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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 2621060 رقم المادة القانون الدبلوماسي اسم المادة الدراسية
 القانون الدولي  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ريخي ومعرفة من يمثل الدولة في عالقاتها الخارجية، مع تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالقانون الدبلوماسي وتطوره التا     
التركيز على دراسة الهيئات الدبلوماسية من حيث تطور نظام التمثيل الدبلوماسي، والقواعد الدولية والوطنية المنظمة له وفئات 

نظام القنصلي وأنواع القناصل المبعوثين وواجباتهم وحصانتهم وانتهاء مهامهم وكذلك دراسة الهيئات القنصلية من حيث أصل ال
 ومهامهم وامتيازاتهم مع التعريف بنظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في المملكة األردنية الهاشمية.

 
 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية

 التعريف باألسس العامة التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 ول للهدف اال 

 القدرة على معرفة المصادر واشخاص القانون الدبلوماسي. 1.1
 تمييز اشخاص القانون الدبلوماسي عن اشخاص القانون الدولي. 1.1
 التمييز بين الموظف الدبلوماسي والموظف الدولي. 1.1

 تعريف الطالب بمجال العالقات الدبلوماسية الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة على المعرفة الكاملة للفرق بين البعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية. 1.1
 معرفة أطراف العالقات الدولية. 1.1
 عن غيرها من اتفاقيا القانون الدولي التي تحكم العالقات الدبلوماسية العالقات الدولية تمييز 1.1

 تفاقيات الدولية التي تحكم العمل الدبلوماسيتعميق معرفة الطالب في فهم القواعد وال  الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 معرفة القواعد العرفية التي كانت تنظم العالقات الدبلوماسية. 1.1
 توضح أهمية االتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم العمل الدبلوماسي. 1.1
 بلوماسية واالتفاقيات التي تنظم العمل القنصلي.تمييز القواعد االتفاقيات التي تنظم عمل البعثات الد 1.1

 فهم الحصانات واالمتيازات القنصلية ومهام البعثة القنصلية الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 القدرة على التمييز بين الحصانات الدبلوماسية والقنصلية. 1.1
 درجها بحسب أهمية وظيفة المبعوث الدبلوماسي.معرفة الحصانات المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية وت 1.1
 تحديد من ينطبق عليه الحصانات واالمتيازات في إطار البعثات القنصلية. 1.1

 0211الطبعة الثالثة  -األردن –د. غازي حسن صباريني، دار الثقافة  –القانون الدبلوماسي -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:

 0222 -عمان –د. عبدالفتاح الرشدان و د. محمد خليل الموسى –ة والقنصليةأصول العالقات الدبلوماسي -1

 0221دار مجدالوي –عمان–د.ناظم عبدالواحد الجاسور   –أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية والقنصلية  -1

 .1792 -د. على صادق أبو هيف، منشأة العارف ، اإلسكندرية-القانون الدبلوماسي -1



 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 الحقوقكلية 

Faculty of Law  

 

 "العدالة والحق " 

Justice & The Right"" 

 " " عراقة وجودة

Tradition and Quality"" 
 QF60/0408-3.0 القانون / كلية الحقوق  تنفيذ مهام لجنة الخطة الدراسية في قسم: إجراءات – الوصف التفصيلي للمادة الدراسية

 

QF60/0408– page 2/3 

 

 التوزيع الزمني    

 السبوعا

 
عدد 

الصفحات في  الموضوعات الساعات
 مالحظات الكتاب المعتمد

11 
1 
1 
1 

 التعريف بالقانون الدبلوماسي ومصادره.
 التعريف بالعمل الدبلوماسي.

 تطور العمل الدبلوماسي.
  11 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 المعاهدات-مصادر القانون الدبلوماسي العرف
  11 – 13ص  القوانين الداخلية.

11 
1 
1 
1 

 األجهزة الداخلية للعالقات الخارجية
  36 – 14ص  وزير الخارجية. -رئيس الدولة

11 
1 
1 
1 

 البعثات الدبلوماسية.
 تاريخ التمثيل الدبلوماسي.
 تكوين البعثة الدبلوماسية.

18-41  

16 
1 
1 
1 

 شروط تعيين الدبلوماسي.
 الشروط العامة للتعيين.

 الشروط الخاصة.
  111 – 111ص 

13 
1 
1 
1 

 واجبات المبعوث الدبلوماسي )مقدمة(.
 الواجبات اتجاه الدولة الموِفدة.

 الواجبات اتجاه الدولة المعتمد لديها.
  114 – 113ص 

18 
1 
1 
1 

 المزايا والحصانات الدبلوماسية )مقدمة(.
 مصدر الحصانات.
 .طبيعتها القانونية

  111 – 114ص 

11 
1 
1 
1 

 أنواع الحصانات )مقدمة(.
 حصانة مقر البعثة.

 حق اإليواء.
  114 – 111ص 

14 
1 
1 
1 

 الحصانة الشخصية )مقدمة(.
 حرمة ذات المبعوث الدبلوماسي.
 .حرمة سكن المبعوث الدبلوماسي

  161 – 161ص 

11 
1 
1 
1 

 الحصانة القضائية )مقدمة(.
 الحصانة الجنائية.
 .الحصانة المدنية

  131 – 161ص 

11 
1 
1 
1 

 الدبلوماسي للشهادة.أداء المبعوث 
 التنازل عن الحصانة.

 .المزايا المالية
  183 – 131ص 
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11 
1 
1 
1 

 التمثيل القنصلي.
 مصادر القانون القنصلي.

 اإلنتهاء في األحوال غير العادية.
  116 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 أنواع القناصل وترتيب درجاتهم.
 

  111 – 113ص 

11 
1 
1 
1 

 العالقات القنصلية
 .لقنصل وقبولهتعيين ا

 

  111 – 111ص 

16 
1 
1 
1 

 

 إنتهاء المهمة القنصلية.
 مقارنة مع المهمة الدبلوماسية.

 

  113 – 111ص 

13 
1 
1 
1 

   

 
 
 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني

 %61= االمتحان النهائي

د طريقة التقييم للموا
 العملية

 %61=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %61=  االمتحان النهائي

 
 
 

 11/11/1118 تاريخ االعتماد الدكتور محمد خليل أبو بكر اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )يتم تحديثها في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب محمود العراسي ةسار  دكتورةال  مدرس المادة

 zuj.edu.jo@ البريد االلكتروني 062  الهاتف الداخلي

 الساعات المكتبية 
 األحد ، الثالثاء: 

 اإلثنين ، األربعاء
 


