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 محاضرات مساق 

 القانون الدستوري  

JURI (230) 

 كلية الحقوق واإلدارة العامة 

   "دائرة القانون "

 األول سيالدرا لالفص

 2022/2023السنة الدراسية 

 أساتذة المساق: د. عاصم خليل

 أ. تسنيم كحلةمساعد التدريس 

 وصف المساق: 

باات ل وذ قتهتاايذه مااالذ اايذمق اا م ميوذ توا،اا ذمق باات لوذيتناال هذااالمذمق داالةذالمباائذمق ااالالذمقول اائذق  اال   ذمق ذ
 أبااالقمشذ  اااساذمق بااالتماوذ أ  مقتااالوذ  ااااةذتوااا ي تلوذ أااااوذمق اااالالذمق بااات ل،ئوذ ،تنااال هذ   ااا  ذمق  ااا ذ اااميذ
مقد طلتذ مأل ظ ئذمقديلبيئذمق خت  ائوذ  ايذ ا نتلذمقنظالسذمقديلبالذمق  داطمنلوذ ،تنال هذ  ا أذبا  ذمق بات لذ
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ئوذ مقاهلهااائذق ااارذابااات ل،ئذمق ااا م ميذ أ  مقتااالاذ مقتااماااعذق ااارذمألبااا   ذمق تاااا ذ ااالذ  داااطميوذ   ااا أذمق بااات ل،
ذ      ذ مقح  ةذ مقحا،لتذمقول ئذ ح ليتتل.ذذذذذ

 أهداف المساق: ذ

 توا، ذمقطلقشذهلق الالذمألبلبيئذق  ل   ذمق بت ل وذ أاوذمق الالذمق بت ل،ئ. .1

  مق  لاذق رذمقت ممعذ ميذأ ظ ئذمقحكوذمق خت  ئ.توا، ذمقطلقشذهلقنظوذمقديلبيئذمق ولصااوذ .2

 توا، ذمقطلقشذهلقنظلسذمقديلبلذمق  دطمنلوذ إشكلقيلتذمقوتهئذ ميذمقد طلتذامخ ي. .3

  توذمقاهلهئذق رذابت ل،ئذمق  م ميذ ا لالذ لذح ليئذح  ةذمإل دل . .4

 ت كميذمقطلقشذ يذ توذ تح م ذ    ذمق  مق ذمق بت ل،ئذمقول ئ.ذ .5

 اذق رذمقن لشذ مقح ملذمقو  لذ لذ    قلتذمق ل   ذمق بت ل .توع،عذمق  لذ .6

 مق  لاذق رذمبتنالطذمقح  هذمق نلبائذق  ضليلذمق تو  ئذه     ذمق ل   ذمق بت ل . .7

 يمكن متابعة المساق من خالل تتبع الفصول على الصفحة التالية: 

https://asemkhalil.com/2021/06/03/constitutional-law-syllabus/  

 

 الكتاب الرئيسي: 

.ذمقكتمااشذمقوا االذمق ام االذ االذمق اال   ذمق باات ل .ذاتاال ذصاالالذقاايذ2021 م مااشوذماداال ملوذ قلصااوذخ ماا .ذ
 تلحائذه اك ذ نال لذق ط اائذق ارذاالمذ كتال ذمقندخئذمإلقكتا  يئذقمق نظ ئذمقوا يئذق  ل   ذمق بت ل ذ)ت  س(.ذ

ذ.ذمقامهط

ذا لذبمتوذإل لةذ امج ذإ لفيئذقت طيئذمقنل شذمق  دطمنلذق   م ي ذمقتلذيتوذ  لشتلذ لذمقكتل .ذ

https://asemkhalil.com/2021/06/03/constitutional-law-syllabus/
https://asemkhalil.com/2020/01/23/the-arab-companion-to-constitutional-law/
https://asemkhalil.com/2020/01/23/the-arab-companion-to-constitutional-law/
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 لقراءات المطلوبة:الجدول الزمني للخطة الدراسية وا

مقكتمشذمقوا لذمق ام لذذذمق     ذمقولسذذمألب   ذ
ذ لذمق ل   ذمق بت ل ذ

ذمق امج ذمإل لفيئذذ
ذ) اتاطئذه  دطمي(ذ

 أواًل، دستور الدولة 
ذذمق   ذمأل هذمق  قئذذمأل ه
-101وذ2015خ م ذذمق   ذمقثل لذذصيلغئذمق بلتماذمقثل لذ

 .ذ128
-148وذ2015خ م ذ
ذ.ذذ172

وذذ2009 وت ذمقح  ةذ
-276وذذ139-149
ذ.ذ281

-63وذ2013  م يذ
ذ.ذذ83

ذذمقثلقثذذمق   ذمقد طئذمقتسبيديئذذمقثلقثذ
ذذ–ذتو ي ذمق بت لذ ت دمالذمقامه ذ

ذهاملمتذمق حلاوذ
ذذمق   ذمقامه ذ

ذذمق   ذمقخل سذ تليئذمق بت لذذمقخل س
 تثانيًا، تقسيم وفصل السلطا

مقد طلتذمقت ا،عيئذذذمقدلاس
ذ مقتن مليئذ مق ضلئيئذ

ذ.ذ58-14وذ2015خ م ذذمق   ذمقدلاس

-173وذ2015خ م ذذ ذمقدله ذمق  ذمق   ذمأل  لذق د طلتذذمقدله ذ
ذ.ذ202

ذذمق   ذمقثل يذذذذمق   ذمقو  ا ذق د طلتذذمقثل يذ

https://asemkhalil.com/2021/06/11/chapter-1/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-2/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-3/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-4/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-5/
https://asemkhalil.com/2021/06/01/chapter-6/
https://asemkhalil.com/2021/06/01/chapter-6/
https://asemkhalil.com/2021/05/30/chapter-7-separation-of-powers/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-8/
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-85وذ2013  م يذذمق   ذمقتلب ذذمقحك  ئذمقتلب ذ
ذ.ذ93

ذذمق   ذمقولشاذحكوذمق ل   ذ مق ي  ام يئذذمقولشا
 ثالثًا، كيف تعمل الدساتير 

-131وذ2015خ م ذذمق   ذمقحلا ذق اذمقو مقئذمق بت ل،ئذمقحلا ذق ا
ذ145

ذ2009مقو  ل ذ صيلسذ
ذ2019 ن   ئذ خ م ذذمق   ذمقثل لذق اذذذذذح  ةذمإل دل ذمقثل لذق اذ

ذ2017خ م ذ
ذ2019/ذ1ت مسذ خ م ذذمق   ذمقثلقثذق اذذذل   ذمق  قلذ كل ئذمق ذمقثلقثذق اذذ
-208وذ2015خ م ذذمق   ذمقامه ذق اذذذمق ا،وئذ مق بت لذمقامه ذق اذذ

ذ220
حلقئذمقط مللوذمقضا لاوذذمقخل سذق اذذ

 مقح للوذ مقظا فذذ
ذذذمالبتثنلئيئ

ذذذ4/2018  ياذ خ م ذذذمق   ذمقخل سذق اذذ
ذ5/2018  ياذ خ م ذذ
ذ.ذذ2020/ذ2ت مسذ خ م ذ

ذذذذ
 

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

 مقوت ئ  وليماذمقت ميوذ

مقن  لذذمقت ميو %ذ30   

لئلذمقنتذمقت ميوذ %ذ40   

%ذ30ذ  للائذ ت لل،يذق  يئذ ح صذمقن لشذ  

https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-9/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-10/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-11/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-12/
https://asemkhalil.com/2021/05/27/chapter-13-international-law/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-14/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
https://asemkhalil.com/2021/06/03/chapter-15/
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%ذ100 مق ن     

ذ

 المصادر والمراجع:

 المصادر: 

.ذتااالل، ذ2.ذ)مق هااالئ ذمق  داااطمنيئاذمقوااا اذمق  تااال ذ2003  داااطمي.ذمق ااال   ذمألبلبااالذمق  داااطمنلذمق وااا هذقوااالسذ -

 .8(.ذصذ19/3/2003

.ذتااالل، ذ62.ذ)مق هااالئ ذمق  داااطمنيئاذقااا اذ2006(ذقوااالسذ3  داااطمي.ذهااال   ذمق حك ااائذمق بااات ل،ئذمقو يااالوذلهاااوذ) -

  تو يتتيذ.93(.ذصذ25/3/2006

 مألحكلسذمق لالاذقيذمق حك ئذمقو يلذه  تتلذ حك ئذابت ل،ئذ لذ  دطمي.ذ -

 مألحكلسذمق لالاذقيذمق حك ئذمق بت ل،ئ. -

 

 المراجع:

ةذ مإلاملاذمقول اائوذ.ذ ما ،اا اذا ياائذمقح اا ذالمباالتذ االذمقنظاالسذمق باات ل ذمق  دااطمنلذ.ذ2015خ ماا وذقلصااو. -
 (إقكتا  يل ذذ ت  ا)ذ.جل وئذ ما ، ذ

ذ) تاا  اذإقكتا  ياال ذذلمسذهللااذ اا م ي.أ لمةذ االذمقنظاالسذمقديلباالذمق  دااطمنلذ م ت االهذمقداا طئ.ذ.ذ2013 اا م ي.ذ -
 (94-83ص.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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 ما ،اا اذ وتاا ذقاائوذمإلصااتاذمق اال   لذ االذ  دااطمياذت كياا ذمالبااتو للذ  ناال ذمق  ذ.ذ2009مقح اا ة.ذذ وتاا ذ -
 .(إقكتا  يل ذ ت  اذ.ذ)2 ما ، وذجل وئذ ما ، وذب دئذمق ل   ذ مق نت  ذ

مجلةة العدالةة والنةانون ". المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ما بين الحاجة واإلشكاليات. "2009، ياسر، وأشرف صيام.  مقو  ل ذ -

. سةةةةةةيتم تةةةةةةوفير المنالةةةةةةة  لكترونيةةةةةةا . 218-186: 11، زةةةةةةدد فلسةةةةةةطين -الصةةةةةةادرر زةةةةةةن مركةةةةةة  "مسةةةةةةاوار 

https://drive.google.com/file/d/0B95IQ6uaG3ZwQVJxOUgzWFhMbzQ/view?usp=sharing  

قتط مالوذمإل  ال وذذجت لعيائذق ت ل الذ الذ  داطمياهل  يئذمقح  ةذمالهت الايئذ مال.ذذ6/2017خ م وذقلصو.ذذ -
وذ ئاائذمأل لمةذمق تاج اائوذ اا ذ ما ،اا ذق  لمباالتذمق ل   ياائةذقب داا ئذأ لمذ.مقو ياال ا لذمق حك اائذمق باات ل،ئذ

 (.ذ ت  اذإقكتا  يل ذ) ح اذمق ل   ذمق بت ل وذا يئذمقح  ةذ مإلاملاذمقول ئوذجل وئذ ما ، .ذ

مق  قياائذ االذ  دااطمياذمإلشااكلقيلتذمق ل   ياائذ مقح اا هذذإ  اال ذمالت لاياالتذ.ذ1/2019تاا مسوذلشاالاوذقلصااوذخ ماا .ذ -
وذ ئائذأ لمةذمق امت امتذ مقن ال لتذمقول ائوذ حا اذةذق  ذ ما ، ذق  لمبالتذمق ل   يائ.ذب د ئذأ لممق بت ل،ئ

 ( ت  اذإقكتا  يل ذ).ذملاذمقول ئوذجل وئذ ما ، ذمق ل   ذمق بت ل وذا يئذمقح  ةذ مإلاذ

.ذ لذهو ذحلقئذمقط مللذمق و نئذ لذ  دطميذق  مجتئذ اليا سذمقك ل  الاذ2/2020ت مسوذلشلاذ قلصوذخ م .ذذ -
 تااا  اذمقداامنلل، التذ  حل يااااال.ذب دااا ئذأ لمةذق ااا ذ ما ،ااا ذق  لمبااالتذمق ل   يااائوذ ئااائذأ لمةذبيلبااالتيئ.ذ)

 (إقكتا  يل ذ

ح ا ةذمإل دال ذ الذ  داطميذ مقوالقواذ  تا سذ ت ما الذقالقوذ ت ماا.ذ.ذ2019 ن   ائوذبانرذ قلصاوذخ ما .ذ -
 ( ت  اذإقكتا  يل ذ.ذ)137-103ص.ذذو2018 هلئ ذ مت اذ  م يذمقدن  ذق ولسذ

.ذحلقااائذمقضاااا لا.ذب دااا ئذأ لمةذق ااا ذ ما ،ااا ذق  لمبااالتذمق ل   يااائ.ذ4/2018 ااا ياوذ ااا ملذ قلصاااوذخ مااا .ذ -
 ( ت  اذإقكتا  يل ذ)

.ذحلقئذمقط ملل.ذب د ئذأ لمةذق  ذ ما ، ذق  لمبلتذمق ل   لذ5/2018  ياوذ  ملذ قلصوذخ م .ذذ -
 ( ت  اذإقكتا  يل ذ.ذ)5/2018

https://asemkhalil.com/2009/06/30/legal-reform-in-palestine/
https://drive.google.com/file/d/0B95IQ6uaG3ZwQVJxOUgzWFhMbzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B95IQ6uaG3ZwQVJxOUgzWFhMbzQ/view?usp=sharing
https://asemkhalil.com/2017/05/29/esrs-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/2019/06/29/human-rights-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/28/state-of-necessity-in-palestine/
https://asemkhalil.com/2018/05/29/emergency-in-palestine/

