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 جامعة فيالدلفيا
 كلية الحقوق

 قسم القانون العام
 الفصل الدراسي االول/ السنة الدراسية 2013/2012

 
 

 المنهاج الدراسي

 
  0420443رمز المادة:   القانون الدبلوماسي والقنصليالـمــادة: عنوان 

  )1دولي عام (المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:   ثانيةمستوى المادة: سنة 

  ساعات 3الساعات المعتمدة:    4.00- 3.10المحاضرة: موعد

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 
كانه مو  رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

   4.00-10.00  / كلية الحقوق312  استاذ مساعدغازي صبارينيد. 

 

  :المادةوصف 
ومنهــــــــا:  الدبلوماســــــــي والقنصــــــــلي التركيــــــــز والتوســــــــع فــــــــي دراســــــــة موضــــــــوعات مختــــــــارةتتنــــــــاول مــــــــادة القــــــــانون 

التعريـــــــــف بالدبلوماســـــــــية ، التعريـــــــــف بالعمـــــــــل القنصـــــــــلي ، لمحـــــــــة تاريخيـــــــــة للدبلوماســـــــــية الدوليـــــــــة ، مصـــــــــادر 
ـــــــــة ، التمثيـــــــــل الدبلوماســـــــــي ووظائفـــــــــه  ـــــــــات الدولي ـــــــــانون الدبلوماســـــــــي والقنصـــــــــلي،ا ألجهـــــــــزة الداخليـــــــــة للعالق الق

واالمتيــــــــازات الدبلوماســــــــية دبلوماســــــــية المنظمــــــــات والمــــــــؤتمرات الدوليــــــــة ، العالقــــــــات القنصــــــــلية ،  الحصــــــــانات
  مصادر القانون القنصلي ، االمتيازات والحصانات القنصلية ،الوظائف القنصلية.

  
  
  

  :المادةأهداف 
  تزويد الطالب بمعرفة متقدمة بالقانون الدبلوماسي والقنصلي. 

الذهنيـــــــة والعمليـــــــة فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع موضـــــــوعات القـــــــانون الدبلوماســـــــي والقنصـــــــلي تطـــــــوير مقـــــــدرات الطالـــــــب 
 وتطوير مقدرته على التعلم والممارسة.
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تنميــــــة قــــــدرات الطالــــــب علــــــى البحــــــث فــــــي كافــــــة المســــــائل المتعلقــــــة بالقــــــانون الدبلوماســــــي والقنصــــــلي ، بغــــــض 
انونيــــــة وٕايجــــــاد الحلــــــول القانونيــــــة النظــــــر عــــــن طبيعــــــة عملــــــه القــــــانوني الحقــــــًا ، وٕاســــــتخدام مصــــــادر المعرفــــــة الق

 للمسائل والقضايا العملية.

  
  

  مكونات المادة:
  د. غازي صباريني  الوجيز في الدبلوماسية المعاصرة

  
  دار الثقافة للنشر 

  
2011  

 
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

  .  المواد المساندة (أشرطة فيديو، أشرطة صوتية) 2

  أجزاء / د. عيسى دباح. 6موسوعة القانون الدولي / 

 الكتاب السنوي للقانون الدولي الصادر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي .

 مجلة السياسة الدولية.

  العديد من الكتب المتخصصة بالموضوع.

  فيالدلفيا.انظر دليل المصادر اإللكترونية القانونية لطلبة كلية الحقوق / جامعة 

  

 حيث ينطبق)( ةدليل الدراس 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  دراسية ودليل المختبر (حيث ينطبقالواجبات الدليل( 

 
 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  
  م:التعلّ نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

  التعبير عن المفاهيم والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي والقنصلي 1أ/   

  اظهار معرفة متقدمة بقواعد القانون الدبلوماسي القنصلي ومؤسساته 2أ/   

 شرح موضوعات في مجاالت السلم العالمي والتعاون الدولي كهدف سام للمجتمع الدولي 4أ/   

  

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 
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المنطقيــــة  والقانونيــــة لمســــائل القــــانون الدبلوماســــي بنــــاء التفكيــــر الناقــــد لمناقشــــات محــــددة واختيــــار الحلــــول  6ب/
  والقنصلي .

  
 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

  البحث في القانون والمقدرة على اعطاء الحلول لمسائل واقعية متعلقة بالنزاعات الدولية الراهنة 1ج/

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

  التعامل مع المواضيع ذات العالقة بالمجتمع الدولي ومؤسساته واختصاصات هذه المؤسسات وتشكيلها. 5د/   
  

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 اختبارات قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 واجبات دراسية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 االمتحان النهائي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 20 المشاريع

 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:
 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 حقوق الطبع والملكية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
  
 تجنب االنتحال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  
  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
  

 األساسية والمساندة المطلوب تغطيتھاالمادة  األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمھا

    التعريف بادبلوماسية  األول

    التعريف بالعمل القنصلي  الثاني

  لمحة تاريخية للدبلوماسية الدولية الثالث

  مصادر القانون الدبلوماسي القنصلي الرابع

  األجهزة الداخلية للعالقات الدولية الخامس

   التمثيل الدبلوماسي ووظائفة السادس

  الحصانات واإلمتيازات الدبلوماسية السابع

  دبلوماسية المنظمات والمؤتمرات الدولية الثامن

  العالقات القنصلية التاسع

   مصادر القانون القنصلي العاشر

   اإلمتيازات والحصاتان القنصلية  الحادي عشر

   الوظائف القنصلية الثاني عشر

    االمتحان النهائي  الثالث عشر

 

 
  الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

  الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ
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  (المواظبه) سياسة الدوام
ــــــر مــــــن  ــــــب أكث ــــــب بالتغي المقــــــررة للمــــــادة بــــــدون عــــــذر مرضــــــي أو قهــــــري % مــــــن الســــــاعات 15ال يســــــمح للطال

ــــه عميــــد الكليــــة إذ يترتــــب اعتبــــار الطالــــب منســــحبًا مــــن المــــادة فــــي حالــــة قبــــول العميــــد للعــــذر، بينمــــا يمنــــع  يقبل
مــــن التقــــدم لالمتحــــان النهــــائي وتكــــون عالمتــــه فــــي المــــادة صــــفرًا فــــي حالــــة عــــدم قبــــول العميــــد للعــــذر المرضــــي 

  أو القهري.
   
  

  عـالمراج
  الكتب

  عمان -دار الثقافة  2011دراسة قانونية / الطبعة الثالثة  -د. غازي صباريني الدبلوماسية المعاصرة
  أجزاء / د. عيسى دباح. 6موسوعة القانون الدولي / 

 الكتاب السنوي للقانون الدولي الصادر عن الجمعية المصرية للقانون الدولي .

 مجلة السياسة الدولية.

  المتخصصة بالموضوع.العديد من الكتب 
  انظر دليل المصادر اإللكترونية القانونية لطلبة كلية الحقوق / جامعة فيالدلفيا.

 

 المجالت العلمية
 

 المواقع االلكترونية
1- E Low-Murdoch University Electric journal of Law 

// www.murdoch.edu.au/elow http: //  

2- Electronic Journal Of Comparative Law 
http: // www.Law.Kub.nl/ejcl/ 

3 – The International Law Library 

http: // www.Lawresearch.com/ 

4- Washington University Law Quarterly 
http :// www.Is.wustl.edu/WULQ/wulqboard.htm 

 

  


