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 وصف المساق:

يا  نشاة  الرساات نون الرساتوا،  والقتتاب درياان مان ال اوانين  وتةايات الرساتوا  و ساالي يتناول هذا المساا  رااساا المداارل الةاماا ل  اا

ومان اامنها  و نواالها  وطا  تةري ها  و ها  المداارل الرساتوايا  ويتنااول موااوص الينال داين السا طاة واسناماا السياسايا الم ت ياا 

 روالتاكيااع ال اا لرسااتوايا  والاتادااا ال اار رسااتوايا ال ااوانين و نواالهااا الناااا  السياسااف الي سااطينف  ويتناااول مداار  ساامو الرسااتوا ومداار  ا

 اسس و  المتدع فف ف سطين  ومواوص والح و  والحاياة الةاما وحمايتها.     

  

 

 أهداف المساق: 

 تةايت الطال  دالمدارل اسساسيا ل  انون الرستوا،  و ه  المدارل الرستوايا. .1

 لمةانا   وال را  ال ر التمييع دين  ناما الحك  الم ت يا.تةايت الطال  دالنا  السياسيا ا .2

 تةايت الطال  دالناا  السياسف الي سطينف  وإشكالياة الةقتا دين الس طاة را  ب. .3

 فه  الاتادا ال ر رستوايا ال وانين ورواها فف حمايا ح و  اإلنسان. .4

 تمكين الطال  من فه  وتح يل ون ر ال واالر الرستوايا الةاما.  .5

 عيع ال را  ال ر الن اش والحواا الة مف فف مواوالاة ال انون الرستوا،.تة .6

 ال را  ال ر استنداط الح ول المناسدا ل  اايا المتة  ا دمواوص ال انون الرستوا،. .7

 

 الجدول الزمني للخطة الدراسية والقراءات المطلوبة:

 الماجع المواوص طديةا الحنا اسسدوص

 
 اسول

10/9 

    الا  ل مسا .ت ري (1محااا  )

-11  2008ال طي   الرولا (2محااا  )
35. 
74-101. 

  2010احال يوست و
7-9. 

 
 الثانف

17/9 

-29  2002المجذو   الرستوا (3محااا  )
48 

 (4محااا  )

 الثالث
24/9 

 (5محااا  )
 
 

  ن اش
 
 
 

 كااسا التمااين 
 
 

 (6محااا  )
 

 الس طا التةسيسيا
 

 شاح  ستاذ المسا 



3 

 

 الاادع
1/10 

 (7محااا  )
 
 

  نواالهانشة  الرساتيا و
 

-49  2002المجذو  
63. 

احال يوست والما 
2010  9-11. 

 

 ال امس
8/10 

 ن اش (8محااا  )
 
 

 كااسا التمااين
 
 

-65  2002المجذو   تةريل الرساتيا ونهايتها (9محااا  )
78. 

الم يا تحايا ال انون اسساسف والرستوا  (10محااا  )
 لي سطينفا

-101  2015  يل 
128. 

 
  2009مةهر الح و   

139-149  276-281. 
 

 
 

 السارس
15/10 

 

 كااسا التمااين ن اش (11محااا  )

 الينل دين الس طاة (12محااا  )
 

-103  2002المجذو  
118. 

احال يوست والما 
2010  11-25. 

 السادع
22/10 

-119  2002المجذو   اسناما السياسيا (13محااا  )
207. 

 
 .60-23  2013مواطن 

 كااسا التمااين ن اش (14محااا  )

 الثامن
29/10 

 .58-14  2015  يل  الناا  السياسف ل س طا الي سطينيا (15محااا  )
 (16محااا  ) .93-85  2013مواطن 

 التاسع
5/11 

 108-77  2013توا   الناا  السياسف لمناما التحايا الي سطينيا (17محااا  )
 
 

 كااسا التمااين ن اش (18محااا  )

 الةاشا
12/11 

الينل دين الس طاة وحك  ال انون  (19محااا  )
 والريم ااطيا والرستا  

احال يوست والما 
2010  26-31. 

 

 – 174  2015  يل  إشكالياة الينل دين الس طاة فف ف سطين (20محااا  )
203 

-92  2015 دونو، 
114. 

 
 الحار، الشا

19/11 
 
 

 كااسا التمااين  ن اش (21محااا  )

-79  2002المجذو   سمو الرستوا (22محااا  )
91 

-131  2015  يل 
145 

احال يوست والما 
2010  35-36. 

 
 الثانف الشا

-91  2002المجذو    نواص الاتادا ال ر رستوايا ال وانين (23محااا  )
104 
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26/11 
 

 كااسا التمااين ن اش (24محااا  )

 
 الثالث الشا

3/12 
 
 

 م ال الةموا، ونيا  الاتادا ال ر رستوايا ال وانين فف ف سطين (25محااا  )

 سيار  الشة   سيار  اسما م ادل  سمو الرستوا (26محااا  )
 والسيار  فف الرولا

-165  2016دن حمار 
178 

 
 الاادع الشا

10/12 

 كااسا التمااين ن اش (27محااا  )

 .34-1(  2017  يل ) ح و  اإلنسان وحاياتب اسساسيا (28محااا  )
 

القانون األساسي 
 الفلسطيني، المواد:

(9-33) 

 
 

 ال امس الشا
19/12 

 
 

توا   الان    يل  لح و  اإلنسان مكانا االتياتياة الروليا (29محااا  )
(2019  )1-12. 

 
  

 كااسا التمااين ن اش (30محااا  )

محااا  الاما لجميع 
)موالر سيت   الشة 

 تحريرن(

 الشايةا والرستوا (32و) (31محااا  )
 

 حالا االستثناء

 شاح  ستاذ المسا 

 

 

   التقييم:

 الةقما مةاييا الت يي 

%30 االمتحان الننيف  

%40 االمتحان النهائف  

 10% امتحان تنيا

 %10 المشااكا

 %10إالرار الواجداة والواائت المط ودا  قل الينل الرااسف  

20%  

 

%100 المجموص  

 

 المصادر والمراجع:
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 المصادر: 

 .8ص (.19/3/2003. تاايخ 2. )الوتائع الي سطينيا  الةرر الممتاع 2003ف سطين. ال انون اسساسف الي سطينف المةرل لةا   -

 .93(. ص25/3/2006. تااااايخ 62. )الوتاااائع الي ساااطينيا  الااارر 2006( لةاااا  3ف ساااطين. تاااانون المحكماااا الرساااتوايا الة ياااا  اتااا  ) -

 وتةريقتب

 . فف ف سطين اسحكا  النارا  الن المحكما الة يا دنيتها محكما رستوايا -

 اسحكا  النارا  الن المحكما الرستوايا. -

 

 المراجع:

 .2002دياوة  منشوااة الح دف الح وتيا  ال انون الرستوا، والناا  السياسف فف لدنان.  المجذو   محمر. -

 تيويي  سييم ) .2015. دياعية  ك يا الح و  واإلراا  الةاما  جامةاا دياعياة  فف الناا  الرستوا، الي سطينفرااساة    يل  الان . -
 (إلكم ونيا   المواد

دياعيااة  ك يااا الح ااو    الفصييب بيييس السييلطاق واسييمقء  القلييان يييي يلسييطيس: تنيياطا الصييءلياق يييي  طيياا ال  اليي  محمييود  أبوصييو ، -

 (إلكم ونيا   المواد تويي  سيم ) .2015اعية  واإلراا  الةاما  جامةا دي

داو لرار ر إدااايه   توا   اشار. رد وماسيا التحااا الاوطنف  التجاداا الي ساطينيا )م اادااة فاف ال اانون الارولف والةقتااة الرولياا(. مةها -

 (إلكم ونيا   المواد تويي  سيم ). 2013ل رااساة الروليا  

 (إلكم ونيا   المواد تويي  سيم ) .2013 اا  هللا  مواطن  سطينف وانت ال الس طا.  واا  فف الناا  السياسف اليمواطن.  -

 ن القيانو  سلسي  بي طيي ، جام ي  بي طيي ، م هي : بي طيي  ال ولي ، وبنيان االسيم ما  تفكيي : يلسيطيس ييي القيانوني اإلصيء   الحقيو   مةهر -
 .(إلكم ونيا   المواد تويي  سيم   )2009 ،2 والمجممع

صياد   نيس مجلي  ال  الي  والقيانون الاس ، وأش ف صيام  "المحكم  ال سيمو ي  ال لييا الفلسيطيني  ميا بييس الحاجي  واإلشيكالياق"  ال مو  ، ي -
  218-186(: 2009) 11، ن د يلسطيس -م كز "مساوا  

  2016  تونس: م كز النش  الجام ي، 3ط القانون ال سمو   واألنظم  السياسي   بس لماد، محم   ضا   -

ق ا يي   ام هللا: م كيز انيءم لقيو  االنسيان وال يم  الفصب بيس السلطاق وسياد  القانون ييي النظيام الي يق ا ي   لا  نم  سف، ايمس،يو  -
  2010"شمس"، 

  2008  نمان: دا  الثقاي  للنش  والموطيع، لوسيط يي النظ  السياسي  والقانون ال سمو   الخطيب، ن مان  ا -
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لسييل  س  ال ليييا نفييا ، ودو  المحكميي  ال سييمو ي إللمطبييي ، ا جممانييي  للمقاضييي يييي يلسييطيس:المصييادي  وااال و   ابلييي  الحقييخليييب، ناصيي    -
 امييي ، (، يئييي  األو ا  المم جمييي ، ولييي   القيييانون ال سيييمو  ، كليييي  الحقيييو  واإلدا   ال6/2017أو ا  نميييب بي طيييي  لل  اسييياق القانونيييي  )

 بط المالي: (  منشو   نلى ال ا2017جام   بي طي ، )

- https://bit.ly/2NzowZb 

بي طي    ا  نمب  سلسل  أو إنفا  االتفا ياق ال ولي  يي يلسطيس: اإلشكالياق القانوني  والحلو  ال سمو ي توام،  شاد، ناص  خليب   -
، دا   ال ام ل ام ، ول   القانون ال سمو  ، كلي  الحقو  واإل(، يئ  أو ا  المؤتم اق والنشا اق ا1/2019لل  اساق القانوني  )

 (  منشو   نلى ال ابط المالي: 2019جام   بي طي ، )

- https://bit.ly/2m4C979  

 

-  

 

*** 

https://bit.ly/2NzowZb
https://bit.ly/2m4C979

