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 أساتذة المساق: د. عاصم خليل

 وصف المساق:

لالتيني واإلسالمي من حيث تاريخها، مصادرها، مؤسساتها، فهم األنظمة القانونية المختلفة في العالم مثل النظام القانوني االنجلوسكسوني وا
 وخصائصها. معالجة مواضيع مختلفة من القانون الخاص والعام في األنظمة المختلفة إلدراك الفرق من الناحية النظرية والعملية. 

  

 أهداف المساق: 

  وصنع السياسات التشريعية والقانونية ةالقانون وممارسة المحاماتدريس التعريف بحقل القانون المقارن وأثره على . 

  .التمييز بين العائالت القانونية والتقاليد القانونية المختلفة من حيث تطورها التاريخي ومصادرها ومؤسساتها وخصائصها 

  .التعرف على طرق تأثير القانون المقارن على القانون الوطني وأهمية ذلك بالنسبة لفلسطين 

 رن بالدين والثقافة القانونية والتاريخ القانوني. عالقة القانون المقا 

  .التعرف على أثر القانون المقارن على الدراسات القانونية االجتماعية، الدراسات القانونية النقدية، والتحليل االقتصادي للقانون 

  .التعرف على أثر القانون المقارن على القانون الدستوري والقانون اإلداري 
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 ي للخطة الدراسية والقراءات المطلوبة:الجدول الزمن

)كل أسبوع  األسبوع
 حصتين(

 اجع المطلوب قرائتهاالمر  الموضوع العام
  قبل الحصة من الطلبة

  )مطلوبة لالمتحان النهائي(

يرغب مراجع إضافية لمن 
 بالتعمق في الموضوع

ليست مطلوبة لغايات )
التقاييم إال إذا أخبركم استاذ 

شكل المساق غير ذلك وب
 مكتوب( 

 متعمقة ت إضافيةقراءا
من )الستاذ المساق(: 

"كتاب أكسفورد للقانون 
  المقارن"

 (ليست مطلوبة لالمتحان)

     القسم األول: تقديم عام 
تعريف عام بالمساق: ما هو  األول

القانون المقارن وما هي 
 أهميته؟

 (. 11-1، 2018)شاوش 
 

(David et al 1985, 
1-21). 
 

 

ما هي العائالت القانونية  الثاني
 وبماذا تتميز؟

 ,David et al 1985) (. 41-12، 2018)شاوش 
22-31). 

 

: العائالت 12الفصل 
القانونية المقارنة والتقاليد 

القانونية المقارنة 
 (662-635)ص.

القانون المقارن واألنظمة  الثالث
 – القانونية والبحث القانوني

حالة فلسطين تحت االنتداب 

 . 132-127، 2012خليل 
 

(Likhovski 2006, 61-

83) 
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 لنظام المختلط وا
التطورات التاريخية القانونية  الرابع

 في فلسطين
-1، 2008)معهد الحقوق 

13) 
 

، 1996)معهد الحقوق 
 (.51-1ص.

تسليم الواجب الثاني 
)تكميلي لمن لم يسلم 
الواجب األول، منهجية 

، ص. 58البحث، تمرين 
147) 

: القانون المقارن 13الفصل 
ودراسة االستزراع واالستقبال 

 (710-663)ص.

 الخامس
6  +8 /10/2020 

البنى القانونية االستعمارية 
 في فلسطين

، 2009)معهد الحقوق 
27-60) 

، 2009)معهد الحقوق 
61-84) 
 

االتفاق بشكل نهائي على 
اختيار الطلبة لموضوع 

 عروضهم الصفية

ن : القانون المقار 14الفصل 
ودراسة النظم القانونية 

 المختلطة

 السادس
13  +15/10/2020 

انون" القانون المقارن و"الق
 الديني

: القانون المقارن 18الفصل  ب(2012)خليل  (.58-42، 2018)شاوش 
والثقافة القانونية اإلسالمية 

-897)الشرق أوسطية( )
941)  
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 السابع
20  +22/10/2020 

اإلصالح القانوني وبناء 
 الدولة

، 2009)معهد الحقوق 
85-113) 

، 2009)معهد الحقوق 
114-179) 

: القانون المقارن 15الفصل 
وتأثيره في نظم القوانين 

 (799-763القومية )
 الثامن
27/10/2020  
+ 3/11/2020  

القانون المقارن و"القانون" 
 العرفي

، 2007)معهد الحقوق 
39-74) 

  (2019)خليل 

   المظللة باألحمرلمراجع ا ألولااالمتحان   5/11
   المظللة باألخضرالمراجع  الثانيان االمتح سنتفق عليهموعد 

القسم الثاني: مواضيع 
  متخصصة

 
 

على أن  15-9)الموضوع 
يتم ترتيب الحصص بحسب 
 مواضيع عروض الطلبة(

10  +12/11 
17  +19/11 
24  +26/11 

1  +3/12 
8  +10/12 
15  +17/12 
 

 

: القانون المقارن 21الفصل  عبد الرحمن + يزن  مرجع سيتم تحديده الحقا   الثقافة القانونية 
-1073فة القانونية )والثقا

1114) 
: القانون المقارن 23الفصل  نور ناصر + هبة سويطات مرجع سيتم تحديده الحقا   التاريخ القانوني 

-1133والتاريخ القانوني )
1166) 

: القانون المقارن 24الفصل  سالم + فنيسا الحيحي الع مرجع سيتم تحديده الحقا  الدراسات اإلجتماعية  
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راسات االجتماعية والد القانونية
 ( 1223-1167القانونية )

: القانون المقارن 25الفصل  رانيا + صبرين  مرجع سيتم تحديده الحقا   الدراسات القانونية النقدية  
والدراسات القانونية النقدية 

(1225-1255) 
 + عمر عمر  مرجع سيتم تحديده الحقا   التحليل االقتصادي للقانون  

  بيرال
: القانون المقارن 26لفصل ا

والتحليل االقتصادي للقانون 
(1257-1296) 

 + تاال  مرجع سيتم تحديده الحقا   القانون الدستوري  
 نور العطيفات 

 

: القانون 38الفصل 
-1801الدستوري المقارن )

1864) 
: القانون اإلداري 39الفصل  يلهد أحمد الخطيب + مرجع سيتم تحديده الحقا   القانون اإلداري  

 (1884-1847المقارن )
الحصة األخيرة: 

22/12/2020 
    مراجعة عامة 

 

    :)خاضعة للمراجعة بحسب تطور وضع الصحة العامة في فلسطين( التقييم
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 العالمة معايير التقييم

%20 األول التقييم   

%20 الثانيالتقييم   

%30 النهائيالتقييم   

%51 عروض الطلبة   

 

%51 والواجبات المشاركة  

%100 المجموع  

 

 المراجع األخرى: 

. تحريار ماثيااس ريماان ورينهاارد ميمرماان. المجلاد األول والثااني. ترجماة محماد ساراا، الشابكة العربياة ل بحاا  2010كتاب أكسفورد للقانون المقاارن. 
  والنشر. 
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 متاح على هذا الرابط: مار وبناء الدولة. . اإلصالح القانوني في فلسطين: تفكيك االستع2009معهد الحقوق. 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/14.pdf  

متاح على هذا الرابط: . ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين. 2008معهد الحقوق. 
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/35.pdf  

 متاح على هذا الرابط:  .القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين. 2007معهد الحقوق. 
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/71fd34534f.pdf  

 متاح على هذا الرابط:  .مؤتمر قانونيأي نظام قانوني لفلسطين: أوراق مقدمة في . 1996معهد الحقوق. 
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/06.pdf  

صفحة قالمة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. متاحة على  – 1845ماي  08جامعة . األنظمة القانونية المقارنة. 2018حميد شاوش، 
 . هذا الرابطوعلى  الجامعة

. مجلة الحقوق، كحالة دراسية "القانون العشائري"القانونية في فلسطين:  كمدخل لفهم الظواهر "التعددية القانونية". 2019خليل، عاصم. 

  /inepalest-in-pluralism-https://asemkhalil.com/2019/06/26/legalمتاح على هذا الرابط:  .388 – 361، 3الكويت، العدد 

 .132-127، ص.، رام هللا: دار الشروقمنهجية البحث القانوني وأصوله: تطبيقات من النظام القانوني الفلسطيني. )أ( 2012خليل، عاصم. 

  /palestine-in-research-https://asemkhalil.com/2012/06/27/legalمتاح على هذا الرابط: 

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/14.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-06-58-11/1273-2015-09-06-19-48-57
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-06-58-11/1273-2015-09-06-19-48-57
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/35.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/71fd34534f.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/71fd34534f.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/images/stories/demo/outputfile/71fd34534f.pdf
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/2015-06-18-06-59-19/1270-2015-09-06-17-48-53
http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/files/06.pdf
https://asemkhalil.files.wordpress.com/2020/06/d985d8b7d8a8d988d8b9d8a9-d8a8d98ad8afd8a7d8bad988d8acd98ad8a9-d8a7d984d8a3d986d8b7d985d8a9-d8a7d984d985d982d8a7d8b1d986d8a9.pdf
https://asemkhalil.files.wordpress.com/2020/06/d985d8b7d8a8d988d8b9d8a9-d8a8d98ad8afd8a7d8bad988d8acd98ad8a9-d8a7d984d8a3d986d8b7d985d8a9-d8a7d984d985d982d8a7d8b1d986d8a9.pdf
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/652/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/652/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/652/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/652
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/652
https://asemkhalil.com/2019/06/26/legal-pluralism-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2019/06/26/legal-pluralism-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2012/06/27/legal-research-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2012/06/27/legal-research-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2012/06/27/legal-research-in-palestine/
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معهد  –. جامعة بيرزيت 27-4، ضاء الشرعي والكنسي في فلسطينالمحاكم الكنسية في فلسطين، في: الق)ب(.  2012خليل، عاصم. 

  /palestine-in-courts-https://asemkhalil.com/2012/06/29/ecclesiastic متاح على هذا الرابط: . 2012الحقوق، 

David, René & John E. C. Brierley, 1985. Major Legal Systems in the World Today-Stevens & Sons, pp.1-31.  

Likhovski, Assaf. 2006. Law and identity in mandate Palestine. The University of North Carolina Press.  

https://asemkhalil.com/2012/06/29/ecclesiastic-courts-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2012/06/29/ecclesiastic-courts-in-palestine/
https://asemkhalil.files.wordpress.com/2020/06/rene-david-john-e.-c.-brierley-major-legal-systems-in-the-world-today-stevens-sons-1985.pdf
http://asemkhalil.com/2020/08/05/assaf-likhovski-law-and-identity

