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 التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 Law 131 رقم ورمز المساق: مصادر القانون الدولي العام اسم المساق:

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

 منسق المساق: ال يوجد المتطلب السابق:
 

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

 وصف المساق

 خرى،األلية تمييزه عن القواعد الدو  التاريخي،يتضمن هذا المساق التعريف بالقانون الدولي العام وتطوره 
 من ذلك باإلضافة إلى بيان عالقة هذا القانون بالقانون الداخلي ومواقف الدول قواعده،أساس إلزامية 

 وخاصة الموقف األردني. واستعراض مصادره األساسية المذكورة في النظام األساسي لمحكمة العدل
ئ ومباد أحكام الفقه والقضاءالدولية من معاهدات وأعراف دولية ومبادئ عامة أقرتها الدول المتمدنة و 
 العدل واإلنصاف مع التركيز على أول مصدر )المعاهدات( باعتباره األهم.

 أهداف المساق
 .معرفة المصادر األساسية للقانون الدولي العام وفهم طبيعتها اإللزامية -
  .معرفة أهمية القانون الدولي العام ومدى التزام الدول بقواعده وخطورة انتهاكه -
   .القدرة على المفاضلة بين القانون الدولي و التشريعات الداخلية في حالة التعارض -

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  فسير حليل وتتطبيعة المعاهدات الدولية وآثارها, والمهارة الذهنية في أن يتعرف الطالب على

 نصوص تلك المعاهدات

CLO2 : ًلقضايا لعلى استنتاج واستخالص السند القانوني الدولي أن يكون الطالب فاهماً وقادرا

 المعروضة أمامه.

CLO3 :نون, ع القاالخصائص التي يتميز بها القانون الدولي العام عن غيره من فرو ان يدرك الطالب

 وخاصة من حيث مدى تأثر قواعده بمصالح الدول.

 

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

     *  CLO2 

    *   CLO3 

       CLO4 

       CLO5 
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       CLO6 

       CLO7 

 

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

 1 عالمة  30   امتحان نصفي

 األنشطة*

 1 عالمات  10   (1نشاط )

 2 عالمات  5   (2نشاط )

 2 عالمات  5   (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 عالمة  50   امتحان نهائي

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

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

 1االسبوع 
 الكتروني كامل تعريف القانون الدولي العام وتطوره التاريخي

  

 2االسبوع 
 الكتروني كامل بينه وبين القواعد القانونية الدولية وغيرها من القواعد الفرق 

  

 3االسبوع 
 الكتروني كامل أساس إلزامية قواعد القانون الدولي العام وتقسيماته

  

 4االسبوع 
 الكتروني كامل العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

  

 5االسبوع 
 الكتروني كامل الدولي والداخلي القانوني األردني من العالقة بين القانون تطور موقف النظام 

  

 6االسبوع 
 الكتروني كامل مصادر القانون الدولي: التعريف بالمعاهدة وتصنيفها

  

 7االسبوع 
 الكتروني كامل مراحل إبرام المعاهدات الدولية: المرحلة األولى
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 8االسبوع 
 الكتروني كامل مراحل إبرام المعاهدات الدولية: المرحلة الثانية والثالثة

  

 9االسبوع 
 الكتروني كامل شروط صحة إبرام المعاهدات الدولية

  

 10االسبوع 
 الكتروني كامل آثار المعاهدات الدولية

  

 11االسبوع 
 الكتروني كامل تعديل المعاهدات الدولية

  

 12االسبوع 
 الكتروني كامل ةانقضاء المعاهدات الدولي

  

 13االسبوع 
 الكتروني كامل المصادر غير االتفاقية للقانون: العرف الدولي

  

 14االسبوع 
 الكتروني كامل أمثلة تطبيقية على العرف الدولي

  

 15االسبوع 
 الكتروني كامل العدالة قواعدو : الفقه والقضاء، العام المصادر األخرى للقانون الدولي

  
  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

 (المصادر-التعريف-النشأة) اب األولالكت –الوجيز في القانون الدولي العام 
 ودياال علي الطعاني، المؤلف: محمد حسني معابرة

 للطباعة والتوزيع الناشر: مؤسسة روعة
 ٢٠٢١سنة النشر: 

  المراجع االخرى 
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 
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 الحضور والمواظبة
 تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن اكثر من 

 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. المتأخر للواجباتالتسليم 

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

يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية كل طالب يقوم بالغش في  االستاللو  الغش
 االمتحان او الشروع فيه او االشتراك فيه 

 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


