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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (النظم الدبلوماسية والقنصليةتوزيع مفردات مساق )

 .النظم الدبلوماسية والقنصلية اسم المساق:

 POLS 4312  رقم المساق:

 د. وليد المدلل. مدرس المساق:

 وصف المساق:
صنع وصياغة  فييتناول هذا المقرر حقل العالقات السياسية الدولية، ويعني بتحديد القوى الفاعلة  

وماسية عبر العصور لوتنفيذ السياسية الخارجية )رسمية وغير رسمية(. ونشوء وتطور الدب

ائية، نستثإليادية واتحها وانتهائها بالطرق االعاوماسية من جانب افتتلالمختلفة، ومقومات البعثة الدب

سيين، واالمتيازات اوملوماسي، والقنصلي، وواجبات ومسؤليات المبعوثين الدبلونظام التمثيل الدب

 وماسية ونتائجها.لودها، والمفاوضات الدبدسسها وماهيتها وحأوماسية والقنصلية بلوالحصانات الدب

 يهدف هذا المساق إلى:  المساق: ذاأهداف ه 

 ها عبر العصور. تاريخمفهوم الدبلوماسية والتعرف على  (1
 تعريف الطالب بأصول العمل الدبلوماسي والقوانين الدبلوماسية التي تحكم هذا العمل.  (2
 تعريف الطالب بأنواع العمل الدبلوماسي والمهام التي تؤديها كل بعثة. (3
 .داب العمل لدبلوماسيآتدريب الطالب على أخالقيات و (4
ثيلل والتفلاوو وتنميلة تدريب الطالب على محاكاة الدبلوماسيين في أعمالهم وخاصة في التم (5

 العالقات الدولية وتطويرها. 

  الكتاب المقرر:

أ.د. عبددددد الفتددددار علددددى الرمدددددا  و د. م مددددد عليددددل الموسددددى  أصددددو  ال  قددددات الدبلوماسددددية 
 .5002والقنصلية  عما : المركز ال لمي للدراسات السياسية  

 مراجع الدراسة: 

 . 1991، عمان: دار زهران، 2د. محمود خلف، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، ط  .1

 .1992، القاهرة: دار النهضة، 1أحمد أبو الوفا محمد، القانون الدبلوماسي اإلسالمي، ط  .2
أحمد حلمي إبراهيم، الدبلوماسية: البروتوكول، اإلتيكيت، المجاملة، القاهرة: عالم الكتب،  .3

1992. 
 .1999عبد المجيد، أضواء على الدبلوماسية، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، أحمد  .4
، الكويت: منشورات ذات 4د. إسماعيل صبرى عبد هللا، العالقات السياسية الدولية، ط  .5

 .1995السالسل، 
 .1999شلبي، في الدبلوماسية المعاصرة، القاهرة: عالم الكتب، السيد أمين  .9
 .1993ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الرياض،  :ماسيةالدبلو ،د. جمال بركات .1
 .1913د. حسن صعب: الدبلوماسي العربي، بيروت: دار العلم للماليين،  .9
 .1993د. صالح المنجد: النظم الدبلوماسية في اإلسالم، بيروت: دار الكتاب الجديد،  .9

 .1913العربية، د. سموحي فوق العادة، الدبلوماسية الحديثة، بيروت: دار اليقظة  .11
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 .1999وماسية، بيروت: لد. عاصم جابر، الوظيفة القنصلية والدب .11
 عبد الفتاح شبانه، الدبلوماسية: القواعد القانونية، الممارسة العلمية، المشكالت الفعلية، .12

 .2112مدبولي، مكتبة  القاهرة:
 .1995 د. عدنان البكري، العالقات الدبلوماسية والقنصلية، الكويت: دار الشراع، .13
 .1991القاهرة: دار الفكر العربي، د. عز الدين فوده، النظم الدبلوماسية،  .14
 .1991د. على حسين الشامي، الدبلوماسبة، بيروت: دار العلم للماليين،  .15
 .1999شباب الجامعة، د. عطا محمد صالح زهرة، في النظرية الدبلوماسية، االسكندرية:  .19
والحصانات واالمتيازات الدبلوماسبة، االسكندرية: دار د. فادي المالح، سلطات األمن  .11

 .1993المطبوعات الجامعية، 
، بغداد: مطبعة جامعة بغداد، 4د. فاضل زكي محمد، البلوماسية في النظرية والممارسة، ط  .19

1914. 
، قطر: 1يوسف محمد عبيدان، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في النظرية والتطبيق، ط د.  .19

 . 1994جامعة قطر، 

 

 أسلوب تدريس المساق:

سيييمد مد الميييدلي  سيييدليف م ديييدد  أيييف ال يييدل ي ميييا ف أيييف مايييدم ةد  سييي وف الم د يييل   والم د  ييي   
واالسيي الاو واالسيي   دل  ال ييوال  و سيي وف  ييل الم ييالج  والدمييل ال مدييف سالدمييل  . امييد س سيي  د  

 وسدئل الدلض واإلم دح ال ا يدم  واإللك لو م .

  األنمطة:
    يل ع دو ن م دد  أف المالل من  بل الطلف وعل ةد ع ى دملئة .  .1

 .  وعل ه ع ى الطلف ول   د مفلداج المسدق  و  ال ل ب ث إعداد .2

ليد  السي ط  الوط ميي    و بدييض البدتيدج الدب ومدسيم  الف سيطي م  السيدف لد يدل  ودال  ال دل مي  .3
 و البدتييدج الدب ومدسييم    دييلع ع ييى طبمديي  اا  ييط  ال ييف   ييط ة بةييد الييودال  ل الف سييطي م 

 . و بددل ال بلاج مدة
 

 توزيع الدرجات:
 دل دج. 5  و ب ث:  ال ل .1

 دل دج. 31االم  دن ال صفف:  .2
 دل دج  5الم دلا :  .3
 دل  . 91االم  دن ال ةدئف:  .4

 
 
 

 مدددرس المسداق
 د. وليد المدلل


