
1 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 في عالم متغير. الدبموماسيةادة: ـــالم                جامعـــــة ديالى                                         

 رابعةالمرحمة: ال                      كمية القانون والعموم السياسية                   
 التدريسي: م.م. اسماعيل ذياب خميل                              قسم العموم السياسية                    

 
 محاضرات مادة الدبموماسية في عالم متغير

 7102/7102لمعام الدراسي 
 

 في عالم متغير. الدكتور فاضل زكي محمد. الدبموماسية المادة:
 .الرابعة المرحمة:

 السياسية. القسم/ العموم
 

 الباب االول/ الدبموماسية عبر العصور.

المفاهيم المختمفة  -تعريف الدبموماسية -الفصل االول/ التعريف بالدبموماسية.) اصل الدبموماسية
 الدبموماسية والسياسة الخارجية( -تحديد موضوع الدبموماسية -لمدبموماسية

الدبموماسية في  -الفصل الثاني/ نشأة وتطور الدبموماسية ) الدبموماسية في العصر القديم
الدبموماسية في بالد الصين والهند  -يللدبموماسية في وادي الرافدين والنا -المجتمعات البدائية

وروبية الدبموماسية اال -الدبموماسية في العصر الوسيط -الدبموماسية في اوروبا القديمة -القديمة
 -المفهوم العربي االسالمي لمدبموماسية -الدبموماسية العربية االسالمية -في العصر الوسيط

 اثار الدبموماسية العربية االسالمية(. -مقومات الدبموماسية العربية االسالمية

الفصل الثالث/ الدبموماسية في العصر الحديث.) الدبموماسية من القرن الخامس عشر الى 
الدبموماسية  -الدبموماسية من مؤتمر فيينا الى الحرب العالمية االولى -8181فيينا عام مؤتمر 

 من الحرب العالمية االولى الى الوقت الحاضر(.

 -الدبموماسية الجماعية -الفصل الرابع/ سمات الدبموماسية الحديثة.) الدبموماسية العمنية
الدبموماسية القديمة  -بموماسية الشاممةالد -الدبموماسية الشعبية -الدبموماسية السياسية

 والدبموماسية الحديثة "مقارنة"(.
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 -القواعد المنظمة لمعالقات الدبموماسيةالفصل الخامس/ القواعد المنظمة لمعالقات الدبموماسية.) 
العرف والمعاهدات واراء الفقهاء وقرارات وفتاوى محكمة الهدل  -القانون الدبموماسي ومصادره

 المؤتمرات واالتفاقات الخاصة بالدبموماسية(الدولية و 

الظاهرة  -الفصل السادس/ مظاهر الدبموماسية المعاصرة.) الظاهرة العممية والتكنولوجية
 دبموماسية المنوال(. -دبموماسية القمة -الظاهرة الالسياسية -الحضارية

لسوفيتية والبريطانية الدبموماسيات العربية واالمريكية وا الفصل السابع/ نماذج دبموماسية.)
 والفرنسية(.

 الباب الثاني// االشخاص الدبموماسيون.

 الفصل الثامن/ رئيس الدولة.

 الفصل التاسع/ وزير الخارجية.

 الفصل العاشر/ المبعوثون الدبموماسيون.

 مكاتبها( -عدد العاممين فيها -الفصل الحادي عشر/ البعثات الدبموماسية.) انواعها

انواعهم  -مهامهم ووظائفهم -تعين القناصل -افتتاحهاعشر/ البعثات القنصمية.) الفصل الثاني 
 حصاناتهم(. -ودرجاتهم

 الباب الثالث// اقامة العالقات الدبموماسية.

 الفصل الثالث عشر/ حق التمثيل الدبموماسي.) من يممك حق التمثيل الدبموماسي(.

 ماسية.الفصل الرابع عشر/ مراحل افتتاح البعثات الدبمو 

 الحماية(. -المالحظة -المفاوضة -الفصل الخامس عشر/ مهام البعثة الدبموماسية.) التمثيل

 الباب الرابع// االمتيازات والحصانات الدبموماسية.

 الفصل السادس عشر/ االطار العام لالمتيازات والحصانات الدبموماسية.

الحصانة  -سية.) الحماية اشخصيةماهية الحصانات واالمتيازات الدبموماالفصل السابع عشر/
االعفاء  -حرمة وحصانات المراسالت -االمتيازات الخاصة باالعفاء من الضرائب -القضائية

 من نظام الضمان االجتماعي(.
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 -بالنسبة لممكان -الفصل الثامن عشر/ حدود الحصانات واالمتيازات.) بالنسبة لالشخاص
 بالنسبة لمزمان(.

 .الدبموماسيةالباب الخامس// المراسالت 

 الفصل التاسع عشر/ طبيعة المغة الدبموماسية وسماتها.

 الباب السادس// المفاوضات الدبموماسية.

 الفصل العشرون/ المفاوضات الثنائية.

الفصل الحادي والعشرون/ المفاوضات الدبموماسية لحل المنازعات الدولية.) المفاوضات 
 التسوية القضائية(. -التحكيم -لجان التحقيق -الوساطة -عي الحميدةالمسا -المباشرة

 الفصل الثاني والعشرون/ نتائج المفاوضات الدبموماسية.

 / دبموماسية المؤتمرات واالجتماعات الدولية.الفصل الثالث والعشرون

 الفصل الرابع والعشرون/ دبموماسية المنظمات الدولية.

 ( والمراسم.البروتكوالتالمراسم )// سابعالباب ال

 ".تالبروتوكوالالمفهوم الدبموماسي لممراسم "الفصل الخامس والعشرون/ 

 بروتوكول االسبقية.الفصل السادس والعشرون/ 

 الفصل السابع والعشرون/ بروتوكول المناسبات.

 البعثات الدبموماسية وانتهاء مهامها. الباب الثامن/

 الطرق االستثنائية(. -الثامن والعشرون/ انتهاء المهمة الدبموماسية.) الطرق االعتيادية الفصل
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