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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law 232 رقم ورمز المساق: أشخاص القانون الدولي العام اسم المساق:

  الفصل الدراسي: 3 عدد الساعات المعتمدة:
 العربية لغة التدريس: اجباري متطلب  المساق: نوع

  منسق المساق: العامالقسم – مصادر القانون الدولي العام المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☐       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق
 التركيز تمي بحيث, وأفراد دولية ومنظمات دول من العام الدولي القانون أشخاص المساق هذا يتناول
 من ألساسيةا وأركانها, الدولة وهو الدولية الساحة على تأثيرا   واألكثر ظهورا   األسبق الشخص على
 بعثاتال وحصانات, الدولي والتوارث الدولية العالقات المساق يتضمن كما, وسيادة وإقليم شعب

 .الدولية اتللمنازع السلمية والتسوية, والقنصلية الدبلوماسية

 أهداف المساق

 

 يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بـــ:

 صاتهاعناصر المكونة للدولة )الشعب واإلقليم والسيادة( واختصاالطالب ب المام -1

 لدولاطرق اكتساب اإلقليم وتوارث والتحوالت التي تطرأ عليها والسيما من حيث 

لتسوية اوطرق  قانون العالقات الدولية )العالقات الدبلوماسية والقنصليةلفهم الطالب   -2

 السلمية للمنازعات الدولية(.

ها دة ودورودور المنظمات الدولية متمثال بالمم المتح أهمية على فهم  قدرة الطالب -3

ارير المشاركة والنقاش في المحاضرات وإعداد تقفي حفظ االمن والسلم الدولي و

 بالقضايا الدولية الجديدة.تتعلق 

 

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1: ح عام , واقترامناقشة وتحليل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي ال ان يتمكن الطالب من

احيتين ن النمالحلول المناسبة لها, مع القدرة على المشاركة التفاعلية أثناء سير المحاضرة 

 النظرية والعملية.

CLO2: ر ا ودوبالنزاعات ما بين الدول وسبل حله م القانونية المتعلقةحكاألبا يلم الطالب ان

 .بشكل عام الدبلوماسية في ذلك 

CLO3 : دولية قات التقييم الدور الحقيقي للقانون الدولي العام في العالان يقوم الطالب على

م السلوالمن الدولي ودور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في الحفاظ على ا المختلفة

 ..الدولي

 

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
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PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1 

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم والتاريخالموعد  نوع التقويم

 امتحان نصفي
اخر موعد العتماد 

 االمتحان الثاني
30/12/2021 

 امتحان كتابي
 عالمة  30

1 

 األنشطة*

 1 عالمات  10 امتحان قصير 12خالل شهر  (1نشاط )

 2 عالمات  5 نقاشات 12خالل شهر  (2نشاط )

 2 عالمات  5 واجبات 12شهر  خالل (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
اخر موعد العتماد 
 االمتحان النهائي

5/2/2022 
 امتحان كتابي

 عالمة  50
2+3 

 على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة, واجبات, مشاريع, فيديوهات, نقاشات, ...الخ.*

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 المساق وجاهي تعريف الدولة وفق القانون الدولي, وعناصرها األساسية

  

 2االسبوع 
 المساق وجاهي السيادة ( –االقليم  –عناصر الدولة ) الشعب 
  

 3االسبوع 
 المساق وجاهي االعتراف بالدول والحكومات

  
 المساق وجاهي المناطق غير الخاضعة لالختصاص الوطني 4االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

  

 5االسبوع 
 المساق وجاهي الدولة البسيطة والدولة المركبة

  

 6االسبوع 
 المساق وجاهي التوارث بين الدول وبين المنظمات الدولية

  

 7االسبوع 
 المساق وجاهي التي تمارس السيادة الخارجية للدولةاألجهزة 

  

 8االسبوع 
 المساق وجاهي حقوق الدول وواجباتها

  

 9االسبوع 
 المساق وجاهي التسوية السلمية للمنازعات الدولية

  

 10االسبوع 
 المساق وجاهي تسوية النزاعات بالتحكيم الدولي والقضاء الدولي

  

 11االسبوع 
 المساق وجاهي المسؤولية الدولية

  

 12االسبوع 
 المساق وجاهي اثار المسؤولية الدولية

  

 13االسبوع 
 -ائيةالجز الحصانة القضائية–نظريات الحصانة القضائية )الحصانة القضائية المدنية 

 المساق وجاهي والحصانة من القضاء االداري واداء الشهادة (

  

 14االسبوع 
 المساق وجاهي القانونية للمنظمات  الدولية الشخصية

  

 15االسبوع 
 المساق وجاهي تصنيف المنظمات الدولية

  
  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 

 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    
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 الكتاب المعتمد والمراجع

 المرجع الرئيس
سهيل  د. ,  الدبلوماسية –المنازعات الدولية  –حقوق الدول وواجباتها االقليم  – القانون الدولي العام

2013للنشروالتوزيع دار الثقافة حسين الفتالوي   

 

 

  6201دار الثقافة للنشروالتوزيع  د. عبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي العام  المراجع االخرى 
 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 مجموع الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.من % 15

 المحدد. يتوقع من الطالب حل االنشطة  وتسليمها بالوقت   األنشطة
 قد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخير . التسليم المتأخر للواجبات

 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في 

 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 
 .دليل الطالبلمزيد من المعلومات يرجى مراجعة  ***


