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 رنامج ب
 العامماجستير في القانون ال

في إطار االنسجام مع استراتيجية فيها تأتي رغبة كلية الحقوق واإلدارة العامة في التحديث والتطوير المستمر لبرنامج الماجستير 
تعليم نوعي، ومنافس ومتميز، ومتخصص بشكل ديم والقطاعي للتعليم العالي بشكل خاص، من خالل تق، التخطيط الوطني بشكل عام

كقوة بشرية كفؤة ذات مؤهالت عالية، تساهم في مجاالت التنمية يؤهل الطلبة الدخول إلى سوق العمل  عمودي في حقل المعرفة بما
 المختلفة بطريقة مدروسة. 

 
 أطلقتمع توجهات التعليم القانوني الحديث القائم على التخصص في المعارف القانونية،  يني، وتماشيا  فلسطالاستجابة لمتطلبات الواقع و 

االطالق  ا، وجاء هذ2020-2019ني لفصل الدراسي الثاامن مطلع  العامماجستير في القانون برنامج  اإلدارة العامةكلية الحقوق و 
 .العامفي القانون  بالتخصص المباشر سمح 1996القائم منذ العام نون ستير في القااجبرنامج المل على عديللبرنامج عبر اجراء ت

 
من شأنه أن يدفع الطالب للتعمق في مجال التخصص المطروح عبر زيادة  العامير في القانون برنامج الماجست إطالقأن ترى الكلية 

. على العلوم القانونية في النظم المقارنة يعة التغير الحاصلطب، بما ينسجم مع المساقات المتطلبة في التخصص الدقيق ونوعية عدد
في خلق فرص عمل جديدة للخريجين المختصين في القانون  المساهمةأنه من ش العامامج الماجستير في القانون ناستحداث بر إن كما 
الحاجة إلى  تزداد العامهده فروع القانون تشونظرا  للتطور الكبير الذي كخبراء في موضوعات ومسائل مرتبطة بالتخصص الدقيق.  العام

بطة بالتخصص الدقيق حتى يتمكن من التعمق في القانون المرت مساقاتمثل هذا التعديل، األمر الذي يتطلب تركيز الطالب على 
تطورة في م همة في بناء منظومة قانونيةوهو ما يساعد في تخريج جيل من القانونيين المتخصصين القادرين على المسا ،تخصصه

 ي دولة فلسطين. المؤسسات المختلفة ف
 
 

  البرنامجرؤية 
 

ولية في التعليم القانوني ، بمنهجية تتناغم مع المعايير الدا  نوعيو  ا  متخصص ا  قانوني ا  تعليمالماجستير في القانون العام برنامج يوفر 
ية، وينمي روح النقد والحوار الفكري في انون، ويصقل الشخص، ويعزز سيادة القبمفهومها الشاملالتنمية ، يستجيب لمتطلبات الحديث

 المجال.  
 

  البرنامج رسالة
 

عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية  إلى البناء المعرفي العمودي في حقل التخصصالعام يسعى برنامج الماجستير في القانون 
والتحليل، والنقد  ،وتطوير مهارات البحث العلمي ،القدرات المعرفيةناء وتطوير ، من خالل بانون العامفرع القل في من المعرفة والتأهي

 .بما يؤهل الخريجين المنافسة في السوق، وتيسير سبل التحاقهم ببرامج الدكتوراه 
 



 أهداف البرنامج
تأتى إال من خالل ما تنتهي شك أن تطور األمم والحضارات ال ي الية، و و البحث العلمي المتخصص هو حجر األساس في أية عملية تنم

وتطبيق نتائج تلك البحوث والدراسات على الوقائع والمشكالت المراد  ،واالستقصاء والتحليل ،في مواجهة قضاياها بالبحث والدراسةإليه 
 ة.الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلميعبر مراكز البحوث والدراسات التي تتشكل نواتها العلمية في أروقة  ،مواجهتها

كما أن تنمية وتشجيع البحث العلمي والتحليل النقدي إلى جانب إنتاج وتطوير معارف جديدة ذات عالقة تمثل بحد ذاتها األهداف 
مساهمه في بناء العامة لبرنامج الماجستير في القانون العام، األمر الذي يعني تخريج كادر متخصص وباحثين أكفاء قادرين على ال

جانب هذه األهداف العامة، يهدف البرنامجان بشكل خاص الى المساهمه  الفلسطينية كل في مجال اختصاصه.وإلىالمنظومة القانونية 
 فيما يلي:

تطوير كفاءة الطالب العلمية في ب ؛القانون العام مجالتلبية حاجة السوق في فلسطين من كفاءات علمية متميزة تختص في  .1
 .لحقلهذا ا

على استكمال  وبناء قدراتهم بما يؤهلهم للكتابة العلمية األصيلة في البحث العلمي األصيل تطوير قدرات الطالب ومهاراتهم .2
 دراسته العليا )الدكتوراه(.

 .علقة بفروع القانون العامتعزيز قدرة الطالب على تحليل وفهم النصوص التشريعية المت .3
 كام القضائية الوطنية واألجنبية.تنمية وتعزيز مهارات تحليل األح .4
 ة قدرة وإمكانيات الطالب فيما يتعلق بتقديم االستشارات القانونية السليمة والدقيقة.ادزي .5
والمحاماة واالستشارات القانونية  ، والسلك الدبلوماسي،تأهيل طالب قادرين على العمل في مجال القضاء والنيابة العامة .6

 والوظيفة العامة.
 

 تهدفةالمس الفئة
وأعضاء النيابة  والمحامين ، إضافة إلى الممارسين للمهن القانونية والقضائية، مثل القضاةن برامج القانو الخريجين من  البرنامج يستهدف
  القانونيين بمؤسسات القطاع الخاص. المستشارين و  ،المحلية( والهيئات )الحكومي العام القطاع في المستشارين القانونيينالعامة، و 

 
 االلتحاق شروط

 استيفاء الشروط التالية: العام رنامج القانون بحاق بيشترط فيمن يرغب االلت
 .من جامعة معترف بهاجيد أو ما يعادلها  ال يقل عن بتقدير في القانون الحصول على الدرجة الجامعية األولى  .1
 .قانونيةدرات الطالب ومهاراته في التحليل والمعرفة الاجتياز امتحان مستوى تحدده لجنة القبول في البرنامج هدفه تقييم ق .2
  .البرنامج، على أال يكون معرفة اللغة االنجليزية شرطا للقبول لجنةمستوى مقبول في اللغة اإلنجليزية تحدد آلية قياسه  .3

 

 العام القانون  في الماجستير برنامج اتمام متطلبات
 على النحو التالي:موزعة ( ساعة 36يتطلب البرنامج إنهاء )

 

 

 وبةلعدد الساعات المط طبيعة المتطلب
 ساعة 18 متطلبات إجبارية

 ساعة 12 متطلبات اختيارية 
 ساعات 6 مسار الرسالة )مسار أ( أو حلقتي بحث )مسار ب( 

 ساعة 36 مجموع الساعات



 

( ساعة معتمدة كمتطلبات اجبارية وتشمل المساقات 18يجب على الطالب إتمام ): المتطلبات اإلجبارية للبرنامج .1

 التالية:

 الساعات المعتمدة اسم المساق قرمز المسا
630JURI  3 والصياغة القانونية البحثمناهج 
635JURI 3 ة في القانون الدولي العامدراسات معمق 
637 JURI 3 دراسات معمقة في القانون الجنائي 
631 JURI  3  تطور النظام الدستوري في فلسطين 
7323 JURI 3 القانون اإلداري/ المسؤولية اإلدارية 

JURI  3 الرقابة على دستورية القوانين   639
 

 المساقات التالية: اعة معتمدة كمتطلبات اختيارية من( س12إتمام ): يجب على الطالب . المتطلبات االختيارية للبرنامج2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
JURI         7314  3 القانون الدولي اإلنساني 
JURI  7334 ن الدولي الجنائيانو الق   3 
JURI  7344  3 المنظمات الدولية 
JURI 731  3 القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
JURI 7313 3 لحريات العامة والحقوق األساسية   ا 
JURI 7333 3 األحزاب السياسية 
JURI 7343 3 األنظمة النيابية المقارنة 
JURI 7361 3 الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
JURI 7362 3 دراسات معمقة في اإلجراءات الجزائية 
JURI 7363  علم اإلجرام والعقابدراسات معمقة في  3 
JURI 7364 3 الوظيفة العامة 
JURI 7365 3 العقود اإلدارية 
JURI7366  3 دراسات معمقة في القضاء اإلداري 
JURI7 392 3 مواضيع مختارة في القانون العام 

 

مرتبط بفرع من  كل منهماست ساعات يكون موضوع  بحث بواقع حلقتي“ب واقع ست ساعات، أو مسار "رسالة ب"أ" ال مسار-3
 لعامفروع القانون ا

 المتطلبات السابقة رقم المساق المسار 
 15انهاء ما ال يقل عن  JURI860 الرسالة مسار "أ"

ساعة معتمدة من مساقات 
مساق مناهج  منها البرنامج



غة القانونية، البحث والصيا
ي شروط او الى جانب أ

 معايير يضعها البرنامج 
 _JURI8312 حلقتي البحث مسار "ب"

JURI8302 

 

 

 



 
 المساقاتوصـف يا: ثان

 المساقات االجبارية .1
 البحث والصياغة القانونية  مناهج 630

وص قوانين وآراء فقهية وقرارات قضائية، وبيان كيفية التدريب على استخدام مهارات التفكير والتحليل القانوني السليم، وتطبيقها على نص
العملية، من حيث مقوماته ومشتمالته. دراسة مسائل عملية واستشارية. التعريف بأساليب الصياغة ناحية إعداد البحث القانوني من ال

 القانونية: مراحلها، سماتها، مقوماتها، مع التركيز بشكل خاص على الجانب التطبيقي لها.
 

 في القانون الدولي العام معمقة  دراسات 635
تعميق المعرفة باألسس التي يقوم عليها القانون الدولي العام مع التركيز على التطبيقات العملية الخاصة بالمصادر غير 

الدولية.  عاتناز التقليدية في القانون الدولي. حقوق وواجبات الدول، المسؤولية الدولية. الطرق السلمية وغير السلمية لفض الم
موقف القانون الدولي من حركات التحرر. دراسة تطبيقية في المعاهدات الدولية منها القواعد القانونية الناظمة لقانون 

 المعاهدات واألهلية بالنسبة للدول والمنظمات الدولية وحركات التحرر. التركيز على الواقع الفلسطيني في كل ما تقدم.
  

 لقانون الجنائي دراسات معمقة في ا 637
الجريمة، اإلدراك، اإلهمال.  ارتكابدراسة معمقة في المسؤولية الجنائية، اإلرادة، العلم، الخطأ، النية الجرمية، الباعث على 

ق المعرفة بقوانين العقوبات من حيث الفلسفة الجنائية المتبعة في فلسطين والقانون المقارن. دراسة السياسة الجنائية، تعمي
 ة العامة للجريمة، وأركانها. دراسة السياسة العقابية الخاصة في بعض الجرائم وسبل تطوير القانون الفلسطيني في والنظري

 
  تطور النظام الدستوري في فلسطين  631

لمحة تاريخية عن تطور النظام الدستوري في فلسطين منذ العهد العثماني إلى وقتنا الحاضر، من حيث السلطات الثالث: 
توري يعية والتنفيذية والقضائية، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام مبدأ سيادة القانون. تركيز على النظام الدسالتشر 

السائد حاليا في فلسطين ومقارنته بغيره من األنظمة الدستورية السائدة في العالم، كالدستور: األمريكي، الفرنسي، اإلنجليزي، 
 األلماني، السويسري، األردني، المصري.

 
 القانون اإلداري/ المسؤولية اإلدارية  7323

نسي وتقديم لبعض القرارات التي اتخذها مجلس الدولة الفرنسي. التعريف بتاريخ نشأة المسؤولية اإلدارية في النظام الفر 
بيان كيفية مضمون المسؤولية اإلدارية وطبيعتها وما يميزها عن المسؤولية السياسية. الفصل بين القضاء المدني واإلداري. 

 عتمد نظاما إداريا مشابها. اللجوء إلى القاضي اإلداري. تقييم الوضع اإلداري في فلسطين وفي بعض الدول العربية التي ت
 

 الحريات العامة والحقوق األساسية  7313
تقديم للحريات والحقوق األساسية بحسب النظام الدستوري الفلسطيني: مقارنة بين القانون األساسي ومشروع الدستور. عملية 

ائح أخرى، إن كانت قوانين أو لو  الحماية الدستورية لتلك الحقوق والحريات واآلليات لذلك. تناقضات ممكنة مع تشريعات
تنفيذية. مدى انسجام الحقوق والحريات األساسية مع الوثائق الدولية والطريقة التي يمكن بها تفعيل آليات الحماية لتلك 

 الحريات والحقوق على المستوى المحلي.
 

 المساقات االختيارية .2
 القانون الدولي اإلنساني   7314

إلنساني: مفهومه، خصائصه، عالقته بالقانون الدولي العام، مصادره، الفئات المشمولة بالحماية التعريف بالقانون الدولي ا
الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والملحقين ونطاق هذه الحماية. التركيز بشكل خاص على اتفاقية جنيف الرابعة 



ية المسلحة والنزاعات الدولية غير المسلحة، من اإلضافيين إلى اتفاقيات جنيف الخاصين بحماية ضحايا المنازعات الدول
 .لي اإلنسانيحيث الحقوق المحمية، القوة الملزمة لتطبيق أحكام القانون، قواعد المسؤولية الدولية وفقا لقواعد القانون الدو 

 
 القانون الدولي الجنائي  7334

ركانها وصورها: جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، التعريف بالقانون الدولي الجنائي وتطوره. مدلول الجريمة الدولية وأ
جنائية جرائم اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد سلم وأمن البشرية، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الدولية. دراسة المحاكم ال

تطبقه، الجرائم التي تدخل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية من حيث: تكوينها، طبيعتها، خصائصها، القانون الذي 
 .في اختصاصها، وآلية تنفيذ األحكام القضائية الدولية

 
 

 
 المنظمات الدولية  7344

التعريف بالمنظمات الدولية من حيث: مفهومها، طبيعتها، أنواع المنظمات الدولية؛ دارسة عصبة األمم وهيئة األمم المتحدة 
ة منها جامعة الدول العربية، االتحاد األوروبي، منظمة الوحدة األفريقية، منظمة والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات إقليمي

نقاش تبعية واستقالل األمم المتحدة عن الدول األعضاء وهيكلها التنظيمي، نشاطات األمم المتحدة في  دول األمريكية. ال
إلنسان، نظرة نقدية لهذه المنظمات وعملها في حفظ السلم واألمن الدوليين وتصفية االستعمار وبعث التنمية وحماية حقوق ا

ية وفلسطين. تحليل انضمام فلسطين للمنظمات الدولية واآلثار المترتبة على الدول باألخص بما يتعلق بالدول العرب
 االنضمام.

 
 الرقابة على دستورية القوانين  639

ة السابقة لصدور القوانين عن طريق مجلس دستوري أو واء الرقابالرقابة على دستورية القوانين بحسب األنظمة المختلفة، س
عن طريق الرقابة الالحقة من قبل القاضي العادي الذي يمتنع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور وإما عن طريق محكمة 

نوني والسياسي لنظام القامتخصصة. التركيز على األسلوب المتبع في فلسطين: مكانة المحكمة الدستورية العليا ودورها في ا
الفلسطيني وطرق الرقابة المختلفة وإجراءاتها على دستورية القوانين واللوائح واألنظمة بالمقارنة مع األنظمة القانونية المختلفة 

 واإلجراءات المتبعة للقيام بذلك. 
 

 االحزاب السياسية 7333
ة العامة، تقسيمات األحزاب. أسس وغايات ماهية الحزب السياسي وجماعات الضغط، دور األحزاب السياسية في الحيا

واجهة الحزب الواحد، وضرورة تأسيسها. التنظيم التشريعي لألحزاب السياسة في ضوء القانون التعددية السياسية في م
 .اأيدولوجيتهالمقارن. التعددية السياسية في فلسطين، أساسها، نشأتها، طبيعتها، 

 
 الدولي لحقوق اإلنسان   القانون  731

المعالجات القانونية لحقوق اإلنسان وفق ما ورد في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، والمعاهدات الدولية الهامة ذات العالقة. 
اء على آليات الحماية على الصعيدين الدولي والمحلي، ولجان الرقابة الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان )كلجنة القض

التعذيب، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة(. اللجان والمحاكم اإلقليمية المعنية بحماية  التمييز العنصري، لجنة مناهضة
 حقوق اإلنسان.

 
 دراسات معمقة في على االجرام والعقاب  7363

 



اع التعريف بعلم االجرام والمدارس التي تناولته مثل المدرسة الكالسيكية، والمدرسة اإليطالية، والمدرسة االجتماعية. انو 
العام  الجرائم ومفهوم كل منها. أسباب الجريمة. اإلحصاءات الجرمية. مكافحة الجريمة. على العقاب وهدفه في الردع

 والخاص. علم الضحية وكيفية أشراك الضحية في حل النزاع وأخذ مصلحته ورايه بعين االعتبار. 
 

 دراسات معمقة في اإلجراءات الجزائية  7362
أطراف دعوى الحق العام وإجراءات التحقيق والجزاء المترتب على مخالفة هذه اإلجراءات مع التركيز  تهدف إلى التعرف على

ضمن دراسة . كما تت، وبيان األصول التي تتبع أمام المحاكم الجزائية في مختلف درجاتهاعلى األحكام القضائية بهذا الشأن
 . في األحكام الجزائية مع التركيز على طرق الطعن غير العادية: إجراءات الطعن معمقة ألحد الموضوعات المهمة مثال ذلك

 
 الجرائم الواقعة على أمن الدولة  7361

 
انواع الجرائم الواقعة على أمن الدولة وماهيتها وأركانها واحكام الشروع واالشتراك الجرمي وموانع العقاب لكل من جرائم أمن 

عة، والنيل اسة بالقانون الدولي، والتجسس، واالتصال بالعدو لمقاصد غير مشرو الدولة الخارجي وهي: الخيانة، والجرائم الم
الى جرائم أمن الدولة الداخلي والمتمثلة في كل من الجنايات الواقعة على  باإلضافةمن هيبة الدولة وجرائم المتعهدين. 

والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او  الدستور، واغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية، والفتنة، واالرهاب،
 .ر األمة، والنيل من مكانة الدولة الماليةتعكر الصفاء بين عناص

 
 الوظيفة العامة  7364

في القطاع  التطور التاريخي لمفهوم الوظيفة العامة، والتنظيم القانوني لها، والمركز القانوني للموظف العام، سواء  الموظف
مة الخاصة بهذه المؤسسات. هيئات المحلية أو في المؤسسات العامة؛ والذي تنطبق عليه القوانين واألنظالحكومي أو في ال

مع التركيز الدائم على الجوانب التطبيقية الفلسطينية والمقارنة؛ من خالل الدراسة التحليلية والنقدية لألحكام القضائية ذات 
 الصلة الصادرة عن القضاء االداري.

 
 د اإلدارية العقو  7365

األصول العامة للعقود اإلدارية، من حيث نشأة العقود اإلدارية وتطورها وأنواعها وخصائصها والقواعد التي تحكم إبرامها، 
آثارها وبيان سلطات اإلدارة وحقوق المتعاقدين معها، النظريات التي تحكم فكرة التوازن المالي للعقود اإلدارية من الناحيتين 

بيقية، القضاء المختص بالنزاعات التي تثور حولها، وذلك من خالل األطر التشريعية واالجتهاد القضائية ظرية والتطالن
الفلسطينية والمقارنة. وسائل فض منازعات العقود اإلدارية وباألخص التحكيم من حيث تعريفه وأنواعه وطبيعته وايجابياته 

ن واقع تطبيق التحكيم على منازعات العقود اإلدارية في فلسطين تشريعيا له، مع بياوسلبياته واالتجاهات المؤيدة والمعارضة 
 وقضائيا.

 
 دراسات معمقة في القضاء اإلداري  7366

نشأة القضاء اإلداري وتطوره مع أخذ الحالة الفلسطينية بعين االعتبار عبر الحقب المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين 
لسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى وجه التحديد آلية تشكيل محكمة العدل العليا وصوال لما هو عليه اآلن في ظل ا

اصاتها وموقع هذا القضاء من األنظمة المقارنة ما بين القضاء الموحد والقضاء المزدوج. التعمق في مبدأ المشروعية واختص
اناته واالستثناءات الواردة عليه. الرقابة على باعتباره المبدأ الذي يحكم أعمال اإلدارة العامة من حيث مفهومه ومصادره وضم

ها واإلدارية وعلى وجه الخصوص الرقابة القضائية المتمثلة بدعوى اإللغاء من حيث دراسة أعمال اإلدارة العامة السياسية من
كمة في شروط قبول الدعوى وأسباب الطعن بدعوى اإللغاء، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا، صالحية المح

 الدعوى المنظورة أمامها، حجية الحكم الصادر في الدعوى وتنفيذه.
 



 
 مختارة في القانون العام  مواضيع 7392

دراسة متقدمة لموضوع معين من مواضيع القانون العام، يتم اختياره من بين الموضوعات المستجدة ووفقا  الحتياجات الطلبة 
 واهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية.

  
 Thesisالرسالة  860

بل لجنة البرنامج موافق علية من ق بحقل القانون العاميقوم الطالب بكتابه رسالة علمية أصيلة في موضوع ذي ارتباط مباشر 
 .وفقا لتعليمات كتابة الرسائل المقرة

 
  1بحث حلقة 8302

وع مميز مختار في حقل القانون العام؛ معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موض
مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة 

 بالموضوعات المختارة. 
 

  2بحث حلقة 8312
ار في حقل القانون العام؛ معايير األمانة العلمية، أخالقيات البحث العلمي، إعداد دراسة متقدمة في موضوع مميز مخت

مناقشة موضوعات فرعية منبثقة عن الموضوع المختار، مناقشة قراءات/ أوراق علمية، وأدبيات سابقة ذات صلة 
 بالموضوعات المختارة.

 


