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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 law 333 رقم ورمز المساق: القانون الدولي اإلنساني اسم المساق:

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

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

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

 وصف المساق

يها, المساق التعريف بالقانون الدولي اإلنساني, فروعه, طبيعته, المبادئ التي يقوم عل يتضمن هذا
عام لألربع الفرق بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. األحكام العامة التفاقيات جنيف ا

رى الحرب, , قواعد تطبيق أحكام اتفاقية تحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى, معاملة أس1949
محتلة حماية المدنيين, وأخيرًا تطبيق كل ما سبق ذكره على الوضع القائم في األراضي الفلسطينية ال

 والعراق وأفغانستان.
 

 أهداف المساق

 

 يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بـــ:

مبادئ والقواعد القانونية األساسية بالقانون الدولي اإلنسانيوال عناصر الالطالب بلمام ا-1   

القانون الدولي االنساني واتفاقيات   مبادئ من القانوني السند معرفة و فهمعلى قدرة الطالب ا -2

.أمامه المعروضة للقضايا العام الدولي القانون وقواعدجنييف   

لى االفراد الواقعة ع االنسانية واالنتهاكات حكام القانونية المتعلقة بالجرائمألبا الطالبتمكين  -3

 وخاصة في النزاعات المسلحة.

  

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1 : ًي لدولي االنساناالقانون   مبادئ من القانوني السند معرفة و فهم علىان يكون الطالب قادرا

 .أمامه المعروضة للقضايا العام الدولي القانون وقواعدواتفاقيات جنييف 

CLO2: وخاصة  عام مناقشة وتحليل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي ال أن يتمكن الطالب من

لية أثناء التفاع شاركة, واقتراح الحلول المناسبة لها, مع القدرة على الماالنسانية المتعلقة بالجرائم

 سير المحاضرة من الناحيتين النظرية والعملية.
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CLO3: انون لقظلة اتحت م المنظمات االنسانية  تقييم الدورو حكام القانونية ألبا ان يلم الطالب

 .لمسلحةانزاعات االفراد وخاصة في ال لىالواقعة ع االنسانية واالنتهاكات بالجرائمالمتعلقة الدولي 

. 

 

 

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

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 

       CLO6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ 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 12خالل شهر  (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 امتحان نهائي
اخر موعد العتماد 
 االمتحان النهائي

5/2/2022 
 امتحان كتابي

 عالمة  50
2+3 

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

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

 المساق وجاهي التعريف بالقانون الدولي اإلنساني 1االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 المساق وجاهي الدولية مراحل التدوين في االتفاقيات 2االسبوع 
  

 المساق وجاهي اإلنساني الدولي القانون خصوصيات 3االسبوع 
  

 المساق وجاهي اإلنساني الدولي القانون مصادر 4االسبوع 
  

 المساق وجاهي اإلنساني الدولي القانون تطبيق مجاالت 5االسبوع 
  

 المساق وجاهي الدولية وغير الدولية المسلحة لنزاعاتا 6االسبوع 
  

 المساق وجاهي اإلنساني الدولي القانون بموجب المحميون األشخاص 7االسبوع 
  

 المساق وجاهي الثقافية الممتلكات -المحمية الممتلكات 8االسبوع 
  

 المساق وجاهي الخاصة الحماية اصحاب 9االسبوع 
  

 المساق وجاهي المسلحة النزاعات في المحظورة األعمال 10االسبوع 
  

 المساق وجاهي اإلنساني الدولي القانون تنفيذ في الدول واجبات 11االسبوع 
  

 المساق وجاهي االنساني الدولي القانون في الحكومية وغير الحكومية المنظمات واجبات 12االسبوع 
  

 المساق وجاهي االنساني الدولي القانون في اسرى الحرب  13االسبوع 
  

 المساق وجاهي االنساني الدولي والقانون االنسان حقوق 14االسبوع 
  

 المساق وجاهي االنساني الدولي والقانون البيئة حماية 15االسبوع 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع
  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 .    

 الكتاب المعتمد والمراجع

 المرجع الرئيس
2013مركز الصقر  ا د. محمد مخادمة   القانون الدولي اإلنساني  

 

 

 المراجع االخرى 
اعداد الصليب االحمر االردني  –د. شريف عتلم, د. محمد الواحد  موسوعة القانون الدولي االنسان

2010  
 

 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها, وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من  الحضور والمواظبة
 الساعات المخصصة للمساق إال بعذر قهري او عذر مرضي يقبله العميد.مجموع 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. يغ الطالب تبليتم  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 
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


