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لفة، والمبادئ الدستورية واإلدارية التي تحكم عمل التطور التاريخي للقانون الدستوري واإلداري وحتى الحركة الدستورية المعاصرة، مع التركيز على المقارنة بين األنظمة القانونية المخت

األساسية، والرقابة على المشروعية والدستورية، الفصل بين السلطات وحكم القانون، التقسيم اإلداري اإلدارة والمبادئ التي تقوم عليها في الدساتير المدونة وهي الفصل بين السلطات، الحقوق 

يفرزه تفاعل  ، مع تقديم للنظام السياسي الفلسطيني على ضوء النماذج المعتمدة وما(، ونظام الجمعية"شبه الرئاسية"الرئاسية والبرلمانية و)، وأشكال الحكومة (المركزية والالمركزية)للدولة 

رية وسلطة الضبط اإلداري، الرقابة على عمل اإلدارة هذه األنظمة على ضوء الخبرات المقارنة من نماذج مختلفة لعالقة الحاكم أو الحكومة بالمحكومين، أشخاص القانون العام والقرارات اإلدا

 . وسلطة المحاكم في الرقابة على مبدأ المشروعية والدستورية
 

 : إلى ثالث أقساميقسم المساق 
 اإلطار النظري وتقديم للمساق والمنهجية والمواضيع األساسية ونقاش عام(: 5-1الحصص )القسم األول 
 استقبال ضيوف ونقاش حاالت دراسية على ضوء اإلطار النظري(: 10-6الحصص )القسم الثاني 
 التي تم إعدادها نقاش أبحاث الطلبة واألوراق السياساتية (: 15-11الحصص )القسم الثالث 
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 مكانة التفاقيات الدولية 

 السلطة العامة  الدولة السيادة و  5 2/3
 هندسة الدولة 
  التعاون وضامن

 والتبعية 
  الالمركزية والمناطقية

 والفدرالية
  السيادة 
   عصر الجمهوريات

)الوليات المتحدة 
 وفرنسا(

(Turchet 2003, 3-20) 
(5-1) 
 
(Loughlin, The Idea 
of Public Law 2004, 
72-98) (5-2) 
 
 
 

 
 
 
(Zoller 2006, 113-
218) (5-3) 
 
 
 

. 2018الجرباوي، علي. 
إسرائيل والحكم الذاتي 
لفلسطين: المفهوم 

 حية النموذج.وصال

 

السلطة التأسيسية  6 9/3
 والدستور 

 تطور الدساتير 
 السلطة التأسيسية 
 الدستور المكتوب 
 الدسترة 
  عولمة الدساتير في

 العالم المعاصر 
 الثورة والدستور 

(Loughlin, 
Foundations of Public 
Law 2010, 209-237) 
(6-1) 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

  



      الحالت الدراسية ثانياا  
16/
3 

امتحان نصفي كتابي حول  7
األدبيات ومواضيع 

 الحصص الخمسة األولى

     

23/
3 
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 السلطة اإلجرائية (1
 السلطات الفصل بين 
 السلطة التنفيذية/ 

 اإلجرائية
 وتقييدها تمكين الحكومة 

 السلطة اإلدارية  (2
 
  القانون اإلداري ودور

 اإلدارة
تحديث الحكومة  (3

والحكومة 
اإللكترونية وأثرها 
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)الحكومة الفلسطينية: من 
، 2015أزمة إلى أزمة 
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، 2016التحرر الوطني 
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أمثلة مقارنة من    تقييد الحكومة ومسائلتها 10
بريطانيا، الوليات 

المتحدة، فرنسا، إيطاليا، 
 ألمانيا.  

)أوراق في النظام 
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      مناقشة األوراق 13
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       عطلة  

 الحقوق وحكم القانون  14 4/5
 والمساواة 

 حماية الملكية 
  حماية الحقوق األساسية 
  األصل المعياري للحقوق 
  دور القضاء في حماية

 الحقوق األساسية 

)ورقة قانونية تحليلية 
حول: انتهاكات حرية 
الرأي والتعبير والحريات 
اإلعالمية في مناطق 
السلطة الوطنية 

(2012الفلسطينية   
 
 

)مذكرة قانونية حول القرار 
( لسنة 16بقانون رقم )
بشأن الجرائم  2017

(2017اللكترونية   
 
 

)عابدين ، ورقة قانونية 
حول: مناهضة التعذيب 
في المواثيق الدولية 

شعوان   
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والواقع الفلسطيني 
2012)  

        
نقاش األوراق السياساتية   

 )للطلبة( 
     

 
 

 : ار القانون باإلضافة لضرورات الحكم األخرىالئحة المواضيع الممكنة كحاالت دراسية للطلبة يمكن اختيارها وعمل بحث ذات طابع سياساتي حوله، موجه لصانع القرار، يأخذ بعين االعتب

  لعتبار فلسطين "دولة غير عضو" وأثر ذلك على منظمة التحرير الفلسطينية. ما هي مكانة ودور منظمة  2012وضع فلسطين بعد قرار الجمعية العامة في العام
 التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على ضوء ذلك؟

  يتعامل القضاء الشرعي والنظامي انضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وعدم ابداء تحفظات ووجود تناقض واضح بين ما ورد فيها وقوانين وطنية. كيف
 مع طلبات ودفوع تذهب باتجاه تطبيق التفاقيات الدولية وليس القوانين الوطنية؟ 

 لمشرع )المجلس صالحيات رئيس مجلس السلطة بموجب اتفاقيات أوسلو وصالحياته فيما يتعلق بحماية التفاقيات الموقعة مع إسرائيل وفي ظل إمكانية قيام ا
 بني قوانين تخالف في جوهرها اتفاقيات أوسلو.  التشريعي بت

  مسؤولية رئيس دولة ما هي  2007، وعلى ضوء أحداث قطاع غزة منذ 2005في ظل انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة بشكل جزئي مع اإلبقاء على السيطرة عليه منذ
 ي قطاع غزةفلسطين وأعضاء الحكومة الفلسطينية عن الوضع الجتماعي والقتصادي ف

 ؟ التشريع من خالل دور المجلس التشريعي في فلسطين والبرلمان في مصر وهل يكفي أن يكون البرلمان منتخبا وتمثيليا إلضفاء شرعية على القوانين التي يسنها
 قرارات بقوانين. سيناريوهات ما بعد حل المجلس التشريعي. 

 دام القرار بقانون إلصالح القضاء، ودور المحكمة الدستورية العليا. اصالح القضاء ولجنة تطوير القضاء والحراك ضد استخ 

 جريمة تسريب أراضي في القدس. وتسليمه للوليات المتحدة. واطالق سراحه.  قضية عصام عقل وقرار النيابة تحريك الدعوى القضائية ضده 

 اح للبضائع اإلسرائيلية.القانون يجرم العمل في المستوطنات. قرار الحكومة )ليوم واحد( بعدم السم 



  .مشروع قانون في تونس للمساواة في اإلرث. تعديل قانون األحوال الشخصية 

 .موضوع الضمان الجتماعي والحراك الشعبي المرافق له 

  .رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي 

  .دور الرئيس في حالة الضرورة وفي الظروف الستثنائية 

  عدم تمتع البضائع المستوردة من المستوطنات باإلعفاء الجمركي.قرار التحاد األوروبي 

 خرى.تعديل الدستور المصري إلتاحة المجال أمام الرئيس الحالي بإعادة الترشح لالنتخابات وتمديد فترة الولية وتمرير جملة من األحكام األ 
 .توظيف الجيش للقيام بدور أمني في مصر وتونس ودول أخرى 
 قيام بدور اقتصادي في مصر والسودان ودول أخرى.توظيف الجيش لل 
 التجربةة : توسيع اختصاص القضاء العسكري الفلسطيني )حاليا في الشق الجزائي فقط( للنظر في قضايا ونزاعات إدارية متعلقة بالعسكريين على غرار موضوع مفترض

 ستور.المصرية قبل وبعد الثورة، والتجربة التركية ما قبل التعديل األخير للد
 ملةة مةن المسةةائل الحاجةة اننيةة إلصةدار دسةتور فلسةطين أو تعةديل القةانون األساسةةي، علةى ضةوء المركةز المراقةب بصةفة دولةة، وصةةم  النظةام الدسةتوري عةن تنظةيم ج

 التي أدخل  النظام السياسي الفلسطيني في أزمة دستورية.
 ى القدس.تعامل القيادة الفلسطينية مع أزمة نقل السفارة األمريكية إل 
 .تعامل السلطات التركية مع أزمة جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول 
 .تعامل القيادة الفلسطينية مع مطالبات شعبية بإقالة وزير بداعي إهانة فئة من الشعب 
 .تفرد رئيس الدولة بتعيين قضاة المحكمة الدستورية 
 صالت الفلسطينية بتشغيل الهاتف الثاب . تجديد امتياز شركة الت 
 .)تعامل الدبلوماسية الفلسطينية مع األزمة الفنزويلية )النزاع على رئاسة الجمهورية بين الرئيس ورئيس البرلمان 
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يرسلون أوراقهم للطلبة قبل أسبوع على األقل من موعد المحاضرة، مع مداخلة وتعليق من قبل ( أو من خالل سكايب)التوجه العام هو تغطية بعض هذه المواضيع من خالل خبراء زائرون 

على أن يكرس الجزء الثاني من الحصة لنقاش الورقة المقدمة من األستاذ الزائر، ورد . اللقاء يفتح المجال للنقاشبعد . ويكون هذا اللقاء مفتوح للعامة وليس حصرا على الطلبة. أستاذ المساق

 . أستاذ المساق، وتطبيق ما تم نقاشه على الحاالت الدراسية التي تم اختيارها من قبل الطلبة
 

 : التقييم
 

  :)عالمة.  40امتحان نهائي )شفهي 

 بحث ذات طابع سياساتي (policy oriented research :مرتبط بإحدى الحاالت الدراسية )عالمة.  30 

  :عالمة.  20المشاركة في الصف والنشاطات المنهجية والالمنهجية األخرى 

  :عالمات 10امتحان نصفي في األدبيات 

 (: سيتم إضافة مراجع عربية قبل بداية الفصل الدراسي)المراجع المستخدمة 
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