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 وصف المساق:

لي،ذ عالقتاابذيرهاان ذ اااذمق اا م ها،ذ دونواا ذمق باات ل،ذيتناال هذااالمذمق داالةذالمباائذمق ااالالذمقول اائذقو اال   ذمق باات ذ
 أبااالقهشذ  اااساذمق بااالدهن،ذ أ  معتااال،ذ  ااانةذدوااا يوتل،ذ أااااوذمق اااالالذمق بااات لوئ،ذ وتنااال هذ   ااا  ذمق  ااا ذ اااهاذ
مقدوطلتذ مأل ظ ئذمقدهلبهئذمق ختو ئ،ذ  ااذ ا نتلذمقنظاللذمقدهلبافذمق وداطهنف،ذ وتنال هذ اا أذبا  ذمق بات لذ

 مقنقليااائذعوااارذابااات لوئذمق ااا م هاذ أ  معتااالاذ مقتناهاااعذعوااارذمألباااو  ذمق تاااا ذ ااافذ وداااطها،ذ  اااا أذمق بااات لوئ،ذ
ذ      ذ مقح  ةذ مقحنولتذمقول ئذ ح ليتتل.ذذذذذ
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 أهداف المساق: ذ

 دونو ذمقطلقشذيلق الالذمألبلبهئذقو ل   ذمق بت لي،ذ أاوذمق الالذمق بت لوئ. .1

   لاذعورذمقت ههعذ هاذأ ظ ئذمقحكوذمق ختو ئ.دونو ذمقطلقشذيلقنظوذمقدهلبهئذمق ولصنا،ذ مق .2

 دونو ذمقطلقشذيلقنظللذمقدهلبفذمق ودطهنف،ذ إشكلقهلتذمقوالقئذ هاذمقدوطلتذامخوب. .3

  توذمقنقليئذعورذابت لوئذمق  م هاذ ا لالذ فذح ليئذح  ةذمإل دل . .4

 د كهاذمقطلقشذ اذ توذ دحوه ذ    ذمق  مع ذمق بت لوئذمقول ئ.ذ .5

 ورذمقن لشذ مقح ملذمقوو فذ فذ    علتذمق ل   ذمق بت لي.دوعوعذمق  لاذع .6

 مق  لاذعورذمبتنالطذمقحو هذمق نلبائذقو ضليلذمق توو ئذي     ذمق ل   ذمق بت لي. .7

 

 الكتاب الرئيسي: 

.ذمقكتهااشذمقون اافذمق نم االذ اافذمق اال   ذمق باات لي.ذاتاال ذصاالالذعاااذ2020 هوهااش،ذماداال هف،ذ علصااوذخوهاا .ذ
  ااا .ذذ15و ااال   ذمق بااات ليذ.دااا  تو.ذباااهتوذدااا  هنذمقكتااال ذمقكتن  هااال.ذمقكتااال ذ كااا  ذ ااااذمق نظ ااائذمقون هااائذق

 وحت يذا ذ   ذعورذمألقدللذمقتلقهئاذمق   ا  ،ذ    ائ،ذأاا ملذمق  ا ،ذمق  م اه ذمقتافذبه ا وتلذمق  ا ،ذ
ذد للواذ دطاه لتذع وهئ،ذ نمج ذم ل هئ.ذ

ذنفذقو  م ه ذمقتفذيتوذ  لشتلذ فذمقكتل .ذا لذبهتوذمل لةذ نمج ذم ل هئذقترطهئذمقجل شذمق ودطه
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 الجدول الزمني للخطة الدراسية والقراءات المطلوبة:

مقكتهشذمقون فذمق نم لذذمق     ذمقوللذمألبا  
ذ فذمق ل   ذمق بت ليذ

ذمق نمج ذمإل ل هئذ
ذ. نداطئذي ودطهاو

 أواًل، دستور الدولة
ذذمق   ذمأل هذمق  قئذمأل ه
-101،ذ2015خوه ذذمق   ذمقثل فذدهنصهلغئذمق بلذمقثل ف

128. 
-148،ذ2015خوه ذ
ذ.ذ172

،ذ2009 وت ذمقح  ةذ
-276،ذ139-149
ذ.281

-63،ذ2013  م اذ
ذ.ذ83

ذذمق   ذمقثلقثذمقدوطئذمقتسبهدهئذمقثلقث
ذ–دو ي ذمق بت لذ د دهن ذذمقنمي 

ذقنملمتذمق حلاو
ذذمق   ذمقنمي 

ذذمق   ذمقخل تذ تليئذمق بت لذمقخل ت
 ، تقسيم وفصل السلطاتثانياً 

مقدوطلتذمقت نووهئذذمقدلاس
ذ مقتن هليئذ مق ضلئهئ

ذ.58-14،ذ2015خوه ذذمق   ذمقدلاس

-173،ذ2015خوه ذذمق   ذمقدلي ذمق   ذمأل  فذقودوطلتذمقدلي 
ذ.202

ذذمق   ذمقثل اذمق   ذمقو  ايذقودوطلتذذمقثل ا
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-85،ذ2013  م اذذمق   ذمقتلب ذمقحك  ئذمقتلب 
ذ.93

ذذمق   ذمقولشنذحكوذمق ل   ذ مق ي  نم هئذمقولشن
 ثالثًا، كيف تعمل الدساتير

-131،ذ2015خوه ذذمق   ذمقحلايذع نذمقو مقئذمق بت لوئذمقحلايذع ن
ذ145

ذ2009مقو  ليذ صهللذ
ذ2019 ج   ئذ خوه ذذمق   ذمقثل فذع نذذح  ةذمإل دل ذذمقثل فذع ن

ذ2017خوه ذ
ذ1/2019د ملذ خوه ذذمق   ذمقثلقثذع نذذمق  قفذ كل ئذمق ل   ذذمقثلقثذع نذ
-208،ذ2015خوه ذذمق   ذمقنمي ذع نذذمق نووئذ مق بت لذمقنمي ذع نذ

ذ220
حلقئذمقط ملل،ذمقضن لا،ذذمقخل تذع نذ

 مقح لل،ذ مقظن لذ
ذمالبتثنلئهئذ

ذذ4/2018  ينذ خوه ذذمق   ذمقخل تذع نذ
ذ5/2018  ينذ خوه ذ
ذ.ذ2/2020د ملذ خوه ذ

ذذذذ
 

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

 مقوال ئ  وليهنذمقت ههو

مقن  فذمقت ههو  30%  

مقنتلئفمقت ههوذ  40%  

%30ذ  للائذ د للواذع وهئذ ح صذمقن لش  
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%100 مق ج     

ذ

 المصادر والمراجع:

 المصادر: 

.ذداااللو ذ2.ذ.مق قااالئ ذمق وداااطهنهئاذمقوااا اذمق  تااال ذ2003 وداااطها.ذمق ااال   ذمألبلبااافذمق وداااطهنفذمق وااا هذقواااللذ -

 .8و.ذص19/3/2003

.ذداااللو ذ62.ذ.مق قااالئ ذمق وداااطهنهئاذعااا اذ2006وذقواااللذ3 وداااطها.ذقااال   ذمق حك ااائذمق بااات لوئذمقووهااال،ذلقاااوذ. -

  دو يالدبذ.93و.ذص25/3/2006

 ك ئذمقووهلذي  تتلذ حك ئذابت لوئذ فذ ودطها.ذمألحكللذمق لالاذعاذمق ح -

 مألحكللذمق لالاذعاذمق حك ئذمق بت لوئ. -

 

 المراجع:

.ذ هن واا اذاوهاائذمقح اا ةذ مإلاملاذمقول اائ،ذالمباالتذ اافذمقنظااللذمق باات ليذمق ودااطهنفذ.ذ2015خوهاا ،ذعلصااو. -
 ومقكتن  هل ذذ ت  ن.ذ.جل وئذ هن و 

ذ. تاا  نذمقكتن  هاال ذذلملذهللااذ اا م ا.أ لمةذ اافذمقنظااللذمقدهلباافذمق ودااطهنفذ م ت الهذمقدااوطئ.ذ.ذ2013 ا م ا.ذ -
 و94-83ص.ذ&ذذذ83-63ص.

https://asemkhalil.com/2015/06/29/constitutional-system-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2013/06/26/palestinian-political-system/
https://asemkhalil.com/2013/05/31/guiding-principles-palestinian-political-system/
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 هن واا اذ وتاا ذمإلصااالاذمق اال   فذ اافذ ودااطهااذد كهاا ذمالبااتو للذ  ناال ذمق  قاائ،ذ.ذ2009مقح اا ة.ذذ وتاا  -
 .ومقكتن  هل ذ ت  نذ.ذ.2 هن و ،ذجل وئذ هن و ،ذبودئذمق ل   ذ مق جت  ذ

مق حك اااااائذمق باااااات لوئذمقووهاااااالذمق ودااااااطهنهئذ اااااالذ ااااااهاذمقحلجاااااائذ".ذ2009مقو اااااا لي،ذيلباااااان،ذ أشاااااانلذصااااااهلل.ذ -
ذ.218-186اذ11،ذعااا اذ وداااطهاذ- جوااائذمقو مقااائذ مق ااال   ذمق ااالالاذعااااذ نااااعذ" دااال ماذ.ذ" مإلشاااكلقهلت

 بهتوذد  هنذمق  لقئذمقكتن  هل .ذ

قتطاهال،ذمإل  ال ،ذذجت لعهائذقوت ل افذ افذ وداطهااقل وهئذمقح  ةذمالقت الايئذ مال.ذ6/2017خوه ،ذعلصو.ذ -
،ذ ئاائذمأل لمةذمق تنج اائ،ذ لمباالتذمق ل   هاائةذع اا ذ هن واا ذقوبودااوئذأ لمذ.مقووهاال ا لذمق حك اائذمق باات لوئذ

 و.ذ ت  نذمقكتن  هل ذ. ح اذمق ل   ذمق بت لي،ذاوهئذمقح  ةذ مإلاملاذمقول ئ،ذجل وئذ هن و .ذ

 ودااطهااذمإلشااكلقهلتذمق ل   هاائذ مقحواا هذم  اال ذمالد لقهاالتذمق  قهاائذ اافذ.ذ1/2019داا مل،ذلشاالا،ذعلصااوذخوهاا .ذ -
،ذ ئائذأ لمةذمق امد نمتذ مقن ال لتذمقول ائ،ذ حا اذةذع  ذ هن و ذقو لمبالتذمق ل   هائ.ذبودوئذأ لممق بت لوئ

 و ت  نذمقكتن  هل ذ..ذملاذمقول ئ،ذجل وئذ هن و مق ل   ذمق بت لي،ذاوهئذمقح  ةذ مإلا

.ذ لذيو ذحلقئذمقط مللذمق وونئذ فذ ودطهاذق  مجتئذ لين سذمقك ل  الاذ2/2020د مل،ذلشلاذ علصوذخوه .ذ -
 تااا  نذمقدااهنللو التذ  حل يناااال.ذبوداااوئذأ لمةذع ااا ذ هن وااا ذقو لمبااالتذمق ل   هااائ،ذ ئااائذأ لمةذبهلبااالدهئ.ذ.

 ومقكتن  هل ذ

ح ا ةذمإل دال ذ افذ وداطهاذ مقوالقواذ  تا لذ ترهن افذعالقوذ ترهان.ذ.ذ2019 ج   ئ،ذباجرذ علصاوذخوها .ذ -
 و ت  نذمقكتن  هل ذ.ذ.137-103ص.ذذ،2018 قلئ ذ مد نذ  م اذمقدن يذقووللذ

.ذحلقااائذمقضااان لا.ذبوداااوئذأ لمةذع ااا ذ هن وااا ذقو لمبااالتذمق ل   هااائ.ذ4/2018 ااا ين،ذ ااا ملذ علصاااوذخوهااا .ذ -
 و ت  نذمقكتن  هل ذ.

.ذحلقئذمقط ملل.ذبودوئذأ لمةذع  ذ هن و ذقو لمبلتذمق ل   فذ5/2018لذ علصوذخوه .ذ  ين،ذ  م -
 و ت  نذمقكتن  هل ذ.ذ.5/2018

https://asemkhalil.com/2009/06/30/legal-reform-in-palestine/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B95IQ6uaG3ZwSTF6eEJJX0V4MW8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B95IQ6uaG3ZwSTF6eEJJX0V4MW8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B95IQ6uaG3ZwSTF6eEJJX0V4MW8
https://asemkhalil.com/2017/05/29/esrs-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2017/05/29/esrs-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2019/05/26/international-treaties-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2019/05/26/international-treaties-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2020/04/07/corona-state-of-emergency-palestine/
https://asemkhalil.com/2020/04/07/corona-state-of-emergency-palestine/
https://asemkhalil.com/2020/04/07/corona-state-of-emergency-palestine/
https://asemkhalil.com/2019/06/29/human-rights-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2019/06/29/human-rights-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/28/state-of-necessity-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/28/state-of-necessity-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/29/emergency-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/29/emergency-in-palestine/

