوين التالية:.

1- االنظمة السياسية للدول الكرى

2- كيفية صنع قرار السياسة الخارجية

3- السياسات الخارجية للدول الكرى

أ - الدول االوروبية الكرى1919- 1648 

ب-الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت 1990- 1945 

ج-الواليات املتحدة  1990-2008

د-العودة اىل نظام تعدد القطبية؟

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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4- النظرية العامة للسياسة الخارجية الواقعية – املثالية- الليرالية- املاركسية.

ــا- املســاحة -  ــدول الكــرى القــوة- التكنولوجي ــة لل ــرة يف السياســة الخارجي 5- العوامــل املؤث

ــخ... الســكان والســالح ال

6- االسســس التــي تقــوم عليهــا السياســة الخارجيــة للــدول الكــرى يف الحــرب والســلم )الــدول 

الكــرى يف مجلــس االمــن(

7- مراكز صنع القرار: املؤسسات الحكومية والرشكات املتعددة الجنسيات

ــّد مــن تعليــم  الطالــب كيفيــة تحليــل الوســائل واالســباب التــي تــؤدي لسياســة الــدول  ال ب

الكــرى وفهــم معنــى السياســة مــن خــالل امكانيــة الدولــة ان تكــون فاعــالً يف العالقــات الدوليــة 

وخاصــة الــدول الخمســن الكــرى يف مجلــس االمــن حيــث تلتقــي وتختلــف يف زمــن الحــرب كــا 

يف زمــن الســلم.

املحتوى:
وبشكل أكرث دقّة، يطرح هذا املقرر املواضيع التالية:

السياسة الخارجية: تعريفها، أهدافها، وسائلها، مجال عملها، عالقتها بالسياسة الداخلية. 1

"الدول الكرى" او "القوى العظمى"، تعريفها، معاير التصنيف. 2

النظام الدويل، من التعددية- القطبية )نظام فيينا( اىل القطبية- الثنائية )نظام يالطا(. 3

السياسات الخارجية للقوى العظمى خالل الحرب الباردة )أعضاء مجلس االمن الدامئون(. 4

توازن الرعب بن املعسكرين الشيوعي والليرايل. 5

السياسات الخارجية للقوى العظمى بعد الحرب الباردة. 6

النزوع االويل لل األحادية- القطبية: مظاهره، أشكاله وأهدافه. 7

"الريكس" والقوى "الناشئة" أو "البازغة" ودورها يف نظام دويل جديد. 8

السياســات الخارجيــة للــدول الكــرى يف منطقــة الــرشق االوســط )الــراع العــريب- االرسائيــيل، . 9

امللــف النــووي االيــراين، "الربيــع العــريب" واالزمــة الســورية(.
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Introduction: 
Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des 

raisons humanitaires cherchent à limiter les effets des conflits armés.

Il est également appelé droit de la guerre du droit des conflits armés pour être en 

mesure de connaitre les règles applicable en DIH, il est avant tout nécessaire de 

procéder à un mécanisme de qualification de conflit, une fois le conflit qualifié, un 

régime juridique pourra alors s’appliquer.

- Quels sont les crimes internationaux ?

- Quels sont les acteurs de contrôle ?

- Quelles sont les sanctions ?

- Les tribunaux reste à dire que les conventions de Genève de 1949 et leur premier 

protocole additionnel de 1977 constituent les principaux traités applicables aux 

conflits armés internationaux.  

Plan:

Chapitre  I- Les spécificités du DIH

- Historique- Un droit de la Croix Rouge

- Un droit applicable aux conflits armés

• Le conflit armé international

• Le conflit armé non international

• Les troubles et tension internes

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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- Une branche du Droit International
• Les sources coutumières
• Les sources conventionnelles
• Droit humanitaire version droit de l’homme

Chapitre II : Le champs  d’application du DIH

1( Les blessés, les malades, et les naufragés

2( Les Prisonniers de guerre

3( La Population civile

4( Les 4 conventions de Genève de 1949

Chapitre III- Le mécanisme de mise en œuvre

- Le rôle des Etats

- Le rôle de l’ONU

- Le rôle de CICR

- Les sanctions des violations : 

•  crime de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime 

d’agression, La répression= pénale – nationale

• Les tribunaux = le tribunal pénal international, + de l’exyongorlavie + de 

Rowanda+ spécial pour la Sienna + spécial du Liban Etc… Tokyo et Normande 
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Introduction: 
International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarians 

reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or 

are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods 

of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the 

law of armed conflict. 

IHL is defend as part of public international law, which is the body of rules 

governing relations between States.

Plan:

1- Relationship between International humanitarian law and Public  international 

law .

     -  Roots , principles and purposes of  the two laws.

2- Sources  of International humanitarian law

Applies to armed conflicts. It does not regulate whether a State may actually use 

force; this is governed by an important, but distinct, part of international law set out 

in the United Nations Charter. Where did international humanitarian law originate? 

International humanitarian law is rooted in the rules of ancient civilizations and 

religions – warfare has always been subject to certain principles and customs.

Universal codification of international humanitarian law began in the nineteenth 

century. Since then, States have agreed to a series of practical rules, based on the 

bitter experience of modern warfare. These rules strike a careful balance between 

humanitarian concerns and the military requirements of States. 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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As the international community has grown, an increasing number of States 

have contributed to the development of those rules. International humanitarian law 

forms today a universal body of law. 

Where is international humanitarian law to be found? A major part of 

international humanitarian law is contained in the four Geneva Conventions of 1949. 

Nearly every State in the world has agreed to be bound by them. The Conventions 

have been developed and supplemented by two further agreements: the Additional 

Protocols of 1977 relating to the protection of victims of armed conflicts. 

Other agreements prohibit the use of certain weapons and military tactics and 

protect certain categories of people and goods. 

These agreements include: 
• the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict plus its two protocols;
• the 1972 Biological Weapons . Conventions; 
• the 1980 Conventional Weapons Convention and its five protocols; 
• the 1993 Chemical Weapons Convention; 
• the 1997 Ottawa Convention on anti-personnel mines; 
• the 2000 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 
the involvement of children in armed conflict. 

Many provisions of international humanitarian law are now accepted as 

customary law – that is, as general rules by which all States are bound. When does 

international humanitarian law apply? International humanitarian law applies only 

to armed conflict; it does not cover internal tensions or disturbances such as isolated 

acts of violence. The law applies only once a conflict has begun, and then equally to 

all sides regardless of who started the fighting. 

3- International and non-international armed conflict and the  International 

humanitarian law 

International armed conflicts are those in which at least two States are involved. 

They are subject to a wide range of rules, including those set out in the four Geneva 

Conventions and Additional Protocol I. 
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Non-international armed conflicts: are those restricted to the territory of 

a single State, involving either regular armed forces fighting groups of armed 

dissidents, or armed groups fighting each other. A more limited range of rules apply 

to internal armed conflicts and are laid down in Article 3 common to the four 

Geneva Conventions as well as in Additional Protocol II.

It is important to differentiate between international humanitarian law and 

human rights law.

4- The International Criminal Tribunals  and the International Criminal Court 

) ICC(. 

- Former youguslavia tribunal 

- Rwanda tribunal,

- ICC  including the Rome convention and the Grave crimes mentioned in 

article 5.

5- The problematic of the International humanitarian law with the terrorism and 

the development of the current conventions ) Geneva 1949 (.



ORIN - M3000 / مقاربات يف عمل املنظات الدولية 

ORIN - M3001 / منظات غر حكومية

ORIN - M3002 / األمم املتحدة واألمن الجاعي

ORIN - M3003 / التدخل االنساين الدويل )اجنبي(

ORIN - M3004 / التنمية وبرامج التثبيت الهيكيل

European Integration / ORIN - M4000

منظمات دولّية

الفصل الثالث:

الفصل الرابع:

MTRS - M3000 / منهجية البحث العلمي )دراسة معّمقة(

ORIN - M4004 /  منظات التعاون االقليمي

DRAF - M4002 /  املنظات الدولية املتخصصة



525 منظامت دولية / الفصل الثالث

مقدمة:
ــا  ــى مضامينه ــز ع ــع الرتكي ــة م ــات الدولي ــرة املنظ ــل ظاه ــادة اىل تحلي ــذه امل ــدف ه ته

النظريــة والعمليــة.

املحتوى:
- يف االطار النظري:

املقاربات النظرية املختلفة التي رافقت وبلورت دراسة املنظات الدولية • 

العالقات املتعددة االطراف منذ النصف االخر من القرن املايض • 

مفهوم املنظات الدولية• 

املقاربات النظرية التقليدية املعارصة، • 

نظريــات االنظمــة الدوليــة، العالقــات املتعــددة االطــراف Multilateralism مبضامينهــا • 

املختلفــة

التفاعالت الدولية ضمن االطر االقليمية والعاملية• 

االطر التعاونية املختلفة• 

االطر املؤسساتية وغر املؤسساتية• 

الحوكمة الدولية• 

املتغرات االساسية التي يقتي البناء عليها لتقييم عمل املنظات الدولية• 

املعضالت االساسية والنقاشات املعارصة حول مقاربة املنظات الدولية ودورها.• 

- يف االطار العميل:

التحّديات التي تواجه عمل املنظات الدولية )االمم املتحدة منوذجاً( • 

االصالحــات ودمقرطــة االمــم املتحــدة ومناقشــة بعــض العناويــن املرتبطــة بعملهــا مثــل االمــن • 

االنساين.

دور منظمة األمم املتحدة يف مسار تطور القانون الدويل العام.• 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة:
املنظمــة غــر الحكوميــة هــي ذات مصلحــة عامــة وال تخضــع لحكومــة وال ملؤسســة دوليــة، وال 
مينــع ذلــك أن تتعــاون أو تتلقــى مســاعدات ومتويــالت مــن الحكومــات. ولكنها تأسســت وتنشــط دون 
رقابــة مــن الحكومــات الوطنيــة. وقــد جــرت العــادة أن تطلــق هــذه العبــارة عــى األشــخاص املعنويــن 
ــح  ــق أهــداف متعلقــة مبصلحــة املجتمــع واملصال ــة ويســعون لتحقي ممــن ال تكــون أهدافهــم ربحي
العامــة. تحــرص املنظــات غــر الحكوميــة عــى اســتقالليتها ليــس إزاء الحكومــات فقــط وإمنــا إزاء 
ــة أن  ــاط باملجتمــع املــدين. ميكــن للمنظــات غــر الحكومي ــدي، وعــى االرتب القطــاع الخــاص التقلي
يكــون تدخلهــا عــى املســتوى الــدويل، رغــم أن العالقــات القانونيــة الدوليــة تتــم يف العــادة بــن الــدول 

أو الحكومــات مثــل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك العاملــي واملنظمــة العامليــة للتجــارة الحــرة.
ــها  ــة تأسيس ــة، وطريق ــر الحكومي ــات غ ــل املنظّ ــم دور وعم ــرر إىل فه ــذا املق ــدف ه يه

ــا. ــم عمله وتنظي

املحتوى:
يقسم هذا املقّرر اىل قسمني :

1( القسم النظري. 
2( القسم التطبيقي.

القسم النظري : 
- املنظات غر الحكومية, نشأتها ودورها.

- وظائف هذه املنظّات.
- واقع املنظات غر الحكوميّة يف لبنان.

- انعكاس دور املنظات غر الحكومية عى الواقع األجتاعي واألقتصادي يف لبنان.

القسم التطبيقي :
- انشاء واستدامة منظّمة غر حكوميّة

- القيم، الرؤيا واملهّمة
- التخطيط، التقييم واألدارة

- مشاركة املجتمع املدين

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة:
تركــز هــذه املــادة عــى مهــام وتاريــخ االمــم املتحــدة ككل، ولكنهــا ترطــز بشــكل أســايس عــى 

نظريــة ومارســة عمليــات الســالم، كتدخــالت جاعيــة تقــوم بهــا األمــم املتحــدة . وتهــدف اىل تحليــل 

العالقــة الحساســة التــي تعمــل عــى التــوازن بــن التدخــل والســيادة، والتحــوالت يف هــذه العالقــة. 

نــدرس هــذه املــادة عمــل املنظمــة الدوليــة ضمــن مفهــوم ومارســة األمــن الجاعــي، وكذلــك 

ــادس  ــن الس ــن الفصل ــل كل م ــل عم ــي بالتفصي ــدويل. وتغط ــن ال ــع لألم ــال األوس ــدول األع ج

والســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وكذلــك اآلليــات العمليــة إلنشــاء البعثــات وتشــغيلها داخــل 

إدارة عمليــات حفــظ الســالم. 

تهــدف هــذه املــادة اىل تعريــف الطــالب عــى كافــة األطــر التــي تحيــط بعمــل االمــم املتحــدة، 

كمنظمــة اســتطاعت أن تكيّــف العالقــات الدوليــة منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة ولغايــة اليــوم.

وهــو يســتعرض األعــال الســابقة التــي اضطلعــت بهــا املنظــات الدوليــة، ويســلط الضــوء 

ــتطيع  ــي، ليس ــن الجاع ــدة واألم ــم املتح ــوع االم ــت موض ــي عالج ــوث الت ــاالت البح ــى مج ع

مقاربــة مســألة كيفيــة املؤسســات يف تشــكيل ســلوك الجهــات الفاعلــة الهامــة يف السياســة العامليــة.

ثــم يقــارب مســألة األمــن الجاعــي، وكيــف تطــور هــذا املفهــوم، خاصــة يف ظــل رغبــة الــدول 

الكــرى باســتخدامه أو االلتفــاف علــه للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول االخــرى.

املحتوى:
1- ملحة تاريخية عن تأسيس املنظات الدولية.

2- تأسيس األمم املتحدة

3- أهداف ومبادئ األمم املتحدة - امليثاق ...

4- آليات عمل االمم املتحدة: العضوية - التمثيل - التصويت- تعديل امليثاق...

5- حل النزاعات بالطرق السلمية - البدائل: خيارات األمن الجاعي

6- عمليات حفظ السالم: من العمليات التقليدية اىل فرض السالم بالقوة

7- اشكالية السيادة - التدخل

8- بناء السالم: واإلدارات االنتقالية، والعالقة بن األمن اإلنساين والتنمية

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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International Humanitarian Intervention
Introduction:

This course explores “humanitarian intervention” in contemporary international 

politics, not merely in the form of military intervention practiced by western 

governments, but also in the form of humanitarian aid provided by INGOs 

)international non-governmental organizations(.  Although the course examines 

the concept of humanitarian intervention through the prism of imperialism, it also 

seeks to understand the arguments adopted by interventionists themselves. Moral 

and ethical justifications for intervention will be studied, as well as legal justifications 

for intervention in international law. The course will therefore interrogate military 

and other forms of intervention from the perspective of both liberal imperialists 

and critics of imperialist interventions. Tensions between human rights arguments 

and state sovereignty will receive particular attention. 

Plan:
1- Introduction

• Terms and definitions
2- Conditions of intervention
3- Method of International Intervention

• Peaceful Intervention
• Intervention though force

4- Law and Humanitarian Intervention
• Internally
• Externally
• Role of NGOS
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5- Legality of Intervention

• The Role of the States

• The Role of the Security Council

• International Intervention and Sovereignty

• The Role of the Individuals

6- The role of International Judiciary

• Perception of Jurisprudence

• Perception of international court of justice in protection

• Perception of international court of justice in changing political regimes

7- International Intervention and Human Rights

• Intervention Control

• The Dilemma of Intervention and Sovereignty

Intervention Humanitaire International 

Chapitre 1 -  definition ou definitions.
 

Chapitre  2  -  Les fondements de L’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  3  -  L’intervention humanitaire internationale et les droits de l’homme.
 

Chapitre  4  -  Les acteurs de l’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  5  -  Le financement de l’intervention humanitaire internationale.
 

Chapitre  6  -  L’intervention humanitaire internationale et la souveraineté nationale.
 

Chapitre  7  -  L’intervention humanitaire internationale et le militaire.
 

Chapitre  8  -  Évolution de l’intervention humanitaire internationale.
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مقدمة:
تعتــر التنميــة وبرامــج التثبيــت الهيــكيل مــن أكــرث القضايــا إثــارة للجــدل مــن حيــث أهدافهــا 

ــى  ــردي أو ع ــتوى الف ــى املس ــواء ع ــا س ــة تطبيقه ــا وآلي ــة وإجراءاته ــا املحّقق ــوة ونتائجه املرج

املســتوى الــدويل.

ســوف نقــوم بدراســة التنميــة والتنميــة املســتدامة وبرامــج التثبيــت الهيــكيل املطروحــة مــن 

خــالل دراســة أهدافهــا وإجراءاتهــا وسياســاتها ودراســة انعكاســات العوملــة عــى واقــع التنميــة يف 

دول العــامل الثالــث.

املحتوى:
مفهوم العوملة، قوى العوملة، مفهوم العامل الثالث. الفصـــــل األول: 

التنمية والتنمية املستدامة. الفصل الثانــــي: 

العوملة والتنمية املستدمية يف نظام األمم املتحدة، أي  هيئات للضبط؟ الفصل الثالـــث: 

انعكاسات العوملة اإليجابية والسلبية عى التنمية يف دول العامل الثالث. الفصل الرابــــع: 

التكييف اإلقتصادي والروابط بن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. الفصل الخامس: 

اآلثار اإلقتصادية واإلجتاعية لرامج التثبيت الهيكيل. الفصل السادس: 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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Introduction:
The course on European integration is thought in English language and is 

divided into 2 main parts. Here is a brief synopsis of both parts.

Plan:
I- 

• The first part introduces the European Union and mainly focuses on the 

unusual way in which it works and the keys days in the history of the European 

Integration.

• Then it discusses the Treaties upon which is founded the EU: its three “pillars” 

that represent different policy areas with different decision – making systems, 

and The European Constitution, focusing essentially on the values upheld, 

the fundamental rights of citizens and the different principles of conferral of 

competences, subsidiary and proportionality.

• The decision – making process at European level that involves various EU 

institutions, in particular, the “institutional triangle” that produces the policies 

and laws that apply throughout the EU: The European Parliament, The Council 

of the European Union and the European Commission. The course covers a 

number of other bodies that have key roles in making the EU work: The Court 

of Justice, The Court of Auditors, The ECOSOC, The European Ombudsman, 

The European Council and the Council of Europe and short briefings on 

European Central Bank, European Investment Bank,…(.

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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II-

The second part which is the most extensive and most important part of the 

course, analyses different important topics related to the theme:

• The dynamics of enlargement of the EU and the challenges in bringing in new 

wave of members. The neighborhood policy.

• The common foreign and security policy.

• The European Union on the world stage.

• EU’s regional Policy.

• International Cooperation and Development: Europe 2020: Europe’s growth 

strategy.

• The single market.

• EU’s environmental policy.

• A general evaluation that should draw a vision on the future of Europe. 

The course includes a multiple set of presentations, discussions and text analysis 

by the students and also an intervention by an European diplomat or academician 

delegated by the EU delegation in Lebanon.

The students are also requested to subscribe to an official newsletter published 

by the EU.  
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مقدمة:
املنظــات اإلقليميــة تعــدُّ شــكالً مــن أشــكال التنظيــم الــدويل بوجــه عــام، لذلــك، فقــد أقــر 

ــن  ــلم واألم ــظ الس ــة بحف ــور املتعلق ــج األم ــة تعال ــات إقليمي ــام تنظي ــم قي ــة األم ــاق هيئ ميث

الدوليــن مــا دامــت هــذه املنظــات اإلقليميــة يلتــزم نشــاطها مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا 

ــة تضــم دوالً يف  ــة وهــي منظمــة إقليمي ــدول العربي ــة: جامعــة ال ومــن هــذه املنظــات اإلقليمي

آســيا وأفريقيــا ويعتــر أعضاؤهــا دوالً عربيــة. ينــص ميثاقهــا عــى التنســيق بــن الــدول األعضــاء يف 

الشــؤون االقتصاديــة، ومــن ضمنهــا العالقــات التجاريــة، االتصــاالت، العالقــات الثقافيــة، الجنســيات 

ووثائــق وأذونــات الســفر والعالقــات االجتاعيــة والصحــة وحقــوق اإلنســان والدفــاع املشــرتك.

املحتوى 
أوالً: جامعة الدول العربية كمؤسسة

I- نشأة الجامعة

II- اهداف ومبادىء الجامعة

III- اجهزتها

1- الرئيسية

2- االتحادات واملنظات املرتبطة بالجامعة

ثانياً: انشطة جامعة الدول العربية
I- صالحيات جامعة الدول العربية

II- مارسة هذه الصالحيات

ثالثاً: عالقة جامعة الدول العربية باملنظامت االقليمية والدولية
I- عالقتها باملنظات العربية واالسالمية

II- عالقتها باملنظات الدولية الحكومية وغر الحكومية

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة:
ــم  ــدف اىل دع ــدة دول وته ــإرادة ع ــأ ب ــة تنش ــام هيئ ــكل ع ــي، بش ــة ه ــة املتخصص املنظم

ــة متخصصــة  ــر اختصــاص كل منظم ــيايس .  يقت ــر س ــال متخصــص وغ ــدويل يف مج ــاون ال التع

عــى موضــوع معــن قــد يكــون هــذا املوضــوع يتصــل بتنســيق نشــاط الــدول األعضــاء، وتحقيــق 

تعاونهــا يف إحــدى املجــاالت االقتصاديــة، االجتاعيــة الثقافيــة، الفنيــة أو اإلنســانية، وقــد يكــون 

ــدول األعضــاء.  ــدة املشــرتكة عــى ال ــإدارة مرفــق دويل يعــود بالفائ هــذا املوضــوع يتصــل ب

كا نصت عى ذلك املادة 57 من ميثاق االمم املتحدة : 

"1- الــوكاالت املختلفــة التــي تنشــأ مبقتــى اتفــاق بــن الحكومــات والتــي تضطلــع مبقتــى نظمهــا 

األساســية بتبعــات دوليــة واســعة يف االقتصــاد واالجتــاع والثقافــة والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل 

بذلــك مــن الشــؤون يوصــل بينهــا وبــن "األمــم املتحــدة" وفقــا ألحــكام املــادة 63.

ــيل مــن األحــكام  ــا ي ــن "األمــم املتحــدة" في ــا وب ــي يوصــل بينه ــوكاالت الت  2- تســمى هــذه ال

ــة".  ــوكاالت املتخصص بال

ــل  ــع مث ــا تتمت ــة، فإنه ــواع املنظــات الدولي ــت املنظــات املتخصصــة هــي أحــد أن ــا كان ومل

ــة. ــة الدولي ــة، بالشــخصية القانوني ــي املنظــات الدولي باق

ــواع  ــأة وأن ــة نش ــن معرف ــام م ــكل ع ــب وبش ــن الطال ــة االوىل متك ــرر  يف املرحل ــدف املق ه

ــب  ــة تدري ــة الثاني ــا يف املرحل ــا االداري... ام ــا وجهازه ــا ، مهامه ــة ،مجاالته ــات املتخصص املنظ

ــة  ــة دولي ــار منظم ــالل اختي ــن خ ــة م ــة العملي ــارات الخاص ــابه امله ــعي اىل إكس ــب والس الطال

ــة  ــب منهجي ــن الطال ــك متك ــة اىل ذل ــة ...باالضاف ــة ميداني ــة تطبيقي ــوزج لدراس ــة كنم متخصص

تحليــل االتفاقيــات والتوصيــات الدوليــة مــن خــالل تدريبــه عــى دراســة وتحليــل بعــض االتفاقيات 

ــا. ــت عليه ــي صدق ــدول الت ــزام ال ــدى الت ــن املنظــات املتخصصــة وم الصــادرة ع

لذلك سوف يحتوى هذا املقرر عى الفصول التالية :

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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املحتوى 

القسم االول : التكييف القانوين الذي يحكم نشأة وعمل املنظامت املتخصصة
 

 الفصل االول : القانون االسايس للمنظات الدولية املتخصصة  

اوالً : الشخصية الدولية للمنظات املتخصصة

ثانياً: حصانات املنظات املتخصصة

 الفصل الثاين:  الوكاالت املتخصصة التابعة لإمم املتحدة 

أوالً: طبيعتها القانونية

ثانياً: العالقة بن الوكاالت املتخصصة واألمم املتحدة

القسم الثاين : دراسة ميدانية تطبيقية 
- اعتاد منظمة او وكالة متخصصة  كنموزج لدراسة ميدانية تطبيقية .

- دور مكاتب الوكاالت الدولية املتخصصة ،ال سيا تلك املتواجدة يف لبنان..

- دراســة االتفاقيــات ومــدى التــزام الــدول التــي صدقــت عليهــا وتطبيــق هــذه االتفاقيــات عــى 

الصعيــد املحــيل  االنشــطة واملشــاريع ...

 الفصل االول :  نشأة املنظمة والهيكلية االدارية 

أوالً: املكتب االقليمي والدول االعضاء  

ثانياً: الشخصية القانونية 

ثالثاً : الهيكلية االدارية 

-العضوية وااللتزامات

-التنظيم االداري

 الفصل الثاين : املبادئ واالجراءات التي ينبغي ان تحكم االتفاقيات 

أوالً: عرض االتفاقيات والتوصيات االساسية 

ثانياً: دراسة وتحليل

منهجية دراسة وتحليل االتفاقيات
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 الفصل الثالث : املشاريع وانشطة املنظمة 

دراسة وتحليل مرشوع او برنامج عمل انجز او قيد االنجاز من قبل منظمة متخصصة  

ــى  ــالن ع ــان يعم ــزي يف لبن ــاء املرك ــة وإدارة اإلحص ــل الدولي ــة العم ــال  : منظم ــبيل املث ــى س ع

ــذ مــرشوع تنفي

  " مسح القوى العاملة واألحوال املعيشية  لألرُس يف لبنان " 

األنشطة واالهداف املقرتحة :
- متكــن الطالــب الجانــب النظــري )حلقــات مناقشــة حواريــة- تنميــة العقليــة العلميــة النقديــة 

- عــرض املوضــوع واملشــاركة (

- متكــن الطالــب  الجانــب التطبيقــي العمــيل ) العمــل امليــداين مــن خــالل التعــرف االتصــال 

ــارة احــدى املنظــات املتخصصــة ( وزي
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Introduction:
The Course's aims:

A- To prepare the student to understand and master the decisions mechanisms 

within International Organizations )I.O( such as UNO, ILO and WTO through 

the study of the structure and the role of I.O.

B-  To prepare the student to master the follow up of the good implementation of 

the I.O. decisions

Plan:
The Main Axes )issues( of the course

A- Place of the I.O. in the International Community Activity. Structure and role.

B- Functions of the Diplomatic Agents Bodies

C- Functions of the International Officials Bodies

D- Decision Process and follow up within I.O. applied to specified Bodies such as:

1. Security Council and the Human Rights Council of the UNO

2. The Settlement Mechanism of Commercial Disputes between State Members 

of the WTO.

3. The Specificity of the General Conference of the ILO

4. Case studies

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

الثامناملنظات الدولية



PLGS - M3000 / دراسات معمقة يف السياسات العامة لالدارة

PLGS - M3001 / قيادة املؤسسات يف القرن الحادي والعرشين

PLGS - M3002 / التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البرشية

PLGS - M3003 / املعلوماتية االدارية )لغة أجنبية(

PLGS - M3004 / التنمية املستدامة

Planification et Gestion des Projets / PLGS - M4000

تخطيط وإدارة

الفصل الثالث:

الفصل الرابع:

MTRS - M3000 / منهجية البحث العلمي )دراسة معّمقة(

PLGS - M4001 /  ادارة املؤسسات الحكومية الحديثة

PLGS - M4002 /  الوظيفة العامة
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مقدمة:
غايــة املقــرر تعميــق الفهــم مبصطلــح السياســات العامــة لــإدارة ومباهيتهــا وأهميتهــا وصلتهــا 

بحقــول املعرفــة اإلنســانية بوجــه عــام وبتخصصــات علــم اإلدارة العامــة بوجــه خــاص ومتكينهــم 

ــا باعتبارهــا مدخــالً  ــا وتطويره ــة وتنفيذهــا وتقوميه ــات السياســية اإلداري ــن خطــوات ومتطلب م

للحكومــات لتحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة.

ان دراســة اإلدارة العامــة تشــكل رضورة لتزويــد الطالــب مبــا يلــزم مــن معرفــة عــن السياســة 

اإلداريــة، أبرزهــا:

تطوير مهارات الطالب وكفاءاته واعداده للوظيفة العامة.  -1

أعداد الطالب وتحضره لتوىل املسؤوليات االدارية.  -2

املحتوى:

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

PLGS 

M3000

دراسات معمقة يف 

السياسات العامة لالدارة
642الثالث

مفهوم اإلدارة العامةالقسم األول

1. تعرف وأهمية االدارة العامة

2. مجاالت وعنارص اإلدارة العامة

3. اإلدارة العامة ونظام الحكم

مفهوم السياسات العامة بشكل عام واإلدارية بشكل خاصالقسم الثاين

1. تعريف السياسات العامة. 

 ."Governance" 2. السياسات العامة ومفهوم إدارة الدولة والحكم الرشيد

3. السياسات العامة اإلدارية وإدارة السياسات العامة.

4. الناذج والنظريات اإلدارية لصنع السياسات العامة.

5. دور السلطات الثالث يف صنع وتنفيذ السياسات العامة لإدارة.
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6. أنواع السياسات العامة لإدارة ومستوياتها.

7. السياسات العامة اإلدارية بن الطرح االنجلوساكسوين واالورويب.

8. وضع وتنفيذ السياسة العامة اإلدارية يف لبنان.

العملية اإلدارية وتطبيقات السياسة العامة لإلدارةالقسم الثالث

التخطيط والتخطيط االسرتاتيجي
• القسم األول: )نظري( يتضمن:

- املفهوم واالنواع
- اجهزة التخطيط

• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:
ــس  ــوزرارات ومجل ــول ال ــات ح ــان )ادراس ــط اإلداري يف لبن - التخطي

ــار( ــاء واالع االمن
- دراسات حول مدى جدوى إنشاء وزارة للتخطيط.

التنظيم وبناء الهياكل التنظيمية
• القسم األول: )نظري( يتضمن:

- املفهوم واالنواع واملبادئ
- الخرائط التنظيمية

• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:
- دراســات حــول دور مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة 

ــة ــة واإلدارات ذات العالق وإدارة االبحــاث والتوجي
التنسيق

• القسم األول: )نظري( يتضمن:
- املفهوم والعوائق

• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:
- مظاهر وآليات التنسيق اإلداري يف لبنان

القيادة اإلدارية وبناء القادة
• القسم األول: )نظري( يتضمن:

- املفهوم والخصائص
• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:

- مدارس ومعاهد أختيار وتدريب القادة اإلدارين
- القيادة اإلدارية يف لبنان
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اتخاذ القرارات ومراكز دعم القرار
• القسم األول: )نظري( يتضمن:

- املفهوم واالنواع
• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:

- مراكز دعم القرار
- اتخاذ القرار اإلداري يف لبنان

االتصاالت اإلدارية
• القسم األول: )نظري( يتضمن:

- املفهوم واالهمية واالنواع
• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:

one stop shop الشباك املوحد -
- االتصاالت اإلدارية يف لبنان

الرقابة
• القسم األول: )نظري( يتضمن:
- املفهوم والخصائص واالنواع
• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:

- الرقابة اإلدارية يف لبنان 
- وسيط الجمهورية

مظاهر النظام اإلداري وتأثرياته بالسياسة العامة لإلدارةالقسم الرابع

املركزية اإلدارية: 
• القسم األول: )نظري( يتضمن: )مفهوم ومهام(

- الحرية والالحرية 
• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:

- تقارير حول واقع عمل الوزارات واملحافظات واالقضية واملخاتر
الالمركزية اإلدارية

• القسم األول: )نظري( يتضمن: )مفهوم ومهام(
- الالمركزية املرفقية واالقليمية والالمركزية االقليمية املوسعة 

• القسم الثاين: )عميل( يتضمن:
- تقاريــر حــول واقــع عمــل املؤسســات العامــة والبلديــات واتحــادات 

البلديــات
اإلدارة املشرتكة
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االتجاهات يف تطبيقات السياسة العامة لإلدارةالقسم الخامس

• القسم األول: )نظري( يتضمن: مفهوم:

- الخصخصة 

Total Quality Management )TQM( نظام الجودة الشاملة -

- السياسات اإلدارية والتكنولوجيات الحديثة

• القسم الثاين: )عميل( يتضمن: تطبيقات عملية ووضع تقارير حول:

- الخصخصة

2008 / 9001 )ISO( سياسة الجودة الشاملة وتطبيقات مواصفات -

"E-government" الحكومة واالدارة االلكرتونية -

تطبيقات قطاعية للسياسة العامة اإلداريةالقسم السادس

الخدماتيــة،  امليــاه،  والرتبويــة،  التعليميــة  الصحيــة،  قطاعيــة:  تطبيقــات 

الصناعيــة... البيئــة،  الســياحية، 

- أعداد خطة أسرتاتيجية الحدة هذه القطاعات

- دراسة الطبيعة والخصوصية التنظيمية لهذه القطاعات

مالحظات: 
ان مقاربــة هــذا املقــرر تتــم مــن خــالل رشح محتوياتــه لكــن هــذا ليــس كافيــا الن بامــكان 

الطــالب االســتغناء عــن املحــارضات فمــن االهميــة مبــكان ان نســتعن مبواضيــع وامثلــة ومنــاذج لهــا 

صلــة بالواقــع العمــيل كدراســة إدارة مــن االدارات أو مؤسســة مــن املؤسســات العامــة والتعــرف 

ــة بواقــع املوظفــن، واقــع  ــة لهــا صل عــى مشــاريعها أو مشــاكلها... أو التعــرض لدراســات ميداني

الهيئــات الرقابيــة. وان دراســة هــذا املقــرر لــن تكــون مجديــة مبعــزل عــن التعــرف عــى الواقــع 

املحيــط بــاالدارة، ال ســيا الســيايس والــذي يســاهم يف اعاقــة عمليــة التحديــث.
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مقدمة:
الحديــث عــن القيــادة قديــم قــدم التاريــخ، بينــا الحديــث عــن اإلدارة مل يبــدأ إال يف العقــود 

األخــرة مــن القــرن التاســع عــرش ومــع ذلــك فالقيــادة فــرع مــن علــم اإلدارة .

ــه واإلرشاف،  ــم، التوجي ــط، التنظي ــي: التخطي ــية ه ــات رئيس ــع عملي ــى أرب ــز اإلدارة ع ترك

الرقابــة، بينــا تركــز القيــادة عــى ثــالث عمليــات رئيســة هــي: تحديــد االتجــاه والرؤيــة، حشــد 

ــم . ــز وشــحذ الهم ــة ، التحفي ــوى تحــت هــذه الرؤي الق

ــات "  ــادة بالكلي ــم القي ــادة تركــز عــى العاطفــة بينــا اإلدارة تركــز عــى املنطــق، وتهت والقي

اختيــار العمــل الصحيــح " بينــا تهتــم اإلدارة بالجزئيــات والتفاصيــل " اختيــار الطريقــة الصحيحــة 

ــم التأكــد مــن إنجــاز  ــق الجــو املناســب لتحقيقــه، ث ــد الهــدف وخل للعمــل" ويشــرتكان يف تحدي

املطلــوب وفــق معايــر وأســس معينــة.

املحتوى
املحور االول : تطور مفاهيم واساليب االدارة الحديثة ) 6 ساعات (

- مفاهيم االدارة الحديثة يف القرن الحادي والعرشين )3ساعات(

- أساليب وطرق االدارة يف كرى الرشكات )3ساعات ( 

املحور الثاين : املتغريات يف بيئة املؤسسات )6ساعات(

- املتغرات الجيوبوليتيكية واالقتصادية )3ساعات(

- املتغرات التكنولوجية ، الثقافية والقانونية )3ساعات(

املحور الثالث : عنارص دينامية املؤسسة ومتطلبات القيادة ) 10ساعات(

ــاين  ــيس ، األمل ــريك ، الفرن ــوذج األم ــا : النم ــة ديناميته ــادة املؤسســة وصناع ــاذج قي ــص من - خصائ

ــاعات( ــزي )4س واإلنكلي

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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- خصائص القيادة الحديثة )6ساعات(

• عامل العمل الجديد

• سلم القيم الحديث

• اثر املتغرات عى القيادي االداري

• يف القرن الحادي والعرشين 

املحور الرابع :  إدارة النوعية وادارة املخاطر )10ساعات(

- ملحة تاريخية عن تطور إدارة النوعية 

• مناذج وأدوات إدارة النوعية ) 5ساعات(

- اسرتاتيجية إدارة املخاطر : 

• تعريف املخاطر وتصنيفها 

• تقييم املخاطر 

• إجراءات إدارة املخاطر )5ساعات( . 

املحور الخامس : القسم العميل يتضمن قيام ورشتي عمل مبعدل )10 ساعات( 

ــاً  ــادة املؤسســة وفق ــارات املتعــددة يف قي ــة الخي ــب عــى مواجه - الورشــة االوىل تتضمــن التدري

ــا  )5ســاعات(  ــة املؤسســة وأهدافه ــرات وإمكاني للمتغ

- الورشــة الثانيــة تتضمــن التدريــب عــى أســاليب إدارة النوعيــة وادارة املخاطــر . هــذه الورشــة 

ســتقام مبســاعدة رشكــة متخصصــة يف هــذا املجــال . )5ســاعات( 

ــة  يف  ــر العلمي ــة والتقاري ــع األجنبي ــاء املراج ــة بأس ــرتاح الئح ــذا االق ــق يف ه ــة : يرف مالحظ

ــم حــول التحــوالت  ــة معارفه ــي ســتوزع عــى الطــالب لتنمي ــة والفرنســية والت ــن االنكليزي اللغت

ــات.  ــادة املؤسس ــن لقي ــادي والعرشي ــرن الح ــة يف الق الجاري
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مقدمة:
ــة  ــوارد البرشي ــن إدارة امل ــة والتفاعــل ب ــرر اىل تســليط الضــوء عــى العالق يهــدف هــذا املق

والتخطيــط االســرتاتيجي ملنظــات القطــاع العــام يف ظــل التغــرات الهائلــة مبحيطاتهــا.  اذ تلعــب 

ــن منظــار  ــن م ــن خــالل إدارة العامل ــاً يف نجــاح املنظــات م ــة دوراً محوري ــوارد البرشي إدارة امل

ــم  ــرر تصمي ــن املق ــدف م ــان اله ــك، ف ــة ككل.  لذل ــرتاتيجية املنظم ــك باس ــط ذل ــرتاتيجي ورب اس

وتنفيــذ اســرتاتيجيات إدارة املــوارد البرشيــة التــي يفــرتض ان تتوافــق واســرتاتيجية املنظمــة ككل، 

وترتكــز عــى )1( كيفيــة التفكــر بشــكل منهجــي واســرتاتيجي حــول جوانــب إدارة املــوارد البرشيــة 

ــزة اســرتاتيجية  ــق مي ــة لتحقي ــوارد البرشي ــذ خطــط امل ــد احتياجــات تنفي ــة، و )2( تحدي للمنظم

للمنظمــة ككل.  كذلــك، يهــدف هــذا املقــرر لدراســة مكونــات اســرتاتيجية املــوارد البرشيــة والتــي 

ــم  ــراً، ت ــة.  اخ ــال املنظم ــى اع ــا ع ــة واهميته ــة املختلف ــوارد البرشي ــف إدارة امل ــق بوظائ تتعل

تصميــم هــذه املقــرر لتلبيــة احتياجــات الطــالب فيــا يتعلــف بــدور املــدراء يف مجــاالت وظيفــة 

ادارة إدارة املــوارد البرشيــة وزيــادة فهمهــم إلدارة وتطويــر العاملــن داخــل املنظــات مــن منظــور 

ســرتاتيجي. 

وعليه، ميكن تحديد اهداف املقرر مبا ييل:

فهم وإدارة املوارد البرشية من منظور اسرتاتيجي.• 

ــات •  ــن يف منظ ــن والعامل ــا للمديري ــم أهميته ــة" وفه ــوارد البرشي ــال "إدارة امل ــف مج وص

ــام. القطــاع الع

ــة عــى وجــه •  فهــم جوانــب االســتمرارية والتغيــر يف مجــال اســرتاتيجية إدارة املــوارد البرشي

ــد. التحدي

 تحديــد املقاييــس ذات الصلــة يف اإلدارة االســرتاتيجية للمــوارد البرشيــة وكيفيــة وضع سياســات • 

املــوارد البرشيــة يف العمل.

تحليل واقع إدارة املوارد البرشية يف اإلدارة العامة اللبنانية ووضع اسرتاتيجية لها. • 

تقييم وفهم كيفية اسرتاتيجيات املوارد البرشية وتأثرها عى أداء املنظات.• 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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ــات العمــل يف أنظمــة إدارة •  ــم ملتطلب ــق هــذا الفه ــف األساســية وتطبي ــل الوظائ إجــراء تحلي

ــض. ــم األداء، والتعوي ــار وتقيي ــل اختي ــة األخــرى مث ــوارد البرشي امل

تعزيز فهم الطالب لدور وظائف إدارة املوارد البرشية يف املنظات.• 

تطوير املهارات الخاصة بأعال وظيفة املوارد البرشية.• 

اعطاء نظرة مستقبلية حول تعزيز الفعالية يف املنظمة• 

احلصيلة التعليمية املتوقعة:
عند االنتهاء من هذا املقرر يكون الطالب قادرا عى:

التبــر يف الــدور املتطــور للتخطيــط االســرتاتيجي إلدارة املــوارد البرشيــة يف منظــات القطــاع • 

الحكومــي، والــدور االســرتاتيجي لوظائــف املــوارد البرشيــة، وتأثــر التغــرات يف املحيــط.

التوعية بأهمية األخالق يف القرارات التي تتعلق ادارة املوارد البرشية.• 

نظرة ثاقبة حول تنوع القوى العاملة يف املنظمة.• 

دراسة الترشيعات واللوائح التي تؤثر عى التوظيف.• 

فهم تحليل الوظائف، تخطيط املوارد البرشية، واالستقطاب واالختيار والتوظيف.• 

التوعية بأهمية تنمية املوارد البرشية )التدريب والتطوير( للموظفن يف جميع املستويات.• 

فهم تقييم األداء ودوره يف إدارة األداء. املنظمة.• 

صياغة برامج التعويضات واملزايا وإدارتها.• 

تحديد عوامل السالمة العامة للقوى العاملة وعالقات العمل.• 
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املحتوى:

اسم املحارضةالرقم

املقدمة1

مفهوم وتطور إدارة املوارد البرشية

مقدمة حول التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البرشية2

تخطيط املوارد البرشية3

تحديد االحتياجات

األساليب الكمية يف التخطيط

تحليل الوظائف4

الوصف الوظيفي

استقطاب املوارد البرشية5

اختيار املوارد البرشية6

خطوات االختيار واالختبارات

تقويم األداء7

املفهوم وإجراءات التقويم

التدريب ومراحله وتنمية العاملن8

ــم  ــج وتقوي ــذ الرام ــج وتنفي ــم الرام ــات وتصمي ــد االحتياج تحدي

ــج الرام

التعويضات )الرواتب واالجور(9

عالقات العمل وااسالمة العامة للموظفن10
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Introduction:
This course provides students with an introduction to Information Systems 

)IS( and Information Technology )IT( and their use in an increasingly competitive 

business world.  It will explore technical, strategic and tactical issues related to IS. 

Basic concepts in analyzing and designing information systems will be presented. 

Aspects of data management such as databases, data warehousing, data analysis and 

data mining. The basics of the Internet and e-commerce will be introduced. The 

students will also be introduced to modern information systems infrastructure such 

as telecommunication networks and technology, and information systems security

Plan:
1. Definition and The Importance of MIS

2. Computer Hardware and Software 

)Input devices, Output devices, Storage devices, Categories of computers, 

System software, Application software( 

3. Database Management

)The relational database model, database management system tools(

4. Data communications and internet

)Network components, Network classification, Network communications 

media, Network security, The client/server software model(

5. Business Process Management )example of )ERP( enterprise resource planning, 

customer relationship management )CRM(

6. E-Commerce and Web 2.0

)E-commerce business models, Understand your business & products & services 

& customers, move money easily and securely(

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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7. Business Intelligence Systems and Data Mining

)MIS, DSS: definitions, inputs and outputs, data warehouse and data mining(

8. Managing Development

)System developments life cycle, Component-based development, End-user 

development, prototyping(

9. Information Security Management 

)Protecting People and Information(

---------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction:
Ce cours offre aux étudiants une introduction aux systèmes d'information )SI( 

et de la technologie de l'information )IT( et leur utilisation dans un monde de plus 

en plus concurrentiel. On étudiera les questions techniques, stratégiques et tactiques 

liés à SI. Les concepts de base de l'analyse et la conception de systèmes d'information 

seront présentés. Aspects de la gestion de données tels que les bases de données, 

entrepôts de données, analyse de données et de data mining. Les bases de l'Internet 

et le commerce électronique seront présentés. On  introduit les infrastructures 

modernes des systèmes d'information tels que les réseaux de télécommunications et 

la sécurité des systèmes d'information.

Plan:
1. Définition et l'importance de MIS

2. matériel informatique et logiciel 

)Périphériques de stockage, dispositifs de sortie, Catégories d'ordinateurs, 

logiciel système, logiciel d'application( 2- matériel informatique et logiciel

3. Gestion de base de données

)Le modèle de base de données relationnelle, outils de système de gestion de 

base de données(
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4. communications de données et Internet

)Composants de réseau, classement des Réseaux, les protocoles de 

communication, la sécurité des réseaux, le modèle client/serveur(

5. Business Process Management 

)Exemple de )ERP( la planification des ressources d'entreprise, la gestion de la 

relation client )CRM(

6. E-commerce et Web 2.0

)Définition et Modèles pour  l’e-commerce,  relation entre entreprise, des 

produit, services et les clients, échange de l'argent en toute sécurité(

7. Business Systems Intelligence et Data Mining

)MIS, DSS: définitions, entrées et sorties, l'entrepôt de données et de data 

mining(

8. la Gestion de développement des projets 

)Cycle de vie des développements d’un système, le développement à base de 

composants, l’interfaçage avec  l'utilisateur final, le prototypage(

9. la Sécurité de l'information

)Protection des personnes et de l'information(
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مقدمة:
ــدرة  ــاس بق ــارض دون املس ــات الح ــي احتياج ــة تلب ــا "تنمي ــتدامة بأنه ــة املس ــرّف التنمي تع
األجيــال املقبلــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة"، وقــد صاغــت األمــم املتحــدة عــام 2015 أهدافــا 
أكــرث تحديــًدا للتنميــة املســتدامة، فحــددت أهــم املــوارد لبقــاء األجيــال املقبلــة وهــي االســتقرار 

املناخــي والتنــوع البيولوجــي. ولذلــك، علينــا أن نحــدد حــدود النشــاط االقتصــادي اليــوم. 
ومبــا أن كثــر مــن املواطنــن يف أنحــاء العــامل  مــا زالــوا بعيدين عــن تلبيــة احتياجاتهم األساســية، 
وال ســيا يف البلــدان الناميــة، وضعــت األمــم املتحــدة مرشوًعــا للتنميــة املســتامة ال يعالــج مســألة 
العدالــة بــن األجيــال فحســب، بــل يتنــاول أيًضــا هــذه املســألة بــن األجيــال مــن خــالل االجابــة 
عــى االشــكالية التاليــة: كيــف ميكــن تحســن حيــاة الفقــراء دون إثقــال كاهــل النظــم اإليكولوجيــة؟.

بانتهاء هذا املقرر، يجب أن يكون الطالب قادًرا عى ما ييل:

معرفة تاريخ فكرة التنمية املستدامة. 3

فهم املفهوم األسايس للتنمية املستدامة وأبعادها البيئية واالجتاعية واالقتصادية. 3

ــى  3 ــتدامة ع ــة املس ــوم التنمي ــا مفه ــوي عليه ــي ينط ــكاليات الت ــة االش ــى مناقش ــدرة ع الق

ــي. ــد العامل ــى الصعي ــك ع ــي وكذل ــد الوطن الصعي

املحتوى:
تاريخ وتطور  مفهوم وأهداف التنمية املستدامة. 1
املفاهيــم األساســية واالســرتاتيجيات املعتمــدة يف األمــم املتحــدة لــدى مقاربــة مفهــوم التنميــة . 2

املستدامة.
مؤمترات واعالنات املنظات الدولية واالقليمية حول التنمية املستدامة. 3
أهداف االلفية - وأجندة التنمية املستدامة 2030. 4
اشكاليات: الكفاءة واالبتكار، النمو األخرض واالنتعاش االقتصادي. 5
اشكالية الفقر وعدم املساواة. 6
تغر املناخ والتنوع البيولوجي. 7
نظام الحوكمة . 8
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Introduction:
Cette matière vise à sensibiliser les cadres dans les deux secteurs public et privé 

sur l’importance de la planification et la nécessité d’établir une stratégie d’entreprise 

cohérente, mettant l’accent sur l’évolution de la planification ainsi que sur le 

processus et l’organisation de la planification.  

Un autre axe me paraît utile pour l’apprentissage de la direction d’un 

établissement au XXIème siècle, qu’il soit public ou privé : c’est comment résoudre 

un problème et établir un projet vital, cohérent et faisable tout en respectant à la fois 

le budget, la qualité, les risques ainsi que la durée de l’exécution.

La planification et gestion des projets se répartit en trois axes principaux :

I – L’évolution de la planification : concept et méthodes.

II – Le processus de la gestion des projets.

III – La mise en place de deux workshops en collaboration avec le Conseil du 

Développement et de la Reconstruction.

Plan:
I - L’évolution de la planification
4 points principaux à développer :

• Passage de la planification au management stratégique ;

• Le processus de planification ;

• Le budget, moyen de réalisation des projets ;

• L’organisation de la planification : comment faire un plan ;

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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II – Le processus de la gestion des projets
Références: Project management body of knowledge )PMB ok Guide( )prince 2 

project in controlled Environment( L’ICB International PIM association competence 

Bestines.

Les points essentiels à développer:

- Le pilotage stratégique du projet : 

L’opérationnel et la stratégie qui fait qu’un projet aboutit dans son triangle, qualité 

– coût – délais – risques)QCDR(.

- Enjeux de la gestion de projet : les 5 aspects de la gestion de projet :

. fonctionnel

. technique

. organisationnel

. délais

. coûts

- Démarches de gestion de projet : 5 phases

  . démarche de jalonnement

  . démarche de cycle en V

  . démarche de découpage en tâches

  . démarche de découpage en activité

  . démarche par motif de conception

-  Approfondissement des étapes : processus de déroulement et pilotage de projet.

- La maîtrise des risques du projet

- Dimension à traiter et voie d’approfondissement: Modélisation du système projet

- les modèles analytiques ou fonctionnels

- les modèles physiques

- les modèles : “ boite noire”

III – Workshops :
Deux workshops en collaboration avec le CDR et l’entreprise ITEC )projet 

logiciel(.
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مقدمة:
مل تعــد ادارة املرافــق العامــة مقتــرة عــى اإلدارة التقليديــة املتمثلــة بالــوزارات والبلديــات 

واملؤسســات العامــة، بــل أخــذت تظهــر منــاذج جديــدة مــن اإلدارة مــن خــالل الهيئــات الناظمــة 

ــل  ــار عم ــة يف إط ــائل إدارة حديث ــكار وس ــالل ابت ــن خ ــك م ــتقلة وكذل ــة املس ــات اإلداري والهيئ

ــة. املؤسســات العام

املحتوى:
1- املحارضة االوىل: مراجعة عامة لتنظيم االدارة العامة )املفهوم – الشكل- االهداف- الوسائل(

2- املحارضة الثانية: املركزية االدارية والالحرية االدارية

3- املحارضة الثالثة: الالمركزية االدارية- االقليمية واملرفقية

4- املحارضة الرابعة: املؤسسات العامة يف لبنان )نشأتها- ادارتها- انواعها- مناذج عنها...(

5- املحارضة الخامسة: الرقابة عى املؤسسات العامة )االدارية- املالية- القضائية(.

6- املحارضة السادسة: طرق االدارة الحديثة للمؤسسات العامة الحكومية

- الرشاكة بن القطاعن العام والخاص

- الخصخصة الشاملة

.B.O.T نظام ال -

7- مناذج من املؤسسات العامة

- الريجي

- طران الرشق االوسط

- الصندوق الوطني للضان االجتاعي

- كازينو لبنان

- رشكة انرتا لإستثار وبنك التمويل

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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- رشكات الخليوي

- تلفزيون لبنان

- ليبان بوست

- مؤسسة كهرباء لبنان

- مصالح املياه يف لبنان

- مجلس االمناء واالعار

- ادارة املدينة الجامعية والجامعة اللبنانية

8- مناقشة ابحاث الطالب وعقد ورش عمل حول واقع كل مؤسسة



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية556

مقدمة:

ــة، ويلعــب املوظفــون  ــق العام ــة هامــة يف تســير املراف ــوم مكان ــة الي ــة العام ــل الوظيف تحت

العامــون دوراً أساســيّاً يف بعــث الحيــاة يف وســطهم االجتاعــي واالقتصــادي، فهــم االشــخاص 

الطبيعيــون الذيــن يعملــون لــدى الشــخص املعنــوي )الدولــة( باســمه ولحســابه، وعددهــم يــزداد 

ــة. ــم الحديث باســتمرار يف االم

ــالل  ــن خ ــك م ــايس، وذل ــكل أس ــان بش ــة يف لبن ــة العام ــة الوظيف ــرر دراس ــذا املق ــاول ه يتن

املرســومن االشــرتاعين رقــم 59/112 )نظــام املوظفــن( ورقــم 83/47 )نظــام التقاعــد والــرف مــن 

الخدمــة( وغرهــا مــن القوانــن واألنظمــة املتممــة، عــى ان يســبق ذلــك دراســة عامــة تســلط 

الضــوء عــى مفاهيــم الوظيفــة العامــة بحيــث تتمّحــور مواضيــع الدراســة حــول العناويــن اآلتيــة:

املحتوى:

الفصل االول: تعريفات ومفاهيم الوظيفة العامة

- املبحث االول: تطّور الوظيفة العامة وأنظمتها املعارصة

- املبحث الثاين: املوظفون العامون: أنواعهم وأوضاعهم واختيارهم

- املبحث الثالث: الوضع القانوين للجهاز اإلنساين االداري )الوظيفي(

- املبحث الرابع: الوظيفة العامة والحياة السياسية

- املبحث الخامس: الوظيفة العامة والسلطات العامة

- املبحث السادس: الوظيفة العامة واملساواة

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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الفصل الثاين: قانون املوظفني يف لبنان

- املبحث االول: تعريف املوظف العام وتعيينه

- املبحث الثاين: أوضاع املوظف القانونية أو حركته اثناء الوظيفة

- املبحث الثالث: حقوق املوظفن

- املبحث الرابع: واجبات املوظفن

- املبحث الخامس: تأديب املوظفن

- املبحث السادس: نهاية خدمة املوظف العام

- املبحث السابع: املوظفون املؤقتون واملتعاقدون واألجراء

- املبحث الثامن: االنحراف االداري يف الوظيفة العامة ورضورة االصالح االداري



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية558

املوضوعرقم املحارضة

األسبوع األول
انعقــاد الرابطــة الوظيفيــة: رشوط الرتشــيح  العامــة والخاصــة، وســائل 

اختيــار املوظــف، التعيــن، مبــارشة العمــل ودور مجلــس الخدمــة املدنية

واجبات املوظف: املادتان 14 و15 من نظام املوظفناألسبوع الثاين

األسبوع الثالث
حقــوق املوظــف: الرواتــب والتعويضــات واإلجــازات، التــدرج والرتفيــع 

والرتقيــة

األسبوع الرابع
ــارج  ــع خ ــة، الوض ــة، اإلناب ــل، الوكال ــة: النق ــة الوظيفي ــوارض العالق ع

ــتيداع ــالك، االس امل

مساءلة املوظف: املساءلة التأديبية واملساءلة الجزائيةاألسبوع الخامس

األسبوع السادس

انفصــام الرابطــة الوظيفيــة: بلــوغ الســن القانونيــة، االســتقالة، حــاالت 

اعتبــار املوظــف مســتقيالً، اإلحالــة عــى التقاعــد، الــرف مــن الخدمــة 

والنتائــج املرتتبــة عليهــا

املوظفون غري الدامئون: املتعاقدون واألجراءاألسبوع السابع

األسبوع الثامن
أخالقيــات الوظيفــة العامــة: رشعــة املوظــف ورشعــة املواطــن يف عالقتــه 

مــع اإلدارة

األسبوع التاسع
ــة:  ــة العام ــائل الوظيف ــرى يف مس ــة األخ ــات الرقابي ــل أدوار الهيئ تكام

ــب،  ــا للتأدي ــة العلي ــوان املحاســبة، الهيئ ــزي، دي ــش املرك التفتي

األسبوع العارش
تكامــل أدوار الهيئــات الرقابيــة األخــرى يف مســائل الوظيفــة العامــة: ، 

ديــوان املحاســبة، الهيئــة العليــا للتأديــب، مجلــس شــورى الدولــة

نظام تقييم األداءاألسبوع الحادي عرش

مقرتحات لتحديث نظام الوظيفة العامة يف لبناناألسبوع الثاين عرش
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مقدمة:
 ماهية العالقات الدولية وملاذا ؟

ــور  ــع ظه ــخت م ــرزت وترّس ــة ، ب ــرة قدمي ــة ظاه ــات البرشي ــن الجاع ــات ب ــر العالق تعت
التجّمعــات البرشيــة التــي اضطــرّت، بهــدف الحفــاظ عــى بقائهــا وتأمــن حاجاتهــا، إىل التعامــل مع 
غرهــا مــن التكتــالت. كــا أنَّ هــذه العالقــات تطــوَّرت منــذ القــدم ومــرَّت بــأدوار مختلفــة، وإن 
كان بعــض املؤرّخــن األوروبيــن يــرون أنهــا ظلــت عــى حالهــا وحافظــت عــى ســاتها وخطوطهــا 

القدميــة حتــى انعقــاد مؤمتــر وســتفاليا يف العــام 1648. 
وملـّـا كانــت القــوة ال تــزال األســاس يف تحديــد سياســات الــدول واســرتاتيجياتها ، كــا املحــرك 
ألمنــاط العالقــات الخارجيــة وتقريــر طبيعــة أهــداف سياســاتها، فــإن األقــوى كان ومــا زال يســتغل 
القــوة ، لفــرض مصالحــه عــى اآلخريــن دون اعتبــار ملصالــح الغــر ، بغــّض النظــر عــّا يتســبب ذلك 
مــن أرضار  ومــآيس؛ مــن هنــا كانــت فلســفة "الحــق للقــوة" هــي الســائدة يف املجتمــع الــدويل ، 
وعــى الرغــم مــن النظريــات املثاليــة الحاملــة، فــإن القــوة هــي الواقــع يف التعامــل الــدويل ، أمــا 

األخــالق فتقــع يف مــكان مــا بينهــا.
انطالقــاً مــن هــذا الواقــع ونتيجــة الحــروب التــي مل تتوقــف عــر التاريــخ، قــام منظرو السياســة 
الدوليــة بوضــع النظريــات إلقامــة الســالم العاملــي، ونظــام األمــن الجاعــي لــردع املعتــدي ، بهــدف 
متكــن املجتمــع الــدويل مــن العيــش بســالم وكرامــة، وفــق مبــادئ وأســس تلتــزم باحرتامهــا الــدول 

كافــة، وعــى قــدم املســاواة كبرهــا وصغرهــا، فهــل تحقــق ذلــك فعــالً؟
يعتــر منظــرو السياســة الدوليــة، أنَّ اعــيل منافــع البرشيــة وتقدمهــا يوجــد يف ســيادة القانــون: 
ــي اتفــق عليهــا، ولكــن الواقــع  ــن الت ــق القوان ــون الخــاص، ورضورة تطبي ــدويل، والقان ــون ال القان
التطبيقــي، واملارســة الفعليــة يف العالقــات الدوليــة يســمح بطــرح التســاؤل: أي قانــون؟ وقانــون 
ــي  ــه السياســية الت نات ــا ال ميكــن فهمــه مبعــزل عــن مكوِّ ــس شــيئاً مجــرداً، ك ــون لي ــن؟ فالقان م
ــة  ــن الدولي ــك أن القوان ــا، ذل ــي يخدمه ــة الت ــية واالقتصادي ــح السياس ــن املصال ــه، وال ع أوجدت
ــح  ــات ومصال ــر عــن إرادة ورغب ــا، إمنــا هــو تعب ــق عنه ــدويل املنبث ــدويل، والنظــام ال ــم ال والتنظي
القــوى التــي صاغــت هــذا القانــون، ووضعــت قواعــده وهــو يعمــل يف الحقيقــة وبنســبة كبــرة 

ــا. ــق أهدافه مــن الواقــع لخدمتهــا وتحقي

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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لقــد مــرَّ النظــام العاملــي بالعديــد مــن التحــّوالت املتداخلــة خــالل العصــور املختلفــة، التــي 

ــر  ــط والع ــر األوس ــم  والع ــر القدي ــة: الع ــور رئيس ــة عص ــخ إىل ثالث ــاء التاري ــمها عل قّس

الحديــث ،حيــث تدرّجــت مالمــح النظــام العاملــي مــن األنظمــة القبليــة إىل األنظمــة اإلمراطوريــة 

، ثــم ظهــور الدويــالت والوحــدات السياســية وصــوال إىل الدولــة القوميــة يف العــر الحديــث  التــي 

أسســت للعالقــات الدوليــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن قضايــا ومســائل جديــرة باملتابعــة.

لقــد أدى التطــور الهائــل الــذي شــهدته املجتمعــات البرشيــة ودولهــا، إىل نشــوء علــم قائــم 

بذاتــه يعنــى بالعالقــات الدوليــة،وان اختلــف بعــض املنظريــن حــول أســس هــذا العلــم ومناهجــه 

وارتباطــه بالعلــوم األخرى،فثمــة إجــاع عــى أن العالقــات الدوليــة باتــت علــا مســتقال يـُـدرس يف 

الجامعــات وتعقــد لــه مؤمتــرات ونــدوات يف املحافــل الدوليــة واإلقليميــة.

ومل تقتــر العالقــات الدوليــة عــى أنهــا مجــرد علم،بــل تطــّور بهــا األمــر إىل لجــوء منظريهــا 

ــن املناهــج  ــد م ــرز العدي ــا.إذ ب ــى أحداثه ــق ع ــا والتعلي ــة فيه ــات للكتاب إلنشــاء مناهــج ونظري

والنظريــات املتباينــة يف توجهاتهــا وأهدافهــا وغاياتهــا. وان كانــت تتــدرج ضمــن مجموعتــن 

رئيســيتن هــا: مجموعــة املناهــج التقليديــة، ومجموعــة املناهــج املعــارصة. ومــن أشــهر املناهــج 

ــوة،  ــات الق ــج سياس ــي أو منه ــج الواقع ــوين، واملنه ــج القان ــي، واملنه ــج التاريخ ــة، املنه التقليدي

ــة.       ــح القومي ــج املصال ومنه

يعلــق املنهــج التاريخــي أهميــة بــارزة عــى تطــور التاريــخ الدبلومــايس، باعتبــار أن للعالقــات 

ــا أخــرى  ــج مزاي ــا يُنســب إىل هــذا املنه ــة ، ك ــدادات تاريخي ــارصة ، امت ــا املع ــة يف صوره الدولي

متنوعــة منهــا مــا يتمتــع مــن قــدرة عــى البحــث عــن األســباب التــي تكمــن وراء نجــاح أو إخفــاق 

ــخ يخــدم  ــة محــددة. كــا أن التاري ــة يف ظــروف دولي ــة معين ــاج سياســات خارجي ــادة يف انته الق

وفقــا لهــذا املنهــج، اختبــار العالقــة التــي تنشــأ بــن األســباب والنتائــج يف السياســة الدوليــة، عــى 

ــزة.  قاعــدة أن لــكل موقــف دويل طبيعتــه وخصائصــه املتميّ

أمــا املنهــج القانــوين فركّــز عــى االعتبــارات القانونيــة والعوامــل التــي تحيــط بعالقــات الــدول 

ببعضهــا، ومــن أمثلــة ذلــك: االلتزامــات التــي تنشــأ بــن الــدول مبوجــب معاهــدات أو اتفاقيــات 

ــن  ــؤولية ع ــارص املس ــد عن ــرتكة، أو تحدي ــا املش ــا مصالحه ــن به ــددة تؤم ــة مح ــق دولي أو مواثي

ــور  ــن ص ــز ب ــة، أو التميي ــا التعاقدي ــا اللتزاماته ــل خرقً ــدول ومتث ــا ال ــأ إليه ــي تلج ــات الت الترف

االعــرتاف الــدويل املختلفــة وبالتحديــد االعــرتاف القانــوين واالعــرتاف الواقعــي، أو تقريــر الوســائل 

ــم وتقــي  ــق والتحكي ــة ســليًا، كأســاليب الوســاطة والتوفي ــات الدولي ــة يف تســوية املنازع املتبع

ــدة.  ــق واملســاعي الحمي الحقائ
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ــة،  ــة يف العالقــات الدولي أمــا املنهــج الواقعــي فيســتند إىل القــوة باعتبارهــا القاعــدة املحوري

وأنــه إذا كانــت رصاعــات القــوة تغلــف أحيانـًـا ببعــض الشــكليات القانونيــة أو املــررات األخالقيــة 

، فــإن هــذا اإلخــراج ينبغــي أن ال يحــرف النظــر عــن الحقيقــة األساســية التــي تتحكــم يف تــوازن 

العالقــات الدوليــة برمتهــا. ومــن األســباب البــارزة التــي تقــال يف صــدد الدفــاع عــن هــذا املنهــج، 

ــا باالســتناد إىل معطيــات األمــر الــدويل  ــا عقالنيًّ أنــه يحــاول تفســر الســلوك الــدويل تفســرًا منطقيًّ

القائــم وحقائقــه الثابتــة دون أن يتجــاوزه إىل تصــّور العالقــات الدوليــة لجهــة مــا ينبغــي أن تكــون 

عليــه عــى غــرار مــا يفعــل املثاليــون. 

وفيــا يتعلــق مبنهــج املصالــح القوميــة، فيعتــر أن الســعي نحــو تحقيــق املصلحــة القوميــة 

ــة  ــى آخــر، إن املصلحــة القومي ــة. مبعن ــة هــو الهــدف النهــايئ واملســتمر لسياســتها الخارجي للدول

تشــكل عامــل االرتــكاز األســايس يف تخطيــط السياســة الخارجيــة ألي دولــة يف العــامل، كبــرة كانــت 

ــدة مــن حقــول شــتى  ــل مفي ــد ظهــرت مناهــج مختلفــة مســاعدة أو أدوات تحلي أو صغــرة. وق

كنظريــة املباريــات مــن املنهــج اإلحصــايئ، وتحليــل النظــم، وغرهــا.

ــن  ــة م ــا مرحل ــاد كل منه ــات س ــدة اتجاه ــة ع ــات الدولي ــة للعالق ــة العلمي ــهدت الدراس ش

ــد  ــوة" ق ــت صــورة "سياســات الق ــإذا كان ــا ، ف ــات بينه ــورت التباين ــتها، وتبل مراحــل تطــور دراس

عكســت خــرة النصــف األول مــن القــرن العرشيــن وحتــى العقــد الســابع منــه، فــإن خــرة الربــع 

األخــر مــن القــرن املــايض قــد أبــرزت تغــرات هيكليــة يف السياســات الدوليــة ترتــب عليهــا عــدم 

مالءمــة دراســتها مــن خــالل منظــور "سياســات القــوة". مــن ثـَـمَّ ظهــرت الحاجــة إىل اتســاع النظــرة 

التحليليــة التــي تركِّــز عــى الــدول فقــط، وعــى مفاهيــم القــوة والــراع أساًســا، نظــرًا لــروز أدوار 

ــت تحــّوالً يف النظــام  ــدة أحدث ــة موضوعــات جدي ــروز أهمي ــدول، ول ــن غــر ال ــن جــدد م لفاعل

ــاع  ــذه األوض ــت ه ــد اقتض ــدويل ، فلق ــادل ال ــاد املتب ــوى االعت ــر ق ــت تأث ــارص تح ــدويل املع ال

الدوليــة املتطــورة النظــر للعــامل باعتبــاره نظاًمــا مــن التفاعــالت التــي يلعــب فيهــا فاعلــون آخــرون 

مــن غــر الــدول دوًرا مهــاًّ حــول موضوعــات سياســية واقتصاديــة جديــدة تخلــق عمليــات جديــدة 

ــف ، وليــس نحــو العنــف والــراع فقــط. وهكــذا  تتجــه بالنظــام نحــو نــوع مــن التعــاون والتكيّ

ــات  ــية للسياس ــص أساس ــت خصائ ــة تناول ــات الدولي ــة العالق ــة يف دراس ــات الحديث ــإن االتجاه ف

الدوليــة املعــارصة مــن خــالل ثالثــة محــاور ، الفاعلــون الدوليــون ، نطــاق وأولويــة املوضوعــات ، 

العمليــات الدوليــة. 

املحتوى:
1. الراعات الدولية

2. مفاهيم توازن القوة واسرتاتيجياتها

3. سياسات القوة.
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4. إدارة األزمات الدولية

5. عالقــات القــوى الكــرى واألحــالف العســكرية.والتكتالت االقتصاديــة الدوليــة وتفتــت العــامل 

لثالث. ا

6. انهيار االتحاد السوفيايت : األسباب والتداعيات والنتائج.

7. النظام العاملي الجديد .

8. الهجوم عى الواليات املتحدة.

9. الحرب عى اإلرهاب.

10. مرشوع الرشق األوسط الكبر وتداعياته.

11. احتالل أفغانستان والعراق والعدوان عى غزة ولبنان.

12. نتائج الحرب عى اإلرهاب والتحوالت يف الرشق األوسط.

13. الدول الصاعدة ومستقبل النظام العاملي.

 مربرات محاور املحارضات وتوصيفها
ــية ،  ــول دراس ــاين فص ــت مث ــابقة ، تضمن ــة س ــرَّ مبرحل ــد م ــرت 2 ، ق ــب املاس ــار أن طال باعتب

ــات  ــة والسياس ــات الدولي ــخ العالق ــة تاري ــة ببيئ ــة متعلق ــارات علمي ــب مه ــه اكتس ــرتض ان ويف

ــة  ــات الدولي ــا ، فمــن املفــرتض ان تكــون محــاور الدراســات املعمقــة يف العالق ــة ونظرياته الدولي

ــة ،  ــات الدولي ــا العالق ــي مــرت به ــر مــن املفاصــل والظواهــر الت ــات وأســباب الكث تغطــي خلفي

واالنتقــال بهــذه البيئــة املعرفيــة إىل الفــرتة املعــارصة حاليــا ، بهــدف متابعــة القضايــا األكــرث إلحاحــا 

ــا. ــدول حالي التــي متــر بهــا املجتمعــات وال
وعليه تتضمن هذه املحاور العديد من املسائل األساسية والفرعية املتعلقة بها:

ــة . 1 ــن االوىل والثاني ــن العامليت ــع للحرب ــتعراض رسي ــه اس ــم في ــة ويت ــات الدولي ــور الراع مح

ونتائجهــا ، وكذلــك فــرتة الحــرب البــاردة وصــوال إىل العــامل الجديــد. ومناقشــة أســباب الراعات 

مثــل الفوضويــة يف النظــام العاملــي ،والجغرافيــا السياســية لبعــض املناطــق والــدول، واملســاومة 

ــراع عــى  ــة كال ــات الدولي ــواع الراع ــك اإلضــاءة عــى أن ــوى. وكذل ــا بعــض الق ــي تجريه الت

ــب  ــراع االقتصــادي. إىل جان ــم والســيطرة عــى الحكومــات وال ــح، كالــراع عــى اإلقلي املصال

ــة واإليديولوجية.وصــوال إىل األســباب  ــة والديني ــي تشــمل لراعــات العرقي ــم الت رصاعــات القي

ــا  ــة االوىل وم ــزة الرضب ــكاذب يف النر،ومي ــل ال ــات كاألم ــروب والراع ــالق الح ــزة النط املحف

يعــرف بالحــروب اإلســتباقية ، والتغــر يف موازيــن القــوى، والحصــول عــى املــوارد، واستســهال 

ــة  ــة والشــاملة واملحــدودة واألهلي الحــروب ونتائجهــا، وصــوال إىل أنواعهــا مثــل حــروب الهيمن

ــة ام ال ؟. ــة عــى ســؤال محــوري، هــل ان الحــروب هــي حتمي ــع الدوليى.انتهــاءً باإلجاب ذات الطاب



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية564

محــور مفاهيــم تــوازن القــوة واملصالــح واســرتاتيجياتها ، والــذي يتضمــن ، إلقــاء الضــوء عــى . 2

وســائل وأدوات وأشــكال تــوازن القــوى بــن الــدول واألحــالف اإلقليميــة والدوليــة ، والعوامــل 

املؤثــرة يف قلــب التوازنــات، ونتائجهــا وأثارهــا الدوليــة واإلقليميــة.  وكذلــك مــا هــي املصالــح 

وعوامــل التنافــس والــراع حولهــا ، واســرتاتيجيات تحقيقهــا او محاولــة الوصــول اليــه.

ــة ، . 3 ــة واملعنوي ــوارد املادي ــا ، كامل ــوة وخصائصه ــف الق ــة تعري ــوة ، لجه ــات الق ــور سياس مح

ووســائلها كالقــدرة االقتصاديــة والعســكرية واالســتخبارية والدبلوماســية ، واســتخدامات القــوة 

عــر اإلقنــاع واملكافــأة أو التهديــد باســتخدامها وصــوال إىل إمكانيــة االســتخدام. كــا اإلضــاءة 

عــى حــدود القــوة لجهــة االســتعال والتأثــرات التــي تدخــل فيهــا ، وصــوال اىل ثقــل القــوة 

ومداهــا ونطاقهــا ومجالهــا.

محــور عالقــات القــوى الكــرى واألحــالف االقتصاديــة والعســكرية ، وتتضمــن مظاهــر التنافــس . 4

ــة  ــاز  ومحاول ــدم االنحي ــة ع ــور حرك ــرورا بظه ــا، م ــات بينه ــه العالق ــت إلي ــا آل ــراع وم وال

تشــكيل تيــارات أخــرى وصــوال اىل تفتــت العــامل الثالــث ، واآلثــار الناجمــة عــن هــذه العالقــات.

ــا . 5 ــا، وفيه ــه دراســة التحــول مــن الــراع إىل إدارته ــة، ويرتكــز في محــور إدارة األزمــات الدولي

ــز عــى  ــة ردود األفعــال عليهــا. مــع الرتكي ــم اللجــوء اليهــا، وكيفي ــادئ والوســائل التــي يت املب

ــة  ــة واألوكراني ــة الكوبي ــا ، كاألزم ــل فيه ــم التعام ــي ت ــائل الت ــة الوس ــات وكيفي ــض األزم بع

ــا.  ــورية وغره والس

محــور عالقــات القــوى الكــرى واألحــالف العســكرية.والتكتالت االقتصاديــة الدوليــة وتفتــت . 6

العــامل الثالــث. واألســباب العمليــة والفعليــة التــي أدت إىل بــروز مظاهــر الضعــف والوهــن يف 

الكتلــة االشــرتاكية، كســباق التســلح وحــرب النجــوم وغرهــا.

محــور انهيــار االتحــاد الســوفيايت ويتضمــن األســباب الداخليــة والخارجيــة للتفــكك ، ومحاولــة . 7

إعــادة اإلحيــاء عــر اتحــاد الــدول املســتقلة ، الكومنولــث الــرويس . وصــوال إىل إعــادة مظاهــر 

الحــرب البــاردة بعــد وصــول فالدميــر بوتــن إىل الكرملــن ، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن أزمــات 

إقليميــة ودوليــة.

ــة، . 8 ــة والدولي ــه الداخلي ــول 2001، وتداعيات ــات املتحــدة يف 11 أيل محــور الهجــوم عــى الوالي

ــاب ،  ــة اإلره ــة مكافح ــي بحج ــام العامل ــا للنظ ــس زعامته ــدة تكري ــات املتح ــة الوالي ومحاول

ــة. ــس الهيمن ــوة وتكري ــات الق ــداء مفرتضــن جــدد إلثب وإيجــاد أع

عوملــة اإلرهــاب ووســائل مكافحتــه مــن خــالل نظــام األمــن الجاعــي عــر القــرارات الدوليــة . 9

الصــادرة عــن مجلــس األمــن ، ومــا نتــج عنهــا مــن آثــار ســلبية مــن الصعــب احتوائهــا والتعامل 

. معها



565 عالقات دولية / الفصل الثالث

محــور املــرشوع األمــريك للــرشق األوســط الكبــر لجهــة األســس ، والخلفيــات الحقيقيــة ، مــع . 10

مقاربــة عمليــة للنتائــج الحاصلــة واملتوقعــة الحقــا.

محــور احتــالل أفغانســتان  والعــراق والعــدوان عــى لبنــان وغــزة، لجهــة الخلفيــات واألســباب . 11

وربطــه مبــرشوع الــرشق األوســط الكبــر.

نتائــج الحــرب عــى اإلرهــاب يف العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعرشيــن وصــوال الخلفيــات . 12

ــة  ــرارات الدولي ــا الق ــي أوجدته ــات الت ــش( واآللي ــم )داع ــور تنظي ــة لظه ــباب الحقيق واألس

ملحاربتــه، ومــا هــي النتائــج املحتملــة لذلــك.

الــدول الصاعــدة ومســتقبل النظــام العاملــي ، ويتضمــن معــامل صعــود وهبــوط اإلمراطوريــة . 13

ــة  ــا مجموع ــة ، ومنه ــة للمواجه ــة والدولي ــالت اإلقليمي ــاء التكت ــة إنش ــة ، ومحاول األمريكي

ــة. ــر املمكن ــر والتغي ــات التأث ــة اســترشاف إمكاني ــع محاول ــس، م الرك

وسائل انجاز املقرر 

يعطى املقرر من خالل محارضة أسبوعية يف خالل ثالث ساعات.. 1

ميتد املقرر زمنيا خالل 12 أسبوعا عى األقل.. 2

ــادة، يف خــالل 75 . 3 ــل أســتاذ امل ــن قب ــن املحــاور يف محــارضة مســتقلة م ــرشح كل محــور م ي

ــة. دقيق

يرتك الوقت املتبقي من املحارضة  للمناقشة والحوار الذي يديره األستاذ مع الطالب.. 4

يــرتك لألســتاذ باالتفــاق مــع الطــالب حريــة اختيــار الكيفيــة التــي يتــم فيهــا مناقشــة بعــض . 5

أوراق العمــل التــي يعدهــا الطــالب خــالل الفصــل واملتعلقــة باملقــرر.

أهداف املقرر واملحارضات

ينبغي عى الطالب يف نهاية املقرر أن يكون قد اكتسب :

كيفية فهم وإدراك العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية .. 1

فهم وتحليل األسباب التي تؤدي إىل النزاعات والراعات الدولية. 2

اكتســاب املهــارات والكيفيــة التــي يتــم فيهــا إدارة األزمــات الدوليــة ، وطــرق ووســائل التوصــل . 3

اىل حلــول لهــا.

اكتساب مهارات اإلعداد وإلقاء أوراق العمل التي يعدها مسبقا.. 4

اكتساب مهارات التواصل مع الجاعة وكيفية إيصال املعلومة للغر.. 5
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مقدمة: 
ــه  ــة. فمــن املســلم ب ــات العالقــات الدولي هــذا املقــرر مينــح الطــالب الفرصــة لدراســة نظري

انــه ال يوجــد نظريــة واحــدة لفهــم الظواهــر الدوليــة، بــل هنــاك العديــد مــن النظريــات لــرشح 

ترفــات وسياســات الــدول وغرهــا مــن املكونــات الفاعلــة عــى الســاحة الدوليــة. وانــه متوقــع 

مــن الطــالب فهــم وتحليــل ونقــد كل هــذه النظريــات.

املحتوى: 
ينقسم هذا املقرر اىل ثالثة اقسام:

1- دراسة طبيعة وتطور النظام الدويل

2- طبيعة الحرب والسالم

3- دراسة االقتصاد السيايس

وهــذه االقســام ســوف تــدرس مــن وجهــة نظــر املــدارس الفكريــة التاليــة: املثاليــة، الواقعيــة، 

والواقعيــة الجديــدة.

اقتراح مواضيع للبحث:
هل انهى تفكك االتحاد السوفيايت فهمنا السابق للعالقات الدولية؟. 1

هل السعي للسالم العايل يصطدم بطبيعة النفس البرشية الساعية اىل السلطة والتسلّط؟. 2

ما اسباب الفجوة االقتصادية العاملية وما هي نتائجها؟. 3

ما هي املتغرات التي سوف تطرأ عى دراسة العالقات الدولية يف الستقبل؟. 4

ما هو تقييمكم لعمل املؤسسات والهيئات الدولية واالقليمية؟. 5

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

M3000

نظرية معّمقة يف 

العالقات الدولية
642الثالث
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مقدمة: 
تتضمــن مــادة القانــون الــدويل واملنظــات الدوليــة ، محــاور متعــددة ، تتعلــق أوال بالنظريــة 
العامــة للتنظيــم الــدويل، ومــن ثــم محــاور تتعلــق ببعــض املنظــات العامليــة واإلقليميــة، كنــاذج 
ــدويل  ــون ال ــخاص القان ــدويل ، كأش ــون ال ــن القان ــددة م ــاور مح ــك مح ــة. وكذل ــددة للدراس مح

والبحــار وقانــون املعاهــدات.

املحتوى:

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

M3005

القانون الدويل 

واملنظات الدولية
642الثالث

الدولة
الفصل األول  عنارص الدول

الفصل الثاين أنواع الدول 

الفصل الثالث حياة الدول

املحارضة األوىل

الفصل الرابع حقوق الدول وواجباتها

الفصل الخامس مسؤولية الدولة عن أفعالها

الفصل السادس الكيانات الشبيهة بالدول

املحارضة الثانية

قانون البحار 
الفصل األول البحر اإلقليمي

الفصل الثاين املنطقة االقتصادية الخالصة

الفصل الثالث املضائق الدولية

الفصل الرابع الجرف القاري

املحارضة الثالثة

الفصل الخامس أعايل البحار

الفصل السادس قيعان البحار

الفصل السابع حقوق الدول الحبيسة

الفصل الثامن حاية البيئة البحرية

الفصل التاسع الترشيعات الدولية واإلقليمية ملكافحة القرصنة البحرية

املحارضة الرابعة



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية568

قانون المعاهدات الدولية
الفصل األول أنواع المعاهدات وتدوينها

الفصل الثاني انعقاد المعاهدات

الفصل الثالث االلتزام بالمعاهدة والتصديق

املحارضة الخامسة

الفصل الرابع أثر املعاهدات ونفاذها 

الفصل الخامس تفسر املعاهدات وتعديلها

الفصل  السادس إبطال املعاهدة واإلنهاء وإيقاف العمل بها

املحارضة السادسة

النظرية العامة للتنظيم الدولي
 - المقصود بالمنظمة الدولية

أوال: العناصر األساسية للمنظمة الدولية

ثانيا:المنظمة الدولية بين الجانبيـن العضوي والوظيفي

-  دستور المنظمة الدولية

أوال:ماهية دستور المنظمة وطبيعته 

ثانيا : مصادر النظام الداخلي للمنظمة 

ثالثا : قواعد تـفسير المعاهدات المنشئة للمنظمات  

رابعا: خصائص المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية

-  أنواع المنظمات الدولية

أوال:التـقسيم لجهة طبـيعة األهداف

ثانيا: التقسيم لجهة الصالحيات

ثالثا: التـقسيم لجهة العضوية 

رابعا: التـقسيم لجهة الطبـيعة القانونية للنشاط 

-  أجهـزة المنظمـة الدولية

أوال: أجهزة المنظمة بين الوحدة والتعدد

ثانيا:أجهزة المنظمة الدولية

ثالثا: تمثيل الدول في األجهزة 

رابعا:األجهزة الفرعية 

خامسا:التوازن بين األجهزة 

سادسا: التصويـت في المنظمات الدولية

املحارضة السابعة
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- العضوية في المنظمات الدولية

أوال: عضوية المنظمات الدولية 

ثانيا:إجراءات القبول في العضوية 

ثالثا:انتهاء العضوية 

رابعا: إشكاالت التمثيل 

المنظمات الدولية 
- المـوظـفـون الـدولـيـون

أوال: الموظفون الدوليون

ثانيا: تعيـين الموظفين الدوليين

ثالثا: استـقالل الموظف الدولي 

رابعا:النظام القانوني للموظفين الدوليـين

خامسا:حقوق الموظفين الدوليـين

سادسا:التزامات الموظف الدولي

سابعا: ضمانات الموظف الدولي

- موارد ونفقات المنظمات الدولية

أوالً: حصص الدول األعضاء

ثانياً: الموارد األخرى للمنظمات الدولية

ثالثا:نفقات المنظمة

رابعا:موازنة المنظمات

- قرارات المنظمات الدولية

أوال: المبادرة في اتخاذ القرار

ثانيا : تكوين القرار داخل أجهزة المنظمة

ثالثا: أشكال إصدار القرارات

رابعا: مصير القرارات 

- الشخصية القانونية للمنظمة الدولية

أوال: الشخصية االعتبارية بين الرفض والقبول

ثانيا: الطابع الوظيفي للشخصية القانونية 

ثالثا: شروط الشخصية الدولية

رابعا: نتائج االعتراف بالشخصية القانونية

املحارضة الثامنة
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- فعالية المنظمة الدولية

أوال: شروط الفعالية 

الية ثانيا: العوامل المؤثرة في الفعَّ

األمم المتحدة
- مبادئ األمم المتحدة وغاياتها

أوال :  مبادئ األمم المتحدة 

ثانيا : أهداف األمم المتحدة ومقاصدها من الميثاق 

- ميثداق األمم المتحدة

أوال: طبيعة الميثاق القانونية

ثانيا: الميثاق أساس النظام القانوني لألمم المتحدة

ثالثا: سمو الميثاق 

رابعا: الوسائل القانونية لممارسة نشاط األمم المتحدة

- العضوية في األمم المتحدة

أوال: التصنيف والشروط 

ثانيا: اإلجراءات واإلشكاالت

ثالثا : حق االنسحاب 

رابعا: العقوبات القسرية المؤثرة في العضوية

خامسا: عقوبة المخالفات المؤثرة في العضوية

املحارضة التاسعة

أجهزة األمم المتحدة
- الجمعية العامة 

أوال: تشكيل الجمعية العامة 

ثانيا: دورات االنعقاد 

ثالثا: قرار االتحاد من أجل السلم   

رابعا: لجان عمل الجمعية العامة 

خامسا: رئاسة الجمعية العامة 

سادسا: وظائف الجمعية العامة واختصاصاتها 

سابعا: تطور صالحيات الجمعية

ثامنا: نظام التصويت في الجمعية العامة 

املحارضة العارشة
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- مجلس األمن

• المبحث األول :تأليف المجلس وعضويته

أوال: العضوية الدائمة

ثانيا: العضوية المؤقتة  

ثالثا: لجان مجلس األمن       

• المبحث الثاني :إدارة مجلس األمن

أوالً: اجتماعات مجلس األمن

ثانياً: إعداد جدول األعمال   

ثالثاً: التصويت في مجلس األمن

رابعا: امتناع العضو الدائم عن التصويت أو غيابه عن جلسات 

المجلس 

• المبحث الثالث اختصاصات مجلس األمن

أوال: االختصاصات المنفردة وتشمل: 

ثانيا: االختصاصات المشتركة 

ثالثا: طرق عرض النزاع على المجلس 

• المبحث الرابع الطبيعة القانونية للمجلس وقراراته

أوال: الطبيعة القانونية والواقعية للمجلس 

ثانيا: التكييف القانوني لقرارات وتوصيات مجلس األمن 

• المبحث الخامس التعّسف في استعمال حق النقض

أوالً: اإلفراط في استعمال حق النقض 

ثانياً: تكريس حق النقض لدولة واحدة 

• المبحث السادس وسائل الهيمنة على قرارات مجلس األمن

أوالً: عرقلة انعقاد المجلس 

ثانياً: التلويح باستخدام حق النقض أو استخدامه صراحة

ثالثاً: التهديد والترغيب 

رابعاً: محاولة السيطرة على المنظمة ذاتها

خامسا: مالحظات حول دور مجلس األمن 

• المبحث السابع إصالح مجلس األمن

أوالً: إصالح مجلس األمن 

ثانياً: عقبات أمام اإلصالح

املحارضة الحادية عرشة
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المجلس االقتصادي واالجتماعي 
أوال: تشكيل المجلس 

ثانيا : دورات االنعقاد

ثالثا: الوظائف واالختصاصات 

رابعا :اللجان 

خامسا: عالقة المجلس بغيره من األجهزة 

سادسا:الهيئات الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماع

- مجلس الوصاية 

أوال: نظام الوصاية 

ثانيا: األقاليم المشمولة بالوصاية 

ثالثا: األهداف 

رابعا: الوظائف واالختصاص 

خامسا: تشكيل المجلس 

سادسا: دورات االنعقاد والتصويت

- األمانــة العامــة 

أوال: األمين العام 

ثانيا:األمناء العامين

ثالثا:اختصاصات األمين العام 

رابعاً ـ الوضع القانوني لألمانة العامة

خامسا: الموظفون الدوليون

سادسا: المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة

- محكمة العدل الدولية

أوال: تشكيل المحكمة وعضويتها 

ثانيا: المتقاضون أمام المحكمة 

ثالثا: التسوية القضائية 

رابعا: اختصاصات المحكمة 

خامسا: اإلجراءات أمام المحكمة

سادسا : حكم المحكمة

املحارضة الثانية عرشة
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- إصالح األمم املتحدة

أوال: أسباب اإلخفاق 

ثانيا : مشاريع إصالح األمم املتحدة

املحارضة الثالثة عرشة

- التحديات التي واجهت األمم املتحدة 

أوالً: التحديات السياسية

ثانياً: التحديّات القانونية

ثالثاً: التحّديات املالية واإلدارية

رابعاً: التحّديات األمنية

املحارضة الرابعة عرشة
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مقدمة: 
ــم  ــة بــن دول العــامل، فيهت ــذي يجمــع املعامــالت االقتصادي ــل اإلطــار ال ــدويل ميث االقتصــاد ال

ــة.  ــية االقتصادي ــدرة التنافس ــرف والق ــعار ال ــورات أس ــدان، وتط ــن البل ــة ب ــات التجاري بالعالق

ــن  ــالت والتفاعــالت ب ــى املعام ــة ع ــج املرتتب ــاط والنتائ ــح األمن ــدويل لتوضي ويســعى االقتصــاد ال

الســكان مــن مختلــف البلــدان، مبــا يف ذلــك التجــارة واالســتثار وتحــركات عوامــل اإلنتاج.وميكــن 

ــا االقتصــادي. ــم بدراســة العوملــة مبفهومه ــه يهت القــول ان

املحتوى: 
تدرّس هذه املادة من خالل محاور ثالثة اساسية:

1- يعالــج املحــور االول ميــزان املدفوعــات وكيفيــة اعادتــه اىل حالــة التــوازن يشــتمل هــذا املحــور 

ــى فصلن: ع

ــك  ــا وذل ــي يتطلبه ــود الت ــزان املدفوعــات والقي ــن مي • يخصــص الفصــل االول لدراســة تكوي

مــن خــالل:

- العمليات الرئيسية يف ميزان املدفوعات

- القيد يف ميزان املدفوعات

• يخصص الفصل الثاين لدراسة اعادة التوازن اىل ميزان املدفوعات، وذلك من خالل:

- توازن ميزان املدفوعات عر حركات االسعار

- توازن ميزان املدفوعات عر حركات املداخيل

- رشوط نجاحعملية رفع او تخفيض قيمة النقد

- مختلف مقاربات التصحيح الخارجي

2- يعالج املحور الثاين سوق الرصف. يشتمل هذا املحور عى فصول ثالثة:

• يخصص الفصل االول لدراسة تحديد سعر الرف، وذلك من خالل:

- املحددات االقتصادية للرف

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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- االنحرافات الرفية

- التحديد التجريبي للرف

• يخصــص الفصــل الثــاين ألنظمــة الــرف املرتبطــة بتدّخــل الســلطات النقديــة، وذلــك مــن 

خــالل:

- نظام معدالت الرف الثابتة

- نظام الرف العائم

- تجربة العوم وما متخض عنها من نتائج

ــتن  ــة السياس ــادي وفعالي ــد االقتص ــى الصعي ــوازن ع ــة الت ــث لدراس ــل الثال ــص الفص • يخص

ــن خــالل: ــك م ــم، وذل ــت والعائ ــرف الثاب ــي ال ــة يف ظــل نظام ــة واملوازني النقدي

- فعالية السياستن النقدية واملوازنية يف ظل نظام الرف املرن.

3-  يعالــج املحــور الثالــث تطــور النظــام النقــدي الــدويل بعــد العــام 1970. يشــتمل هــذا املحــور 

عــى فصــول ثالثــة:

• يخصــص الفصــل االول لدراســة التخــيل عــن الــرف الثابــت واالنتقــال اىل تجربــة العــوم غــر 

التــام حتــى العــام 1978، وذلــك مــن خــالل:

- التخيل عن الرف الثابت عى اثر االزمات النقدية

- اسعار الرف بن االزمتن البرتوليتن: ضعف الدوالر ووفرة السيوالت

ــك مــن  ــام 1970، وذل ــذ الع ــام ألســعار الــرف من ــاين للعــوم غــر الت • يخصــص الفصــل الث

خــالل:

- تطور سعر رصف الدوالر منذ العام 1970

"Euro" النظام النقدي االورويب والعملة االوروبية املوّحدة: اىل -

ــن  ــك م ــة، وذل ــف دولي ــد دويل واداة توظي ــدوالر كنق ــة ال ــث لدراس ــل الثال ــص الفص • يخص

خــالل:

- الدوالر كنقد دويل

- الدوالر كأداة توظيف دولية يف اطار "اليورو اسواق"

- أهم االدوات املالية الجديدة.
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Introduction :
Webster’s defines negotiation as » the act of conferring with another so as to 

arrive at the settlement of some matter «, While diplomacy is art and practice 

of conducting negotiations between nations.” The former places emphasis on 

interpersonal relations and can be applied in many situations; ranging from 

individual marriages, the purchase of a house or car, union-management relations, 

domestic politics, or international relations. The latter, on the other hand, places 

emphasis on the management of foreign relations through the application of the 

tool of negotiation. Diplomacy is a form of statecraft, and the context is which it 

is applied- namely, the international system- is important in understanding and 

analyzing diplomatic behavior. In sum, this is a course in international relations, 

and it is intended as a primer on the diplomatic method.

The course is divided into three sections. The first is intended for background, 

and will take up the role of diplomacy in international relations, and the nature and 

origins of the modern diplomatic system. The second section will examine practical 

problems in the conduct of diplomacy. A simulation exercise will be conducted 

to give students an appreciation of the tasks that are encountered in diplomatic 

negotiation. The third section will examine case studies of diplomatic negotiation, 

including the Canada- U.S. Free Trade Agreement, the United Nations Conference 

on the Law of the Sea, and arms control generally.

The seminar will be based on class discussions of regularly assigned readings. 

Students are expected to write two short essays on predetermined topics, Essays are 

to 1000 to 2000 words, not including end notes or bibliography. A term paper will be 

submitted at the end of the course, based on a case study of diplomatic negotiation  

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

M3003

 Diplomacy and

Negotiation
535الثالث



577 عالقات دولية / الفصل الثالث

chosen by the student. Term papers are to 30004000- words, not including end 

notes or bibliography, and are expected to describe the case, explain the outcome, 

and analyze the most important lesson to be drawn from the case. Finally, graduate 

students will have an additional assignment regarding the class discussion of the 

cases taken up in the third section of the course.

Plan :

I- Diplomacy, Negotiation and International Relations

Class 1: Introduction to Course

- Practicum: Prisoner’s Dilemma as a Representation of the Diplomatic Dilemma.

- No Class reading

- Recommended: Anatol Rapoport, Fights, Games and Debates, University of 

Michigan, 1978.

Class 2: Diplomacy and Theories of International Relations

- Class Reading )required(

• Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, rev. edition, Knopf, 1985. Chapters 

11 )Balance of Power(, 31 )Diplomacy(, and 32 )Future of Diplomacy(.

• A.F.K. Organski, world Politics, knopf, 1958. Chapters 8 )Road to Power(, 11 

)Balance of Power(, 12 )Power Transition(, and 13 )diplomacy(.

• Thucydides, The Peloponnesian War, Penguin, 1954. Book 1: 2388-, The 

Disputes over Epidamnus, Corcyra, Potidaea; and The Dabate at Sparta and 

Declaration of War.

- Recommended: Adam Watson, Diplomacy: The dialogue Between States Methuen, 

1982.

Class 3: Origins of Modern Diplomacy I

- Class Reading )required(:

• Garett Mattingly, Renaissance Diplomacy, Houghton-Mifflin, 1955. Parts 13-

• Thucydides Book V: 84116- )Melian Dialogue(.
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- Recommended: Sir Frank Adcok and D.J. Mosley, Diplomacy Ancient Greece, St. 

Martin’s Press, 1975.

Class 4: Origins of Modern Diplomacy II

- Class Reading )required(:

• Mattingly, part 4

• Harold Nicolson,  The Evolution of Diplomacy, Collier Books, 1962.

- Recommended: Girija K. Mookerjee, Diplomacy: Theory and History, Trimurti 

Publications, 1973.

Class 5: Diplomacy of the Twentieth Century

- Class Reading )required(:

• Harold Nicolson, Diplomacy, Third Edition, Oxford, 1963.

• Sasson Sofer “Old and new diplomacy: a debate revised” 14 Review of 

International Studies, )1988(.

- Recommended: R.B. Mowat, Diplomacy and Peace, Williams and Norgate, 1935.

Class 6: Diplomacy and Complex Interdependence

- Class Reading )required(:

• R.O. Keohane and J.S. Nye, Power and Interdependence, Second Edition, Scott 

Forsman, 1989. Chapters 1,2,5.

• G.R. Winham, “Negotiation as a Management Process” 30 world Politics )1977(.

- Recommended: Elmer Plischke )ed( Modern Diplomacy: The Art and the 

Artisans, a&I, 1979.

FIRST ESSAY ASSIGNMENT: What is diplomacy and what is its role in the 

international system? Will the systemic changes of 1989 produce a change in that 

role?
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II- The Practice of Diplomatic Negotiation

Class 7: Analysis of the Diplomatic Process

- Class Reading )required(

• Francois de Callieres, On The Manner of Negotiations with Princes, University 

of Notre Dame, 1963.

• G.R.Winham,“Practitioners’ Views of international Negotiation”, World Politics, 

Vol. 32 )October, 1979(.

- Recommended:  Fred C. Ikle, How Nations Negotiate Praeger, 1967.

Class 8: The Concession- convergence Debate

- Class Reading )required(:

• Fres C. Ikle and Nathan Leites,“Political negotiation as a process of modifying 

utilities”, Journal of Conflict Resolution, Vol 6:1 )1962(.

• I. William Zartman, “Negotiation as a joint decision-making process” Journal 

of Conflict Resolution, vol 21:4 )1977(.

- Practicum: The Real Estate Negotiation

- Recommended: I. William Zartman and Maureen Berman, The Practical 

Negotiator, Yale University Press, 1982.

Class 9: Simulation Exercise I

- Class Reading )required(:

• Gilbert R. Winham and H. Eugene Bovis “Agreement and Breakdown in 

Negotiation: Report on a State Department Training Simulation”, Journal of 

Peace Research, Vol. 15:4 )1978(.

• Gilbert R. Winham and H. Eugene Bovis, “Distribution of Beneflits in 

Negotiation: Report on a State Department Training Simulation”, Journal of 

Conflict Resolution, Vol. 23:3 )1979(.

- Practicum: Briefing for EEZ Simulation Exercise.
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Class 10: Simulation Exercise II

- Practicum: Aldo chircop and Gilbert R. Winham, “Management of The Exclusive 

Economic Zone )EEZ(: Simulation Exercise”, mimeo, 1983.

SECOND ESSAY ASSIGNMENT: Topic to be based on simulation exercise.

III- Cases in Diplomatic Negotiation

Class 11 Subsidies and Countervailing Duties in the Canada U.S. Free Trade 

Agreement

- Class Reading )required(:

• Gilbert R. Winham, Trading with Canada: the Canada U.S. Free Trade 

Agreement, twentieth Century Fund 1988, especially Chapter 3.

- Recommended: 

• David Leyton-Brown and Marc Gold )eds(, Trade-offs on free Trade: the 

Canada-U.s. Free Trade Agreement, Carswell, 1988.

• Doern, G. Bruce and Brian Tomlin, Faith and fear: the free trade story, don 

Mills, Ontario: Stoddart, 1991.

Class 12: Seabed Mining in the United Nations Conference on the Law of the 

Sea.

- Class Reading )required(:

• Clyde Sanger, Ordering the Oceans: the Making of the Law of the Sea, Zed 

Books, 1986. Chapters 1, 11.

- Recommended: 

• James Sebenius, Negotiation the Law of the Sea, Harvard University Press 1984.

• Hollick, Ann, U.S. Foreign Policy and the law of the sea, Princeton University 

Press 1981.
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مقدمة: 
ــرت 2 يف  ــالب املس ــة لط ــة خاص ــاين اهمي ــل االنس ــة والتدخ ــؤولية الدولي ــادة املس ــكل م تش

ــا: ــر اهمه ــباب نذك ــدة اس ــك لع ــة وذل ــات الدولي العالق

ــن  ــة ,ولك ــا القانوني ــون لواليته ــن يخضع ــخاص الذي ــة االش ــن  حاي ــؤولة ع ــة مس ان  الدول

ــق  ــل يح ــا ,ه ــة مواطنيه ــؤوليتها يف حاي ــل مس ــد تحم ــا او ال تري ــة م ــتطيع دول ــا ال تس عندم

للــدول االخــرى القيــام بهــذه املســؤولية؟ وكيــف ؟ويف ايــة وســيلة ؟,ومــا هوشــكل الحايــة ؟  يف 

حــال عــدم تدخلهــا هــل تتحمــل هــذه الــدول املســؤولية عــن النتائــج الناجمــة عــن ذلــك؟ويف اي 

ــا التدخــل االنســاين؟الخ... ــم عليه ــي يت ــا هــي االســس الت ايطارقانوين؟وم

ــر  ــا اث ــروف ؟وم ــرى ؟ويف اي ظ ــة اخ ــة دول ــب حاي ــعوب يف طل ــراد او للش ــق لالف ــل يح ه

ذلــك عــى "املجتمــع الــدويل " وعــى العالقــات بــن الــدول فيــا بينهــا , وكذالــك يف عالقتهــا مــع 

املنظــات الدوليــة واالقلميــة , وعــى  القانــون الــدويل العــام , بــل عــى مفهــوم الدولــة  , وعــى 

وظيفتهــا, وعالقاتهــا ليــس فقــط مــع الــدول االخــرى بــل ايضــا مــع مواطينيهــا ,الــخ .

املحتوى: 
1( مفهوم املسؤولية الدولية و التدخل الدويل.

- مفهوم املسؤولية  الدولية. 

- مفهوم الحاية الدولية .

- مفهوم التدخل الدويل.

2( اشكال التدخل.

1- التدخل العسكري .

2- التدخل الغر عسكري .

3- التدخل من جانب واحد ..

4- التدخل يف اطار  تحاالف دويل .

5- التدخل يف اطار االمم املتحدة .

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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6- التدخل يف اطار املنظات االقلمية .

7 - التدخل بناء عى طلب من السلطة الفعلية 

8- التدخل بناء عى طلب من املعارضة .

3( املسؤولية الدولية والتدخل االنساين  يف ضؤ القانون الدويل العام .

1- حق الشعوب يف طلب املساعدة يف ضؤ القانون الدويل .

2- واجب الدول يف تلبية طلب املساعدة ..

3- الحاية الدولية واألمن االنساين .

4- التدخل االنساين ومبدأ السيادة .

5- التدخل االنساين ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية .

6- التدخل األنساين ومبدأ املساواة  بن الدول .

7- التدخل األنساين ومبدأ حق الشعوب يف تقرير املصر.

8- التدخل االنساين ومبدأ حظر استخدام القوة .

9- التدخل االنساين ومبدأ القواعد االمرة يف القانون الدويل .

10- التدخل االنساين والقانون الدويل للحقوق االنسان.

11- التدخل االنساين والقانون الدويل االنساين .

4( دور املنظامت الدولية يف الحامية .

1- دور أالمم املتحدة .

2- دور املنظات االقلمية .

3- دور املنظات الغر حكومية .

5( املامرسات الدولية املبنية عىل التدخل األنساين واثرها عىل العالقات الدولية .

1- التدخل األنساين يف حالة الكوارث الطبيعية .

2- التدخل االنساين بذريعة حاية حقوق االنسان .

3- التدخل االنساين بذريعة الحرب عى االرهاب.

4- التدخل االنساين بذريعة نرش الدميوقراطية. .

5- التدخل بذريعة الحاية الدبلوماسية .

6- التدخل بذريعة حاية االمن القومي.

7- التدخل بذريعة الدفاع عن النفس الوقايئ اواالستباقي.
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6( اعامل تطبقية للطالب .

- يقدم الطالب ورقة 5 صفحات -7 دقائق .

- ثالث  اوراق يف كل حصة .

- نقاش ومالحظات 15 دقيقة.

املواضيع املوزعة عىل الطالب التدخل االنساين يف:
- الصومال  1994-1992.

- رواندا1994 .

- يوغسالفيا 1992.

- كوسوفو 1999.

- هايتي 1991.

- تيمور الرشقية 2000-1999.

- كونغو 1965 -1999.

- سان دومنيك 1965.

- كوبا 1962-1898.

- العراق 1993-1992.

- سوريا 2011.

- ليبيا2011

- افغانستان 2001

- جورجيا 2008

- البحرين 2010

- اليمن 2015
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مقدمة: 
مل تعــان امــة يف التاريــخ املعــارص مــا عانتــه األمــة العربيــة. فرزحــت تحــت اســتعار عثــاين 

خمســة قــرون مــن الزمن،كانــت مبثابــة دهــور طويلــة ، أثقلــت هممها.فغاصــت يف أتــون الراعات 

والتفرقــة والنزاعــات والفرقة.أيقظتهــا فكــرة القوميــة العربيــة للخــروج مــن وضــع مــزر تتخبــط بــه 

، لكنهــا مل توفــق حتــى اآلن.

ــيس -  ــداب فرن ــت انت ــة تح ــق العربي ــم املناط ــع معظ ــا، فوق ــا مل يرحمه ــخ أيض ــن التاري لك

بريطــاين، بعدمــا رشعــن متزيقهــا وتفتيتها.فكانــت موجــة ثــورات االســتقالل الثانية،بعدمــا فشــلت 

ــل  ــا ظ ــة ،في ــكلت دول هجين ــة وش ــق العربي ــض املناط ــتقل بع ــم العثاين.اس ــان الحك األوىل إب

ــة. ــارات واملشــيخات الخليجي ــر وبعــض اإلم ــة كالجزائ ــالل أو الوصاي ــا تحــت االحت بعضه

ظــنَّ بعــض العــرب ، أن جامعــة الــدول العربيــة ســتكون مــالذا آمنــا للوحــدة ؛ فتحّولــت منــذ 

البدايــة مرتعــا للتعــاون بــدل الوحــدة.وزاد الــرشخ واالنقســام فيــا بعــد للعديــد مــن األســباب 

الذاتيــة واملوضوعيــة املتعلقــة بــكل قطــر عــريب.

ــرة يف إطــار  ــات ونكســات كث ــام 1948 بخســارة فلســطن،وتالها نكب ــة األوىل ع ــت النكب كان

الــراع مــع إرسائيل.بُنيــت أنظمــة عربيــة عــى قواعــد وأســس متباينــة شــكال وموضوعــا ومواقــف.

لكــن مبجملهــا اجتمعــت عــى بنــى متخلفــة متحكمــة ومتســلطة.غابت قضايــا حقــوق اإلنســان 

ويف طليعتهــا قضايــا الحريــة والدميوقراطية،وحــل مكانهــا االســتبداد والقهر.ظهــرت وســائل التمســك 

بالســلطة وغــاب تداولها.تغنــى العــرب بقوميتهــم العربيــة ، وحــل مكانهــا الحــذر والخــوف مــن 

أقليــات فرضــت عليهــا عنوة،واســتغلها الخــارج أفضــل اســتغالل.

مل نجــد نحــن العــرب حــال للكثــر مــن قضايانا,ووقفنــا وراء خلفيــة املؤامــرة رغــم صحتها،لكــن 

ــيل  ــا يف س ــا وغرقن ــلمنا لواقعن ــرا مقضيا،فاستس ــا أم ــل اعترناه ــر ملواجهتها،ب ــيئا يذك ــل ش مل نفع

مشــاكلنا.حكمتنا أنظمــة مل تعــرف الرحمــة يومــا، فكانــت مجتمعاتنــا عرضــة للمذلــة والقهــر مــن 

الداخــل والخارج،فاجأتنــا ثــورات شــبابية ال أحــد يعــرف حتــى اآلن مــن حركهــا واىل أيــن ســتصل.

ــن  ــا م ــا رضب ــا نتلمــس دروب الخــالص وكأنه ــا، وبتن ــا قضايان ــت معن ــا وغرق باختصــار، غرقن

الخيال،فــا العمــل؟ باختصــار أيضــا، إن أمــة تختزن معــامل الحضارة والــرثوة واالمكانــات البرشية،لن 

تعجــز يومــا عــن إعــادة صياغــة تاريخهــا والعمــل عــى بنيــان دولتهــا القــادرة - العادلــة.
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املحتوى: 
ترتكــز محــاور املقــرر وموضوعاتــه حــول القضايــا املركزيــة التــي عانــت منهــا األمــة العربيــة، إن 

كان عــى الصعيــد الداخــيل للدولــة القطريــة ،مــرورا بالعالقــات البينيــة ، وصــوال إىل القضايــا ذات 

الطابــع اإلقليمــي. وأبــرز هــذه املحــاور واملوضوعــات التــي تنقســم إىل قســمن هــي:

- القسم األول املحاور ذات الطابع اإلقليمي

1. النظام اإلقليمي العريب.

2. الراع العريب اإلرسائييل وآفاقه.

3. مسارات التسوية العربية اإلرسائيلية ومآالتها.

4. الرنامج النووي اإليراين وهواجس العرب.

5. الراع الدويل عى املوارد يف اإلقليم وأثره عى العرب.

6. دور القوى اإلقليمية الكرى يف التحوالت العربية.

- القسم الثاين املحاور ذات الطابع القطري والبيني

1.  حقوق اإلنسان يف الوطن العريب.

2. اإلسالميون والسلطة يف الوطن العريب.

3. أزمة تداول السلطة يف الوطن العريب.

4. األقليات يف الوطن العريب.

5. النزاعات البينية يف الوطن العريب.

6. الحراك العريب وعوامل التحوالت وإمكانات التغير. 

توصيف حماور املقرر وموضوعاته:
يتسم التوصيف بتحديد العوامل املؤثرة يف كل جانب من هذه املحاور وفقا للتايل:

ــدور . 1 ــات وال ــز عــى اآللي ــع، والرتكي ــة املــررات والدواف محــور النظــام اإلقليمــي العــري، لجه

الــذي قامــت بــه جامعــة الــدول العربيــة وأســباب فشــلها ؛ وكذلــك التطــرق إىل التجمعــات 

ــة وأثرهــا يف النظــام اإلقليمــي.  القطري

ــه، . 2 ــراع ومجاالت ــب ال ــى جوان ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــيل ، م ــريب اإلرسائي ــراع الع ــور ال مح

والحــروب الكــرى والصغــرى ونتائجهــا.
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محــور مســارات التســوية ، عــر تحليــل األســباب التــي أدت إىل التحــّول نحــو خيارات التســوية، . 3

بــدءا مبــر وكامــب ديفيــد، مــرورا مبؤمتــر مدريــد واتفاقيــة وادي عربــة مــع األردن، وأوســلو 

ــاره.  ــه وآث ــوري ونتائج ــاين الس ــار اللبن ــرث املس ــى تع ــز ع ــطيني. والرتكي ــب الفلس ــع الجان م

ومحاولــة اســترشاف الــراع وإمكانــات التســوية.

ــن . 4 ــة م ــه األمني ــكاالته وهواجس ــه وإش ــن خلفيات ــراين ، ويتضم ــووي اإلي ــج الن ــور الرنام مح

الجانــب العــريب، مــع الرتكيــز عــى كيفيــة إدارة أزمــة امللــف مــع الغــرب وأثــره عــى بعــض 

ــة.  ــة القامئ ــا العربي القضاي

الــراع الــدويل عــى املــوارد يف اإلقليــم ، ويتضمــن الرتكيــز عــى خلفيــات التدخــل الخارجــي . 5

وتواجــده يف بعــض املناطــق العربيــة، وصــوال إىل احتــالل العــراق وقبلــه فلســطن ، ومــا آلــت 

إليــه األوضــاع الراهنــة يف املنطقــة، كاألزمــة الســورية والليبيــة وغرهــا.

ــرتيك . 6 ــدور ال ــا يجــري يف الوطــن العــريب، وبخاصــة ال ــة الكــرى مب ــوى اإلقليمي محــور دور الق

ــراين.    ــيل واإلي واإلرسائي

ــة، واســتبداد  . 7 ــا الدميوقراطيــة والحري ــز عــى قضاي محــور حقــوق اإلنســان ، مــن خــالل الرتكي

األنظمــة وتــداول الســلطة، ودور األحــزاب العربيــة يف الرتكيبــة السياســية االجتاعيــة لألنظمــة 

العربيــة. 

محــور اإلســالمين والســلطة يف الوطــن العــريب، عــر الرتكيــز عــى الواقــع االجتاعــي . 8

واالقتصــادي والســيايس والتهميــش الحاصــل ضــد هــذه الجاعــات، والعوامــل التــي أدت اىل 

نهــوض األصوليــات اإلســالمية وجاعــات التكفــر واإلرهــاب.

ــداول يف . 9 ــري للت ــل النظ ــالل التأصي ــن خ ــريب، م ــن الع ــلطة يف الوط ــداول الس ــة ت ــور أزم مح

الفكريــن العــريب واإلســالمي، وإلقــاء الضــوء عــى آليــات التــداول يف بعــض الدســاتر العربيــة ، 

ــار ونتائــج هــذه األزمــة. والتــداول املقنــع للســلطة ، وآث

ــة . 10 ــا وكيفي ــز عــى واقعه ــم الرتكي ــة يف الوطــن العــريب، إذ يت ــة والديني ــات العرقي محــور األقلي

ــة  ــة اســتغالل القــوى اإلقليمي ــا، وكيفي ــي تتواجــد فيه ــل األنظمــة الت ــا مــن قب التعامــل معه

والدوليــة لهــا ومحاولــة تحريكهــا إلضعــاف بعــض األنظمــة وتفتيتهــا، ومحاولــة الرتكيــز عــى 

ــاط والشــيعة. ــغ واألقب ــراد واالمازي ــال األك الســبل والوســائل لحــل مشــاكلها. مث

محــور النزاعــات العربيــة البينيــة ، كالنزاعــات السياســية واإليديولوجيــة ، ونزاعــات . 11  .11

الحــدود واملــوارد وغرهــا.

ــل . 12 ــر وتحلي ــل التغي ــق يف عوام ــالل التدقي ــن خ ــر ، م ــل التغي ــريب وعوام ــراك الع ــور الح مح

األســباب التــي أدت إىل فشــل هــذه التجــارب. وأثــر املــرشوع األمــريك ، الــرشق األوســط الكبــر 

مبــا يجــري حاليــا.  
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أهداف املقرر:
يف نهاية املقرر عى الطالب أن يكون قد اكتسب ما ييل: 

التعرف عى ابرز القضايا اإلقليمية يف الرشق األوسط ، وبخاصة املؤثرة يف الواقع العريب.. 1

معرفة حجم ودور القوى اإلقليمية الكرى يف قضايا الوطن العريب.. 2

القدرة عى تحليل واستنتاج ابرز مظاهر األزمات يف املنطقة.. 3

فهم وتحليل األسباب التي تؤدي إىل النزاعات البينية العربية واإلقليمية.. 4

اكتساب مهارات اإلعداد وإلقاء أوراق العمل التي يعدها الطالب  مسبقا.. 5

اكتساب مهارات التواصل مع الجاعة وكيفية إيصال املعلومة للغر.. 6

وسائل اجناز املقرر:
يعطى املقرر من خالل محارضة أسبوعية يف خالل ثالث ساعات.. 1

ميتد املقرر زمنيا خالل 12 أسبوعا عى األقل.. 2

ــادة، يف خــالل 75 . 3 ــل أســتاذ امل ــن قب ــن املحــاور يف محــارضة مســتقلة م ــرشح كل محــور م ي

ــة . دقيق

يرتك الوقت املتبقي من املحارضة  للمناقشة والحوار الذي يديره األستاذ مع الطالب.. 4

يــرتك لألســتاذ باالتفــاق مــع الطــالب حريــة اختيــار الكيفيــة التــي يتــم فيهــا مناقشــة بعــض . 5

أوراق العمــل التــي يعدهــا الطــالب خــالل الفصــل واملتعلقــة باملقــرر.

 التقييم:
يتم تقييم عمل الطالب من خالل مرحلتن:

- املرحلة األوىل : 

عر إعداد أوراق العمل وإلقائها خالل املحارضات.. 1

نسبة املناقشة واملشاركة والحضور األكادميي والعلمي يف القاعة.. 2

ــات . 3 ــن مجمــوع عالم ــة عــى نســبة  30 % م ــم هــذه املرحل ــة تقيي ــب يف عملي يحصــل الطال

ــة. ــاركة واملناقش ــى املش ــل و10%ع ــة العم ــى ورق ــم إىل 20 % ع ــرر. وتنقس املق

- املرحلة الثانية

االمتحــان النهــايئ الــذي يجــرى يف نهايــة املقــرر. ويقيّــم الطالــب مــن خــالل اإلجابــة عــى احــد . 1

ــة  ــة االمتحــان 70% مــن العالم ــا املقــرر خــالل الفصــل ، وتحســب عالم ــي تناوله املحــاور الت

النهائيــة التــي تجمــع  عالمــة املرحلتــن األوىل والثانيــة.
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جدول املحاضرات األسبوعي:

 موضوع املحارضة.رقم املحارضة

النظام اإلقليمي العريب.1

الراع العريب اإلرسائييل وآفاقه.2

مسارات التسوية العربية اإلرسائيلية ومآالتها.3

الرنامج النووي اإليراين وهواجس العرب.4

الراع الدويل عى املوارد يف اإلقليم وأثره عى العرب.5

دور القوى اإلقليمية الكرى يف التحوالت العربية.6

حقوق اإلنسان يف الوطن العريب.7

اإلسالميون والسلطة يف الوطن العريب.8

أزمة تداول السلطة يف الوطن العريب.9

األقليات يف الوطن العريب.10

النزاعات البينية يف الوطن العريب.11

الحراك العريب وعوامل التحوالت وإمكانات التغير. 12



589 عالقات دولية / الفصل الرابع

Introduction :
1. La publicisation des problèmes: un des aspects premiers des phénomènes 

politiques.

2. Le politique requiert l'intervention d'individus ou de groupes pour mettre en 

avant certaines questions qui vont être problématisées dans la société avec le 

concours des médias.

3. L'étude des campagnes électorales dans l'observation des médias et de leurs 

effets individuels et collectifs.

Plan :
Première partie: Médias et Démocratie

1. La communication de campagne électorale: indicateur de modernisation des 

processus politiques qui impliquent les organisations, les médias et l'électorat 

)essai de Pippa Norris(.

2. Les transformations de la démocratie représentative: le parlementarisme, la 

démocratie de partis et la démocratie du public.

3. Les outils de la communication dans la phase prémoderne, dans la phase 

postmoderne, et au troisième âge.

4. Performance et systèmes de médias

La typologie des systèmes de médias dans les démocraties.

Le caractère élitiste du monde des gouvernants et l'hétérogénéité de l'audience 

peut inhiber la propension des médias à se comporter démocratiquement. 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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Deuxième partie: Les Effets des Médias

1. Le passage de la croyance dans le vote reflet )de la condition sociale( à un vote 

réflexe qui correspond à l'identification partisane.

2. L'orientation vers un vote réfléchi: la dimension cognitive de la décision électorale 

à laquelle les médias apportent une contribution de plus en plus décisive.

3. La transmission d'une hiérarchie des problèmes saillants des médias vers le 

public. 

4. Les autres mécanismes persuasifs de l'information comme l'effet de cadrage )ou 

de présentation d'un objet( et l'effet d'amorçage )transformation des critères 

d'évaluation d'un objet(.
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Introduction :
This course examines the close relationship between politics and the mass media 

in the US. It explores the ways media is used by the political class to shape domestic 

public opinion )hegemony( and to influence audiences in the developing world 

)media imperialism(. It will provide insights on how knowledge is manufactured 

by the political-media establishment through everyday political communication, 

and how public consent is won by means of common propaganda techniques. The 

course will further enable students to understand both the political economy of the 

US media as well as the means it has at its disposal for setting a predefined political 

agenda. The works of liberal and leftist critical thinkers and writers like Noam 

Chomsky will be used as the main resource for this course, which is essentially a 

critical exposition of US media and its role as a dominant ideology which serves 

the US government and its corporate sponsors in their domestic and foreign policy 

agendas. 

This course combines lectures, class discussions, and assignments.  Students 

will be encouraged to critically assess the information they are exposed to, as well 

as to evaluate and to compare rather than simply to memorize it.  The class will 

be a forum where students and the teacher will exchange ideas and analyze the 

material under consideration. Each student will be asked to complete assignments 

on specified topics. The professor will work closely with each student in all stages of 

the research and writing process. Each student will meet with the instructor outside 

of class on a regular basis to discuss the development of his/her research.   

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

REIN 

M4002

 Media and Political

 communication
428الرابع



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية592

Plan:

I. Basic Concepts in Media and Political Communication: reality, objectivity, 

knowledge/episteme, hegemony 

- Readings: Class notes

II. Introduction on Mainstream Media and Propaganda 

- Readings: 

• “How 5 American Companies Control What You Think”, RT

• Noam Chomsky, “What Makes Mainstream Media Mainstream”

• Noam Chomsky, “Propaganda, American Style” 

• Selections, by Noam Chomsky )Excerpted from Chronicles of Dissent(

• Michael Parenti, “Monopoly Media Manipulation”

III. How Hegemony Works in a Liberal Democracy 

- Readings:

• Karl Marx and Friedrich Engels, “The Ruling Class and Ruling Ideas”, pp. 912-

• Antonio Gramsci, “)i( History of the Subaltern Classes; )ii( The Concept of 

“Ideology”; )iii( Cultural Themes: Ideological Material”, pp.1317-

• “Gramsci”, warofposition.com

• “Is America an Oligarchy?” The New Yorker, 18 April 2014

• Martin Gilens and Benjamin Page, “Testing Theories of American Politics: 

Elites, Interest Groups, and Average Citizens”,  Perspectives on Politics, 2014

IV.The Political Economy of Media

- Readings: 

• Noam Chomsky, “Introduction”, Manufacturing Consent: The Political 

Economy of the Mass Media 
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V. Propaganda and Media Warfare

- Readings: 

• Edward Herman and Noam Chomsky, “A Propaganda Model,” pp.257294-

• Noam Chomsky, Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda 

)entire book(

• “50 types of Propaganda” 

• “Overt Psychological Operations Conducted by the Military Services in 

Peacetime and in Contingencies Short of Declared War,” Department of 

Defense, 1984

• Michael Parenti, “Conspiracy Phobia on the Left”

VI. US Media and the Arab World and Islam

- Readings:

• Edward Said, Introduction to Vintage Edition, pp. xi-xlviii, in Covering Islam

• Edward Said, Islam and the West, pp.335-, in Covering Islam

VII. Media Imperialism

- Readings:

• Herbert I Schiller, “Not Yet the Post-Imperialist Era,” pp.295310- 
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مقدمة: 
يهــدف هــذا املقــرر إىل تعريــف الطــالب الذيــن يدرســون العلــوم السياســية، عــى األنظمــة 

السياســية وتحليلهــا مــع املعايــر املســتخدمة يف تصنيفهــا كــا يهــدف اىل اعطــاء الطــالب منــاذج 

ــة  ــن انظم ــائدة م ــواع الس ــي األن ــث يغط ــة بحي ــامل املختلف ــية يف دول الع ــة السياس ــن األنظم م

برملانيــة )بريطانيــا( ورئاســية )الواليــات املتحــدة ومجلــيس )ســويرسا( ومختلطــة )فرنســا( باإلضافــة 

ــدول والقــوى  ــل ســلطات هــذه ال ــا ينبغــي تحلي ــة ك اىل بعــض االنظمــة الشــمولية والدكتاتوري

السياســية فيهــا والتفاعــالت يف مــا بينهــا وصــوالً اىل طريقــة اتخــاذ القــرارات فيهــا. وينقســم املقــرر 

اىل ثالثــة اقســام: األول يحــدد تعريــف النظــام الســيايس وخصائصــه واالطــر الدســتورية والقانونيــة 

والسياســية لــه امــا القســم الثــاين فيســلط الضــوء عــى النظــم الدميقراطيــة. والقســم الثالــث يعالــج 

النظــم الســلطوية 

املحتوى: 
يتضمــن هــذا املقــرر محــارضات عــر وســائل توضيحيــة ومناقشــات، ويتوجــب عــى الطــالب 

للمناقشــة ولحضــور املحــارضات اتخــاذ مــا يكفــي مــن الوقــت لقــراءة وفهــم املراجــع ليتســنى لهــم 

املناقشــة يف الصــف بهــدف تشــجيعهم عــى التفكــر والتحليــل املنهجــي.

األســبوع األول : نشــأة الدولــة وتطورهــا  ابتــداء مــن اإلغريــق مــروراً بعــر النهضــة وصــوالً 	 

اىل مفهــوم الدولــة يف العــر الحديــث  

ــة 	  ــات التيوقراطي ــة وبعــض النظري ــيادة الدول ــة  س ــات الدول ــارص مكون ــاين : عن األســبوع الث

ــفية والفلس

ــات. طــرق واســاليب 	  ــم واملقارب ــة؟ املفاهي ــى السياســات املقارن ــاذا تعن ــث: م األســبوع الثال

ــة النظــم السياســية مقارن

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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األســبوع الرابــع: النظــام الســيايس خصائصــه وظائفــه وتصنيفاتــه واألطــر الدســتورية والقانونية 	 

والسياســية التــي تحكــم النظــام الســيايس، عنــارص النظــام الســيايس واهدافــه )توزيــع ابحــاث 

دراســة حــاالت(

ــام 	  ــأتها، النظ ــا ونش ــا تعريفه ــة انواعه ــرة عام ــية، نظ ــة السياس ــس: األنظم ــبوع الخام األس

ــه   ــأته مميزات ــاين نش الرمل

األســبوع الســادس: خصائــص النظــام الرملــاين، عنــارصه، اركانــه، مزايــاه وعيوبــه وعمــل 	 

الســلطات الدســتورية فيــه وصالحيــات رؤســاء كل منهــا.

األســبوع الســابع :  النظــام الرئــايس نشــأته خصائصــه مزايــاه  وعيوبــه والعالقــة بــن الســلطات 	 

ــتوري داخله  الدس

األســبوع الثامــن : اركان النظــام الرئــايس والصالحيــات التــي ميارســها رئيــس الجمهوريــة 	 

ــه  ــن ل واملعاون

ــن 	  ــة ب ــه العالق ــأته، خصائص ــه، نش ــاه وعيوب ــايس، مزاي ــبه الرئ ــام ش ــع: النظ ــبوع التاس  األس

ــه ــتورية داخل ــلطات الدس الس

ــواب 	  ــوزراء ومجلــس الن ــة ورئيــيس ال ــات كل مــن رئيــس الجمهوري األســبوع العــارش: صالحي

)اســتالم ابحــاث دراســة حــاالت(

ــن 	  ــه، العالقــة ب ــاه عيوب ــه وخصائصــه مزاي األســبوع الحــادي عــرش: النظــام املجلــيس مميزات

ــا. ــات كل منه ــة وصالحي ــة والتنفيذي الســلطتن الترشيعي

ــة بينهــا، 	  ــات املؤسســات والعالق ــه، صالحي ــاين عــرش: النظــام االســتبدادي اركان األســبوع الث

خصائصــه، الفــرق بــن كل مــن األنظمــة الرملانيــة، الرئاســية شــبه، الرئــايس، املجلــيس، 

االســتبدادي.   
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مقدمة: 
ــة  ــث, الحداث ــر الحدي ــت الع ــي واكب ــة الت ــارات الفكري ــف التي ــرر مختل ــذا املق ــج ه يعال

ــريب.  ــامل الع ــا ويف الع ــريب ك ــامل الغ ــورت يف الع ــاص, وتط ــكل خ ــية  بش السياس

ان الدراسات املعمقة متكن الطالب من :

الوصــول اىل مهــارة أكادمييــة يف التعامــل مــع املفاهيــم التــي ســوف تفيــده يف حياتــه املهنيــة    3

الحقــا

معالجة أهم اإلشكاليات – أو من أهمها- التي تحيي املجتمعات الحالية 3

تطوير املعالجة النقدية 3

رســالة         3 لكتابــة  يهيئــه  الــذي   )travail personnel( الشــخي  االجتهــاد  تطويــر 

)mémoire ســتر) ملا ا

املحتوى: 
- املقدمة العامة 

)post-modernisme( فكرة ما بعد الحداثة

- الجزء األول - الهوية السياسية بني الشمويل واملحيل  

الفصل األول- التعددية الثقافية • 

الفصل الثاين- حقوق اإلنسان اليوم• 

 • )cosmopolitisme( الفصل الثالث- الكونية

- الجزء الثاين – الهوية يف الفكر السيايس العريب واإلسالمي  

 •XIVالفصل األول – الفكر العريب يف القرن   ال

الفصل الثاين – اإلصالح الفكري والحداثة السياسية • 

الفصل الثالث – "املفكرون الجدد"  يف اإلسالم   • 

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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مقدمة: 
يتضمــن هــذا املقــرر البحــث يف املبــادئ التــي تشــكل إطــاراً عامــاً لصــوغ نظــام إنتخــايب مــا 
عــر التطــرق إىل امنــاط النظــم االنتخابيــة املعمــول بهــا عامليــاً واملعايــر املطلوبــة  لتحقيــق اعــى 
درجــات التمثيــل  )العنــارص املؤثــرة يف الســلوك اإلنتخــايب، املبــادئ واالطــر القانونيــة واملؤسســاتية 
لنزاهــة االنتخابــات ،النظــام االكرثي،النظــام النســبي،النظام املختلــط، الكوتــا ومتكــن املــرأة 
يف االنتخابــات الرملانية،االحــزاب السياســية، الرقابــة الداخليــة والدوليــة لالنتخابات،املنازعــات 
االنتخابيــة ( مــع االخــذ بعــن االعتبــار الخصوصيــة السياســية الداخليــة يف كل بلــد )صيغــة الحكــم، 
الثقافــة السياســية ، الســياق املحــيل لتعزيــز النزاهــة، تقســيم الدوائــر اإلنتخابيــة، امليثاقيــة وحســن 
ــدم  ــى ق ــم ع ــدة تالئ ــة واح ــة انتخابي ــد أو طريق ــيايس واح ــام س ــد نظ ــث ال يوج ــل( بحي التمثي

ــدول وشــعوبها . املســاواة كل ال

املحتوى: 
 االسبوع االول: مدخل عام اىل االنتخاب

1- مفهوم االنتخاب
2- هل االنتخاب علم ام مارسة فقط

3- مفهوم النظام االنتخايب
4- التمثيل السيايس

 االسبوع الثاين: االنتخاب والدميقراطية
1- االنتخاب وسيلة الدميقراطية

2- االنتخاب كأداة مشاركة يف الحياة السياسية وانتاج السلطة وصناعة القرار السيايس
3- املبادىء الدستورية الناظمة للعملية االنتخابية

• حرية الرأي والتعبر- العدالة واملساواة
• الشعب مصدر السلطات

• تداول السلطة بالوسائل السلمية
4- التجدد يف الحياة السياسية وانتاج النخب

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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 االسبوع الثالث: قانون االنتخاب والدستور

• ملاذا قانون عادي؟

• سن االقرتاع؟ سن الرشد السيايس واالجتاعي

• رشوط الرتشيح واالهلية االنتخابية

• الشهادة العلمية ومبدأ سيادة االمة

• توزيع الدوائر االنتخابية- عدد النواب؟

 االسبوع الرابع: انواع االنظمة االنتخابية

1- النظام االكرثي

2- النظام النسبي

3- النظام املختلط

4- صحة التمثيل )رشوطها وكيفية الوصول اليها(

5- رشوط ومعاير النظام االنتخايب العادل والحر

 االسبوع الخامس: عالقة االنظمة االنتخابية بالحياة السياسية

1- االنتخاب وسيلة لتمثيل املواطنن

2- االنتخاب وسيلة لتكوين االحزاب السياسية والتحالفات

3- االنتخاب حق ام واجب؟

4- االنتخاب والسيادة = سيادة الشعب وسيادة األمة؟

5- دور االحزاب يف صياغة االنظمة االنتخابية

6- املنافسة االنتخابية والحزبية بن الرامج السياسية

 االسبوع السادس: تطّور املشاركة يف االنتخابات

1- من االنتخاب املقيد اىل االنتخاب العام

2- االنتخاب املبارش وغر املبارش

3- مشاركة املرأة يف التصويت والرتشيح+ الكوتا النسائية

4- رشوط مارسة االنتخاب: السن والجنسية

5- الصوت الواحد

6- االقرتاع العلني واالقرتاع الرّسي

7- مشاركة القوى العسكرية
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ثانياً: االطار العميل- التطبيقي

 االسبوع السابع: أطراف العملية االنتخابية

1- املرشحون

2- الناخبون

3- االحزاب والقوى السياسية

4- الزعاء والقادة

5- النخب

6- املفاتيح االنتخابية

 االسبوع الثامن: العوامل املؤثرة عىل الناخبني

1- الرأي العام ووسائل االعالم

2- التسويق االنتخايب والحمالت االنتخابية

3- اللجان االنتخابية وفرق العمل

4- استقطاب الناخبن واملنافسة عى املستقلن

5- وســائل الحملــة االنتخابيــة: زيــارات خاصــة- لقــاءات عامــة- مناظــرات- مقابــالت- مؤمتــرات- 

نــدوات....

6- الخدمات الخاصة واملساعدات املالية )املال السيايس(

 االسبوع التاسع: العوامل املؤثرة عىل العملية االنتخابية

1- الحمالت االعالمية

2- املال السيايس واالنتخايب

3- متويل الحملة االنتخابية والنفقات االنتخابية

4- الخدمات االجتاعية العامة واستخدام املواقع الوظيفية

5- استخدام النفوذ السلطوي وتدخل السلطة يف االنتخاب

6- استخدام االجهزة ورجال االمن واملخابرات
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 االسبوع العارش: مسار العملية االنتخابية

1- حرية التصويت

2- رسية االقرتاع

3- االنتخاب واجب وطني/ موجبات التصويت

4- الضغوطات عى الناخبن )اعالمية، نفسية، مالية، وعنوية...(

5- فرز االصوات/ الشفافية وطرق الفرز الحديثة

 االسبوع الحادي عرش: الرقابة عىل العملية االنتخابية

1- الرقابة املسبقة والرقابة الالحقة

2- رقابة وسائل االعالم

3- الهيئة املستقلة لالرشاف عى االنتخابات

4- رقابة داخلية )مندويب املرشحن(

5- رقابة خارجية = منظات املجتمع املدين واملتخصصة

6- رقابة قضائية – امنية

7- رقابة املجلس الدستوري

8- رقابة دولية
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 Introduction:
Comprendre et analyser les grandes formes économiques et politiques 

de l’organisation territoriale et post-nationale )globalisation, régionalisation, 

fragmentation régionale( sont les buts de ce cours.

A l’issue de ce cours l’étudiant peut :

- Analyser   les questions frontalières et les stratégies des différents pays.

- Repérer les principaux aspects et les défis fondamentaux du champ géopolitique 

de l’univers contemporain.

- Maîtriser les champs lexicaux spécifiques au vocabulaire de la géopolitique. 

- Réaliser une analyse géopolitique des ressources naturelles.

 

 Plan:
Nous traitons les sujets suivants : 

1- La géopolitique de l’Asie et du Moyen-Orient

2- La géopolitique de la Russie 

3- La géopolitique des Etats-Unis 

4- La géostratégie 

5- La géopolitique de l’Union européenne 

6- La géopolitique des ressources naturelles

7- La géopolitique du Gaz et du pétrole 

8- La géopolitique des conflits )Afghan, Irak etc.(  

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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 Introduction:

To understand and to analyze the major economic and political forms of 

territorial organization and post-national )globalization, regionalization, regional 

disintegration( are the aims of this course.

At the end of this course the student can:

- Analyze border issues and strategies in different countries.

- Identify the main aspects and the basic challenges of the geopolitical field of 

contemporary world.

- Master the geopolitics specific lexical vocabulary.

- Carry out a geopolitical analysis of natural resources.

 Plan:
We treat the following topics:

1- The geopolitics of Asia and the Middle East

2- The Geopolitics of Russia

3- The geopolitics of the United States

4- geostrategy

5- The Geopolitics of EU

6- The geopolitics of natural resources

7- The geopolitics of gas and oil

8- The geopolitical conflicts )Afghan, Iraq etc.(
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مقدمة:
كانت السيادة ، وال تزال، محط اهتام املفكرين، وشاغلة الفقهاء.

ومنــذ ظهورهــا يف القــرن الســادس عــرش، طرحــت اشــكاليات، واثــرت اســئلة، حــول مصدرهــا، 

ودور صاحبهــا.

فمن قائل انها مستمدة من الله، اىل معارض لهذا الرأي، ومدع ان الشعب هو مصدرها.

ــون  ــر القائل ــة، يف حــن اعت ــع بســلطة مطلق ــا، يتمت ــن ميلكه ــان م ــرأي االول، ف وبحســب ال

ــه اذا  ــا، وان ــه اياه ــذي منح ــعب، ال ــات الش ــات وطموح ــد برغب ــا مقي ــاين، ان صاحبه ــرأي الث بال

ــرتدادها. ــه اس ــق ل ــه، ح ــق يف اداء مهام اخف

وقــد دلــت الوقائــع، عــى ان االتجــاه اىل تقييــد الســيادة، عمليــا، بعــد ان كان نظريــا، يف البــدء، 

هــو الطاغــي واملســتمر، نتيجــة اعتبــارات هــدة: سياســية، قانونيــة واقتصادية

ويــأيت يف طليعــة هــذه االعتبــارات، مــا يســمى التنظيــم الــدويل، بغيــة ضبــط ايقــاع العالقــات 

الدوليــة، مبــا يحــول دون االنــزالق اىل حــروب ونزاعــات مدمــرة، كالتــي شــهدها القــرن العــرشون، 

وخلــق اطــر للتنســيق والتعــاون، تحقــق االهــداف املشــرتكة للجاعــة الدوليــة.

ــة،  ــيادة الدول ــى س ــود ع ــن القي ــة م ــم املتحــدة، جمل ــاق االم ويف هــذا الســياق، وضــع ميث

ــلم  ــق الس ــا، لتحقي ــف اجهزته ــة، مبختل ــذه املنظم ــندت اىل ه ــي اس ــؤولية الت ــن املس ــا م انطالق

واالمــن الدوليــن، والحفــاظ عــى حقــوق االنســان، ومســاعدة الــدول عــى تقريــر مصرهــا، ونيــل 

ــتقاللها. اس

لقــد تعــددت أوجــه هــذا التقييــد وطاولــت الدولــة يف اختصاصاتهــا الداخليــة، ويف عالقاتهــا 

ــة.  الخارجي

واليــوم، تســجل محــاوالت العــادة صياغــة دور لالمــم املتحــدة، ســواء لجهــة لجهــة عالقاتهــا 

بالــدول االعضــاء، أم لجهــة تحقيــق أهدافهــا، وذلــك تحــت عنــوان جديــد: املســؤولية عــن الحايــة

ــا بعمــق، يتطلــب  ــة، وبحثه ــه، ان التصــدي لهــذه املســألة، الســيادة واملســؤولية الدولي وعلي

معالجــة النقــاط اآلتيــة:

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز
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املحتوى:

	 املقدمة: تعريفات 

أ- السيادة يف تطورها التاريخي

1- نظرية الحق االلهي

2- الشعب مصدر السلطة

3- بن السيادة الشعبية والسيادة القومية

ب. السيادة وميثاق االمم املتحدة 

1- ضامنات وقيود

	 الضامنات

- املساواة بن االعضاء

- حق تقرير املصر واالستقالل

- الوصاية

	 القيود

- قاعدة االقلية بدل قاعدة االجاع

- امتيازات الدول العظمى يف مجلس االمن

- الحفاظ عى السلم واالمن الدولين

- االلتزام باحكام امليثاق يف املجال الترشيعي

- وجوب تسجيل املعاهدات

- تحديد املجال الداخيل املحفوظ للدولة 

2- السيادة واملسؤولية الدولية يف حامية حقوق االنسان

- امليثاق وحقوق االنسان

- مررات التدخل

- مظاهر التدخل

- مساوىء التدخل



القسم الخامس: توصيف مقّررات املاسرت يف العلوم السياسية واإلدارية606

ج- السيادة واملسؤولية الدولية عن الحامية

1- اشكال املسؤولية عن الحامية

- الوقاية ...

- الرد

- اعادة البناء

2- رشوط تطبيق املسؤولية عن الحامية

- رشوط القضية العادلة

- السلطة املناسبة

3- مرتكزات املسؤولية عن الحامية

- مسؤولية الدولة يف املقام االول

- املساعدة الدولية

- التدخل يف الوقت املناسب

- االنذار املبكر والتقييم

• الخامتة: من تقييد السيادة اىل تفعيلها.
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ان مــادة قضايــا دوليــة وعربيــة معــارصة هــي مــادة نــدوات، تعــرض وتناقــش اهــم القضايــا 

املطروحــة عــى الســاحتن الدوليــة والعربيــة.

املنهجيــة املعتمــدة للــادة ترمــي اىل اختيــار عنــواٍن عــام يشــكل االطــار الــذي تنــدرج ضمنــه 

العناويــن املطروحــة واملعالجــة امــا الرتباطاتهــا او لتداخلهــا مــع العنــوان العــام املعتمــد يف ســنة 

ــن"  ــو "االم ــنة ه ــذه الس ــد يف ه ــام املعتم ــوان الع ــال، ان العن ــبيل املث ــى س ــة. ع ــة معين جامعي

واملواضيــع التــي ســوف يتــم مناقشــتها هــي: االمــن الفضــايئ، االدارة الدوليــة لالرهــاب، االســلحة 

النوويــة وامللــف النــووي االيــراين، املنافســة عــى النفــوذ بــن الواليــات املتحــدة والصــن يف افريقيــا، 

الطاقــة البديلــة ومفاعيلهــا عــى االســرتاتجيات الدوليــة، املعضلــة االكرانيــة، االدارة الدوليــة لالمــن 

الغــذايئ، االدارة الدوليــة لالمــن البيئــي، التداعيــات السياســية واالمنيــة للمعضلــة الســورية، املعضلة 

اليمنيــة،... وغرهــا.

فبعــد طــرح االطــار التوصيفــي والنظــري ملفهــوم االمــن، يتــوىل الطــالب عــرض ومناقشــة هــذه 

القضايــا عــى حلقتــن:

يف حلقــة اوىل يتــوىل طالبــن عــرض القضيــة يف صــورة ملــٍف ويف اطــار منهجــي محــّدٍد ســلفاً مــن 

االســتاذ، عــى ان يشــمل العــرض اســتخدام كل الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة. ويتنــاول امللــف اىل 

جانــب مقدمــة متهيديــة، طــرح كل االشــكاليات املرتبطــة بالقضيــة املطروحــة وتخصيــص كل قســم من 

امللــف ملعالجــة ومناقشــة كل اشــكالية عــى حــدا، مــع ادراج كافــة املســتندات والوثائــق واالتفاقيــات 

والقــرارات الدوليــة املرتبطــة بــكل اشــكالية. بعــد العــرض واالســئلة االستفســارية مــن قبــل الطــالب، 

مُينــح للطــالب يومــن للغــوص يف تفاصيــل هــذه القضيــة مــن خــالل امللــف املقــّدم اليهــم واالســتعداد 

للنقــاش يف الحلقــة الثانيــة مــن نفــس االســبوع مــن خــالل الوثائــق واملســتندات املوزّعــة عليهــم.

يتــم تحضــر جلســات النقــاش وفــق منهجيــة قــد تختلــف باختــالف املوضــوع، عــى ان تشــمل 

مناقشــة بنــود بعــض االتفاقيــات املرتبطــة ومقارنتهــا مــع اخــرى، او مناقشــة عناويــن فرعيــة ضمــن 

مجموعــات صغــرة، فحلقــة مســتديرة... وغرها.

ــهادة  ــازون يف ش ــالب املج ــرج الط ــى ان يخ ــة، ع ــكل قضي ــبوع ل ــص اس ــم تخصي ــذا يت هك

املاســتر البحثــي يف العلــوم السياســية باملــاٍم كاٍف باهــم القضايــا املعــارصة املطروحــة ســواء عــى 

ــة.         ــة او الســاحة العربي الســاحة الدولي

أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

M4000

قضايا دولية وعربية 

معارصة 
642الرابع
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

SCPO 

M4001

االعالم والتواصل السيايس 

)اجنبي(
428الرابع

يُراجع املاسرت البحثي يف اختصاص العلوم السياسية واالدارية )عالقات دولية( الفصل الرابع.
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أعامل موجهةنظريعدد األرصدةالفصلاسم املقررالرمز

املجتمعات السياسية 

املقارنة

مقدمة:
تنطلق الدراسة املقارنة من أمرين:

1- التذكــر ببعــض املفاهيــم النظريــة الكالســيكية: الدولــة، النظــام الســيايس، الســلطة، عالقــة 

النظــام مــع املجتمــع...

ــان  ــكان وزم ــان يف  م ــة والنظــام الســيايس يقوم ــون الدول ــار املنهجــي يف ك 2- األخــذ باالعتب

محدديــن، ويف اطــار ثقافــة ومجتمــع معــّن؛ ويف ان الشــكل الدســتوري هــو الصياغــة القانونيــة 

املنظمــة ملجموعــة هــذه املعطيــات العمالنيــة واملرتبطــة بهــا.

وانطالقــاً مــن هنــا، فالدراســة املقارنــة يجــب ان تنطلــق مــن فهــم تركيبــة الدولــة عــى قاعــدة 

ــة واملجتمــع  ــة الدول ــا، وان تعمــل عــى اإلحاطــة بدينامي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــات العمالني املعطي

واملتحــوالت التــي تطــرأ عليهــا بالــرضورة، مــع االشــارة اىل محتواهــا وأســبابها واحتــاالت تطورهــا 

املســتقبيل.

املحتوى:
ومن هذه الزاوية، ميكن للدراسة املقارنة ان تتخذ وجهتن:

	 االوىل: املقارنــة الشــكلية انطالقــاً مــن أســس ومعطيــات العلــم الدســتوري وتصنيــف الــدول 

واألنظمــة السياســية. هــذه املقارنــة رضوريــة عــى صعيــد العلــم الدســتوري لفهــم تركيبــة وآليــات 

ــدول  ــة ل ــة إفرتاضي ــة الدســتورية الــرف تقــوم عــى منــاذج نظري ــدول واألنظمــة. لكــن املقارب ال

وأنظمــة مبعــزل عــن الوقائــع العمالنيــة التــي تنشــأ وتتطــور مــن خاللهــا، كــا ان مثــل هــذه املقاربة 

تعطــي نتائــج مجتــزأة، وقــد تــرز تشــابهات ظاهريــة شــكلية بــن دول وأنظمــة تختلــف احيانــاً اىل 

حــّد التناقــض )كالدراســة املقارنــة عــى ســبيل املثــال بــن امللكيــة يف البحريــن ويف بريطانيــا...(.

	 الثانيــة: الدراســة املقارنــة العمالنيــة التــي تذهــب أبعــد مــن الشــكليات الدســتورية، 

مســتعينة بعلــم اجتــاع الدولــة، ويف محاولــة للولــوج اىل املعطيــات والعوامــل املؤسســة واملحركــة 

للدولــة والنظــام الســيايس، وذلــك بهــدف رســم إطــار ل "حــاالت ومنــاذج" عمالنيــة، ولفهــم آلياتهــا 

ــا  ــات كل منه ــة بخصوصي ــا واالحاط ــا بيه ــة في ــات املمكن ــر التقاطع ــتنتاج وتفس ــا واس وحركته

ــا الالحقــة. والتفتيــش عــن أســبابها وإحتاالته
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ــة  ــة يجــب ان تهــدف اىل التفتيــش عــن التقاطعــات املمكن ــإن الدراســة املقارن ــا، ف ومــن هن

ــباب  ــن األس ــش ع ــة والتفتي ــات كل حال ــة بخصوصي ــرها، او االحاط ــاذج" وتفس ــذه "الن ــن ه ب

ــة. ــاالت الالحق واالحت

إن مقارنــة شــاملة وذات طابــع عــام تبــدو غــر عمالنيــة. ولــذا فــإن املقارنــة يجــب ان تنطلــق 

ــة تشــّكل مقاييــس معياريــة وتســمح بخالصــات عمليــة حــول  ــد نقــاط مقارن ــاً مــن تحدي منهجيّ

ــات. ويف هــذا الســياق ميكــن االنطــالق مــن  ــات والخصوصي التشــابهات والتقاطعــات، او االختالف

ــيس  ــي لتأس ــار التاريخ ــة؛ االط ــة للمقارن ــس معياري ــا كمقايي ــة واعتباره ــت املنهجي ــض الثواب بع

ــة  ــدة الثقافي ــى مســارها؛ القاع ــرأ ع ــن ان تط ــي ميك ــة الت ــة الجذري ــة والتحــوالت التاريخي الدول

االيديولوجيــة املؤطــرة للمجتمــع والحرّكــة لســلوكية الجاعــات فيــه واملتحكمــة باالنتــاج العمــالين 

للنظــام الســيايس؛ العوامــل املؤثــرة يف حركيــة املجتمــع وديناميــة العالقــات الداخليــة بــن مكّوناتــه 

ــن  ــرشي0 موازي ــيايس- الب ــوار الس ــرايف، الح ــع الجغ ــاد، املوق ــا، االقتص ــط )الدميوغرافي ــع املحي وم

القــوى...(

ــذه  ــن ه ــار ب ــن االختي ــة )ميك ــس املعياري ــن املقايي ــاً م ــة إنطالق ــاذج تطبيقي ــة من II- دراس

النــاذج حســب مــا يرتأيــه االســتاذ( ويف هــذا الســياق ميكــن للدراســة املقارنــة أن تتخــذ واحــد مــن 

اتجاهــن: امــا دراســة لدولــة محــددة يف ســياق مســارها التاريخيــي واملتحــوالت الطارئــة عليــه، واما 

دراســة لدولتــن او اكــرث مــن خــالل املرحلــة التاريخيــة ذاتهــا، او املعيــار الثقــايف – االيديولوجــي...

1- املعيار التاريخي

أ - دراسة مقارنة للتأسيس التاريخي للدول

ــورة  ــال الث ــة )مث ــة الجذري ــا التاريخي ــها ومتحوالته ــة يف تأسيس ــة معين ــة دول ــة حال ب-دراس

ــامل  ــرضب الع ــي ت ــورات الشــعبية الت ــة الث ــة( دراس ــوم الدول ــر الجــذري يف مفه الفرنســية والتغي

ــة...( ــية او الصيني ــورة الروس ــة الث ــوم؛ دراس ــريب الي الع

ــال  ــة )مث ــوالت الطارئ ــدول واملتح ــيس ال ــي لتأس ــياق التاريخ ــة للس ــة مقارن ــة نظري ج-دراس

ــات...( ــددة القومي ــة املتع ــة اىل الدول ــوري، اىل الدولة-االم ــوذج االمراط ــن النم ــال م االنتق

د-دراســة الســياق التاريخــي للتحــّول يف دولــة محــددة )مثــال؛ الســودان مــن الدولــة الواحــدة 

اىل التقســيم، تشيكوســلوفاكيا وتقســيمها؛ التحــّول يف بلجيــكا مــن الدولــة املركزيــة اىل الفيدراليــة 

مــع تزايــد احتــاالت التقســيم او دراســة مقارنــة بــن دول حدثــت فيهــا تحــوالت جذريــة )مثــال: 

ــّدة دول )يوغوســالفيا  ــة اىل ع ــكك دول ــراق...(، او تف ــكا والع ــلوفاكيا، او بلجي الســودان وتشيكوس

الســابقة، االمراطوريــة العثانيــة، االمراطوريــة الهنغازيــة النمســاوية...(
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2- املعيار الثقايف

ــا  ــال تركي ــاً )مث ــة جذريّ ــدة الثقافي ــا القاع ــت فيه ــددة تحّول ــة مح ــة لدول ــة مقارن أ - دراس

والتحــّول مــن االمراطوريــة العثانيــة االســالمية اىل الدولــة العلانيــة...(

ب-دراســة مقارنــة بــن عــّدة دول تتقاطــع فيهــا القاعــدة الثقافيــة )مثــال دراســة عــدة دول 

دينيــة، او علانيــة، او عرقيــة...(

ج-دراســة مقارنــة بــن دول تختلــف قاعدتهــا الثقافيــة )مثــال: دولــة دينيــة ودولــة علانيــة؛ 

دول تختلــف يف اللغــة او العــرق...(

د-دراســة نظريــة مقارنــة لتحــوالت جذريــة يف مســار مجتمــع مــن اوروبــا مــن بــن القــرون 

الوســطى الدينيــة، وعــر النهضــة العلــاين...(

3- معيار الشكل الدستوري

ــة  ــاذج تطبيقي ــن خــالل من ــّدة دول م ــن ع ــتوري املشــرتك ب ــة للشــكل الدس ــة مقارن أ - دراس

ــة...( ــة، او فيدرالي ــة دول مركزي ــال: دراس )مث

ــة  ــة وجودي ــة مركزي ــال: دول ــة بــن دول تختلــف يف شــكلها الدســتوري )مث ب - دراســة مقارن

ــة....( ــة مركّب ودول

ــة تتحــّول مــن نظــام برملــاين اىل نظــام  ــة ومتحوالتــه )دول ج-دراســة النظــام الســيايس يف دول

ــايس...( رئ

د-دراسة مقارنة بن دول تختلف يف االنظمة، وتحوالتها

4- دراسة مقارنة الشكاليات مشرتكة تطرح عىل عدة دول

أ - دراســة مســألة األقليــات )مثــال: كيفيــة مقاربتهــا يف دول اوروبيــة وآســيوية وافريقيــة...، يف 

دول احاديــة القوميــة او متعــددة القوميــة..(

ب-دراســة مســألة املواطنــة وحقــوق االنســان )مثــال: مقاربتهــا بــن الدولــة الدينيــة والدولــة 

العلانيــة، يف العــامل العــريب واوروبــا، يف دولــة وجوديــة ودولــة فيديراليــة(.
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