
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 الخاصالقانون  التخصص

 فلسفة القانون )باللغة العربية(اسم المادة الدراسية 

  Jurisprudence اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

وتمكين الطالب من معرفة  بفلسفة القانون ،دف هذه المادة إلى تعريف الطالب ته

نشأة الفلسفة ، وأن يحلل تطور الفلسفة، وأن يحدد االختالف في تحديد ماهية 

 الفلسفة ، والتعريف بالقاعدة القانونية

 وصف المادة

فلسفة القانون، ونشأة الفلسفة، وأن يحلل تطور تمكن هذه المادة الطالب على معرفة 

د ماهية الفلسفة، والتعريف بالقاعدة القانونية الفلسفة، وأن يحدد االختالف في تحدي

والمقارنة القانونية وفلسفتها، موقف المذاهب الفلسفية من حرية إرادة اإلنسان في 

تصرفاته، موقف فقهاء القانون من االختيار والجبر، االختيار والجبر لدى فالسفة 

 المسلمين.

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 عمــار مــراد غــركان حسن اسم التدريسي باللغة العربية

 Ammar Murad Gharkan Hassan اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ammar.aleasawy@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07810309182 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 نشأة الفلسفة 1

 تطور الفلسفة 2

 أنواع الفلسفة النظرية 3

 أنواع الفلسفة العملية 4

 االختالف في تحديد ماهية الفلسفة 5

 على الصعيدين النظري والعمليأهمية الفلسفة  6

 التعريف بالقاعدة القانونية 7

 أهمية القاعدة القانونية في الحياة االجتماعية 8

 ضرورة وجود القانون 9

 القانون الطبيعي بين الحقيقة والخرافة 10

 فلسفة القانون الدولي 11

 فلسفة القانون على الصعيد الداخلي 12

 وفلسفتهاالمقارنة القانونية  13

 األسباب الموجبة للمقارنة القانونية 14

 مستلزمات المقارنة القانونية 15

 نشأة المقارنة القانونية ونماذج منها 16

 فلسفة المقارنة القانونية 17

 موقف المذاهب الفلسفية من حرية إرادة اإلنسان في تصرفاته 18

 موقف الفالسفة من التخيير والتسيير 19

 االختيار المطلق 20

 التسيير المطلق 21

 االتجاه الوسط المعتدل 22

 موقف فقهاء القانون من االختيار والجبر 23

 مذهب حرية االختيار 24

 مذهب الجبر )التسيير( 25

 التوفيق بين المذهبين 26

 االختيار والجبر لدى فالسفة المسلمين 27

 اتجاه االختيار المطلق 28

 الجبر المطلقاتجاه  29

 التوفيق بين االتجاهين 30

 :المصادر

 فلسفة القانون / د. مصطفى إبراهيم الزلمي

 

 :المراجع الرئيسة

 الشاويفلسفة القانون / د. منذر ( 1)

 ( فلسفة القانون / د. حسن علي الذنون2)

 / د. أحمد إبراهيم حسن فلسفة القانون غاية القانون / دراسة في( 3)

 

 :المساعدةالمراجع 

 أليكسي فلسفة القانون / د. روبرت ( 1)

 / د. عبد المجيد الحفتاوي تاريخ النظم االجتماعية والقانون مع دراسات فلسفة القانون( 2)

 / د. مفيد كاصد الزيدي المدخل الى فلسفة القانون( 3)


