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الساعات املكتبية: برجاء حتديد املوعد املناسب لكم من خالل التواصل على راتج أو على إمييل: 
 akhalil@birzeit.edu 

 وصف املساق:  (أ
طريق جملس دستوري أو عن طريق الرقابة على دستورية القوانني حبسب األنظمة املختلفة، سواء الرقابة السابقة لصدور القوانني عن 

الرقابة الالحقة من قبل القاضي العادي الذي ميتنع عن تطبيق القوانني املخالفة للدستور وإما عن طريق حمكمة متخصصة. الرتكيز على 
الرقابة املختلفة  األسلوب املتبع يف فلسطني: مكانة احملكمة الدستورية العليا ودورها يف النظام القانوين والسياسي الفلسطيين وطرق

 وإجراءاهتا على دستورية القوانني واللوائح واألنظمة ابملقارنة مع األنظمة القانونية املختلفة واإلجراءات املتبعة للقيام بذلك.

 تقسيم العالمات: 

 .)يف اجلزء األول من احلصة السادسة( عالمة 15 تقييم نصفي )امتحان مجاعي شفهي حول كتاب صليبا(: 

 .  (17-6)كل طالب حبسب املوضوع من احلصة  عالمات 5     العرض الصفي: 

 . )موعد التسليم للجميع هو يف احلصة قبل األخرية( عالمة 30      البحث: 

 عالمات.  10    املشاركة والتحضري للحصة: 

 . النهائي()يف املوعد الذي سيحدده التسجيل لالمتحان  عالمة 40    االمتحان النهائي )شفهي(: 
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 مالحظات الحصة قبلالمراجع للقراءة  المواضيع التاريخ مواضيع

 
   أ( اإلطار العام 

1)  
النظرية الدستورية والمنهجية  

 للبحث/ المساق  المعتمدة
 

(Bell and Paris 2016, 1-26; 
409-429).  

 

 

2)  
الرقابة الدستورية، أنواعها  

 وأشكالها 
 

 (215-13، 2002)صليبا 

 
سيتم تحديد موعد لالمتحان 

النصفي وهو عبارة عن امتحان 
شفهي جماعي حول كتاب صليبا 

 (.3+2)الحصة 

3)  
الرقابة على الدستورية،  

دولة القانون والحقوق 
 والحريات

  (424-235، 2002)صليبا 

4)  
الرقابة الدستورية في الدول  

العربية واإلسالمية مع 
إشارة للتغيرات التي حدثت 

 "الربيع العربي"بعد 

(Grote 2012, 221-238) 
 (2014)شودري و بايس 

 بال سنة( ،)بلفيقة
 

كل طالب يختار موضوع البحث 
-7)من بين مواضيع الحصص 

( بحيث يقوم بعرض صفي 17
يقدم فيه أهم ما ورد في المقالة 

األساسية وكيف سيستفيد منها في 
البحث الخاص بفلسطين على 

لتي ضوء الخبرات المقارنة ا
تتيجها المراجع المعتمدة لتلك 

الحصص وغيرها من المراجع 
التي يمكن أن يجدها حول 

الموضوع بعد نقاشها مع مدرس 
 المساق.

5)  
الرقابة الدستورية في  

 فلسطين 
 

 (2009)العموري وصيام 
 (. 145-131، 2015)خليل 

للعام  نيالقانون األساسي الفلسطي

  (2005وتعديله للعام ) 2003

رقم  المحكمة الدستورية العلياقانون 
)وتعديالته للعام  2006لسنة  3

 (2019والعام  2017

والمتاحة  قرارات المحكمة الدستورية
بشكل كامل مع ملخص عن كل قرار 

و ( 2020)بدير في المراجع التالية: 

 (2018)بدير 

 

6)  
الرقابة الدستورية في ظل  

 عولمة الحقوق 

(Möller  1-26; 206-211) 

(2019)مجدوبة وخليل   
 

 
مداخل مختلفة  للبحث ب(  

 في الرقابة الدستورية
عروض صفية للطلبة الذين  

اختاروا أبحاثا مرتبطة بموضوع 
الحصة. يتلوها نقاش ومالحظات 
عامة من استاذ المساق انطالقا 
من المرجع المعتمد مع محاولة 

 ربطها بالواقع الفلسطيني. 

7)  
والحقوق الرقابة الدستورية  

 واالجتماعيةاالقتصادية 
(Sachs 2009, 161-201) 

(2017/6)خليل   
 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2003&MID=14138
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2005&MID=14860
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2006&MID=15122
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2006&MID=15122
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=16969
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=17138


 

 

 المراجع: الئحة 

 .169-155، ص. 35/36مسالك، ." تقنيات عمل احملكمة الدستورية يف رقابة دستورية القواننيبلفيقه، عبد احلق. بال سنة. "
قابلية احلقوق االقتصادية واالجتماعية للتقاضي يف فلسطني: التطبيق، اإلنفاذ، ودور احملكمة الدستورية . 2017/6، خليل، عاصم

 ، سلسلة أوراق عمل بريزيت للدراسات القانونية.العليا

. جامعة بريزيت: كلية احلقوق واإلدارة . سلسلة األحباث والدراساتدراسات يف النظام الدستوري الفلسطيين. 2015، خليل، عاصم
 العامة.

، كتاب حمكم منشور عن مؤسسة احلرية: هل الدميقراطية بديل عن حكم القانون "قانون"التشريع و "قانون". 2013، خليل، عاصم
 .2013مواطن لدراسات الدميقراطية، 

 ، رام هللا: دار الشروق.تطبيقات من النظام القانوين الفلسطيينمنهجية البحث القانوين وأصوله: . 2012، خليل، عاصم

مركز  .لقضائي النسيباحملاكم الدستورية بعد الربيع العريب: آليات التعيني واالستقالل ا. 2014سوجيت شودري وكاثرين غلني ابيس، 
 العمليات االنتقالية الدستورية واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت. 

8)  
دور الرقابة الدستورية في  

 الفعالية الدستوريةضمان 
مقارنة مع غيرها من 

 مؤسسات الدولة الرسمية

(Juliane Kokott and Martin 
Kaspar, 2012, 795-888). 

 

9)  
الرقابة الدستورية وكرامة  

 القانون التشريعي
(Khalil 2019)  

10)  
المحكمة الدستورية  

 : حماة الدستور؟)ورئيسها(
(Scheppele 2006)  

11)  
وحدود  القضايا السياسية 

الرقابة الدستورية في 
 األنظمة الديمقراطية 

(Allan 2003, 161-200) 
(2014)عبد الغفور وخليل   

 

12)  
الشريعة الرقابة الدستورية،  

 والمرجعيات الدينية
(Parolin 215-235)  

13)  
نظام الرقابة الدستورية في  

 سلطوي
(Tushnet 2015, 391-461)  

14)  
والنظام الرقابة الدستورية  

 والدسترة الليبارلية الليبرالي
(Abu Odeh 2011, 985-1007) 

 (2013)خليل  

 

 

15)  
كحامي المحكمة الدستورية  

 raison d’etatل
(Can 2012, 259-278)  

16)  
المحاكم الدستورية ودورها  

 االنتقال الدستوريفي 
(Bali 2015, 666-701)  

17)  
محكمة دستورية هل وجود  

جيد بالنسبة  قوية
 للديمقراطيات الحديثة؟

(Gardbaum 2015, 285-320)  

https://drive.google.com/file/d/0B95IQ6uaG3ZwWjF5UkNjRWc3bWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B95IQ6uaG3ZwWjF5UkNjRWc3bWc/view?usp=sharing
https://asemkhalil.com/2017/05/29/esrs-in-palestine/
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https://asemkhalil.com/2017/05/29/esrs-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2015/06/29/constitutional-system-in-palestine/
file:///C:/Users/akhalil/AppData/Roaming/Microsoft/Word/خليل،%20عاصم
https://asemkhalil.com/2012/06/27/legal-research-in-palestine/
http://constitutionnet.org/sites/default/files/01-constitutional_courts_r14.pdf
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