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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 الشريعة والقانونقسم:  القضاء اإلداري  : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية:
 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 القانون الدولي العام :اسم المقرر  .1

 3502246 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 -- -- -- 2 
 الثاني الفصل– الثاني المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال توجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 ال توجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 بكالوريوس شريعة وقانون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 الثاني لغة تدريس المقرر:  .8
 العربية نظام الدراسة:  .9
 انتظام  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 منتظم :مكان تدريس المقرر  .11
 د/ محمد المحبشي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

11.  
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

 
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يعرض هذا المقرر ألهم الموضوعات المتعمقة في القانون الددللي العدامم مدي  يدك نرادان العالدات الدلليدة العامدةم االدللدة 
بأراانهددا لاالعتددراد الددددلليم لالعالددات الدلليدددة فددي  الددة السدددام االعالددات الدكاوماادددية لالقنصددايةم لاددذا مدددا  تعادد  كتنظددديم 

ادتالا  الفادداوم لالتداام الدددل  فددي  الدة السددام لالحدربم لااللتدداام بحمايدة  قددو  ا نسددانم الما دة البحرةددة لالةوةدة لايفيددة ا
لاذا ما  تعا  بالتنظيم الددللياالمنظمات الدلليدة م لادذا ن  دام المسد ولية القانونيدة الدلليدة الةناميدة لالمدنيدة لن  دام القاداو 

اديتم تندال  جاميدة مدي تادو المواضدين بالمنالشدة لالتحايدل لالنقددم الدللي في  دل المناععدات الدلليدة المدنيدة لالةناميدةم  يدك 
 عاى نلوا  الفقه ا اامي لالقانون المقارن مقارنة بالقانون اليمني. االطاعمن 
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم: 

a1 - المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات األساسية في القانون الدولي العام. يظهر المعرفة 

a2 -  .يوضح بتعمق هيئات القضاء الدولي ووظائفها، في إطار قواعد القانون الدولي العام 
 المهارات الذهنية: 

b1 - .يميز بين المسائل التي تدخل في سلطة القضاء الدولي العام، وغيرها غير الداخلة فيه 

b2 -  .يقارن بين قواعد القانون الدولي العام في القانون، وقواعده في الفقه اإلسالمي 
 المهارات المهنية: 

c1 -  يبين مدى تطبيق ضوابط  القضاء الدولي على سوابق  القضايا الدولية المعروضة على القضاء
 الدولي.

c2 - قواعد القانونية المقررة لذلك.يحدد اإلجراءات القانونية في سير القضية الدولية حسب ال 
 المهارات العامة: 

d1 - .يعمل بروح الفريق الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القانون الدولي العام 

d2 -  يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في مجال القانون الدولي
 العام.

 

 

 التدريس والتقويم مخرجات التعلم باستراتيجيات مواءمةرابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 

 ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : المعرفة والفهم مخرجات تعلم  المقرر )أوالً: ربط 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/  استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 االختبارات
 التحرةرةة النصفية.

 االختبارات التحرةرةة القصيرة.
 االختبارات التحرةرةة النهامية.

 تقييم العرلض.
تقييم مشاراة الطابة في الحوار 

 لالمنالشة.

 محاضرات.
 الحوار لالمنالشة.
 عرلض تقديمية.

 

1- a1   يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة
 لالنظرةات األاااية في القانون الدللي العام.

2- a2     وضح كتعم  هي ات القااو الدللي 
 للظامفهام في إطار لواعد القانون الدللي العام.

 مخرجات تعلم  المقرر )المهارات الذهنية ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : ربطثانيا : 

 المهارات الذهنيةمخرجات المقرر /  التدريساستراتيجية  استراتيجية التقويم

 اختبارات تحرةرةة.
تقييم مشاراة الطابة في الحوار 

 لالمنالشة.
تقييم تقارةر الطابة في  ل 

 المش ات.

 المحاضرة.
  ل المش ات.

 الحوار لالمنالشة.
 العصف الذهني.

1- b1    يميا كيي المسامل التي تدخل
ااطة القااو الدللي العامم لغيرها غير  في

 الداخاة فيه.
2- b2  كيي لواعد القانون الدللي  يقارن

العام في القانون م للواعده في الفقه 
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 ا اامي.

 المهارات المهنية والعملية  ( بإستراتيجية التدريس والتقويم : مخرجات تعلم  المقرر ) ثالثا : ربط

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 القراوة التطبيقية.

 اختبارات شفهية.
 تقييم األداو.

 ما ظة األداو.
 اختبارات تحرةرةة.

 محاضرة.
  ل مش ات لالعية. 

 التعايم التعالني.
 التعام الذاتي.

 الطرةقة االاتنباطية.

1. c1     القااو  بيي مدى تطبي  ضوابط
الدللي عاى اواك   القاايا الدللية 

 المعرلضة عاى القااو الدللي.
2-  c2    يحدد ا جراوات القانونية في اير

القاية الدللية  سب القواعد القانونية المقررة 
 لذلو.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( بإستراتيجية التدريس والتقويم : رابعاً 

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة استراتيجية التدريس استراتيجية التقويم

 تقييم بحك.
 نقد تقرةر.

 تقييم عرض.

 محاضرة.
 تطبيقات عماية.

 امنارات.

1- d1     يعمل كرلح الفرة  الوا د في
عند إصدار االاتشارات القانونيةم في مةا  

 القانون الدللي العام.
2- d2   يستخدم الحااب اآللي بمهارة

عالية في البحك عي المستةدات 
 الحد ثة في مةا  القانون الدللي العام.

 
I.  مواضيع المقرر الرئيسية  والفرعية  ) النظري والعملي (  وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  مع تحديد الساعات كتابة

 المعتمدة : 
 

 

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/  الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

 التعريف بالقانون الدولي العام. 1

 ماهية القانون الدللي العام.
 نااس القانون الدللي العام.

 عالة القانون الدللي العام بالقانون الداخاي.
 نشأة القانون الدللي العام.

2 6 
a1  a2 

bd1 d2 

 المعاهدات الدللية. مصادر القانون الدولي العام. 2
 a1  a2 6 2 العرد الدللي.

b1  b2 
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 المبادئ العامة لاقانون.
 ن  ام القااو الدللي.

 الفقه الدللي.
 مبادئ العدالة.

c1 c2 

 أشخاص القانون الدولي العام. 3

 ماهية الشخصية القانونية الدللية.
 عناصر الدللة.

 التوارث الدللي. قو  الدل  للاجباتها.
 المنظمات الدللية.

 األفراد ل قو  ا نسان.

2 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 
d1 d2 

 النطاق الدولي. 4
 إلايم الدللة.

 طبقات الةو.
 البحار.

2 6 
a1  a2 
b1  b2 

 العالقات الدولية الدبلوماسية. 5
 ممثاو الدل  في العالات الخارجية.

 الدكاومااية.البعثات 
 البعثات القنصاية.

2 6 
a1  a2 
b1  b2 

 المسئولية الدولية. 6

 مفهوم المس ولية الدللية.
 ناااه المس ولية الدللية.

 ننواع المس ولية الدللية.
 نراان المس ولية الدللية.

 نثار المس ولية الدللية.

2 6 
a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

 المنازعات الدولية. 7
 التح يم الدللي.
 القااو الدللي.

 الواامل السيااية لفض المناععات الدللية.
2 6 

a1  a2 
b1  b2 
c1 c2 

  22 14 إجمالي الساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

المنالشة لالعصف الذهني:  تم عرض الموضوع عي طرة  مش اة  تم منالشتها مي الطاب  يةاد الحاو   .1
 نخذ آراو الطاب عي طرة  العصف الذهني.الفقهية لالقانونية لها ثم  تم 

 المحاضرة:  تم فيها عرض الموضوع بطرةقة عامية بعد اب  منالشته. .2

تكايف الطاب بالتحاير لالعرض: في نهاية المحاضرة  تم طرح موضوع المحاضرة التالية لامنالشة من  .3
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 تكايف بعض الطابة بالتحاير لالعرض.

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

االطاع عاى اتاب مي اتب التراث في مةا  الفقه  1
ا ااميم لالبحك فيه عي مفردات في مةا  القانون 

 الدللي العام.
a1  a2 2 2 

القيام بعرض لتحايل نصوص االتفاليات الدللية في مةا   2
 القانون الدللي العام.

b1  b2 6 1 

عمل محاكمة تمثياية لدعوى لاامية دللية لتوضيح  3
 إجراوات السير فيها  تى تمامها.

c1 c2 8 2 

ليام الطاب بعمل جماعي في البحك عي موالن لمراجن  4
 d1 d2 11 1 الكترلنية في مةا  القانون الدللي العام.

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

الدرجة إلى نسبة 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 %11 11 2 الواجبات  1
 c1  c2  

  d1 d2 

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات  2
a1  a2 

 

 %21 21 7 اإلختبار النصفي 3
 a1  a2 

 b1 b2 

 c1 c2 %5 5 9 اختبار ثالث 4

5 

 a1 %61 61 16 االختبار النهائي

b1 

c2 

 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 
 أ.د  عبد الواحد عزيز الزنداني، منشورات الجامعة اليمنيةأ.د  أ.د  عبد 

 المراجع المسا 
 

 المساعدةالمراجع 
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

م 1اكي الوليدم صنعاوم ط \م تبة خالدد محمد عاي عاي الحاجم مقدمة لدرااة القانون الدللي العامم  .1
 م.2113

 1992ن مد نكو الوفاو محمد القانون الدكاومااي ا اامي دار النهاة العربية  .2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 موقع المكتبة الشاملة.

 موقع جامع الفقه اإلسالمي.

 موقع البوابة القانونية.
 

 

 

 والسياسات المتبعة في المقرر.الضوابط : الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .1

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. يحرم

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القانون الدولي العامخطة مقرر: 
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

I. معلومات عن مدرس المقرر:  

 االسم  / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون الدولي العام :اسم المقرر  .1

 3502246 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 -- -- -- 2 

 الفصل الثاني -المستوى الثاني  والفصل الدراسي:المستوى   .4

 ال يوجد   :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 حرم الجامعيال مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يعرض هذا المقرر ألهم الموضوعات المتعمقة في القانون الدللي العامم مي  يك نراان العالدات الدلليدة العامدةم االدللدة 

بأراانهددا لاالعتددراد الدددلليم لالعالددات الدلليددة فددي  الددة السددام االعالددات الدكاومااددية لالقنصددايةم لاددذا مددا  تعادد  كتنظدديم 

ادتالا  الفاداوم لالتداام الددل  فدي  الدة السدام لالحدربم لااللتداام بحمايدة  قدو  ا نسدانم الما ة البحرةة لالةوةة لايفية ا

لاذا ما  تعا  بالتنظيم الدللياالمنظمات الدللية م لاذا ن  ام المس ولية القانونيدة الدلليدة الةناميدة لالمدنيدة لن  دام القاداو 

اديتم تندال  جاميدة مدي تادو المواضدين بالمنالشدة لالتحايدل لالنقددم الدللي في  ل المناععات الدللية المدنية لالةناميةم  يدك 

 عاى نلوا  الفقه ا اامي لالقانون المقارن مقارنة بالقانون اليمني. االطاعمن 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 المعرفة والفهم: 

a1 - .يظهر المعرفة المتعمقة بالمبادئ العامة والنظريات األساسية في القانون الدولي العام 

a2 -  .يوضح بتعمق هيئات القضاء الدولي ووظائفها، في إطار قواعد القانون الدولي العام 
 المهارات الذهنية: 

b1 -  الداخلة فيه.يميز بين المسائل التي تدخل في سلطة القضاء الدولي العام، وغيرها غير 

b2 -  .يقارن بين قواعد القانون الدولي العام في القانون، وقواعده في الفقه اإلسالمي 
 المهارات المهنية: 

c1 -  يبين مدى تطبيق ضوابط  القضاء الدولي على سوابق  القضايا الدولية المعروضة على القضاء
 الدولي.

c2 - دولية حسب القواعد القانونية المقررة لذلك.يحدد اإلجراءات القانونية في سير القضية ال 
 المهارات العامة: 

d1 - .يعمل بروح الفريق الواحد في عند إصدار االستشارات القانونية، في مجال القانون الدولي العام 

d2 -  يستخدم الحاسب اآللي بمهارة عالية في البحث عن المستجدات الحديثة في مجال القانون الدولي
 العام.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

1 
وحدات / موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 االسابيع

الساعات 

 الفعلية

2 
التعريف بالقانون الدولي 

 العام.

 ماهية القانون الدللي العام.
 نااس القانون الدللي العام.

 عالة القانون الدللي العام بالقانون الداخاي.
 الدللي العام.نشأة القانون 

2 6 

3 
مصادر القانون الدولي 

 العام.

 المعاهدات الدللية.
 العرد الدللي.

 المبادئ العامة لاقانون.
 ن  ام القااو الدللي.

 الفقه الدللي.
 مبادئ العدالة.

2 6 

4 
أشخاص القانون الدولي 

 العام.

 ماهية الشخصية القانونية الدللية.
 عناصر الدللة.

 الدل  للاجباتها.    قو الدللي. التوارث 
 المنظمات الدللية.

 األفراد ل قو  ا نسان.

2 6 

 النطاق الدولي. 5
 إلايم الدللة.

 طبقات الةو.
 البحار.

2 6 
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6 
العالقات الدولية 

 الدبلوماسية.

 ممثاو الدل  في العالات الخارجية.
 البعثات الدكاومااية.

 البعثات القنصاية.
2 6 

 المسئولية الدولية. 7

 مفهوم المس ولية الدللية.
 ناااه المس ولية الدللية.

 ننواع المس ولية الدللية.
 نراان المس ولية الدللية.

 نثار المس ولية الدللية.

2 6 

 42 14 عدد األسابيع والساعات 

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

المناقشة والعصف الذهني: يتم عرض الموضوع عن طريق مشكلة يتم  .4

الطالب إليجاد الحلول الفقهية والقانونية لها ثم يتم أخذ آراء مناقشتها من 

 الطالب عن طريق العصف الذهني.

 المحاضرة: يتم فيها عرض الموضوع بطريقة علمية بعد سبق مناقشته. .5

تكليف الطالب بالتحضير والعرض: في نهاية المحاضرة يتم طرح موضوع  .6

 الطلبة بالتحضير والعرض.المحاضرة التالية للمناقشة مع تكليف بعض 
 

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 الدرجة األسبوع التكليف/النشاط الرقم

االطاع عاى اتاب مي اتب التراث في مةا  الفقه ا ااميم  1
 2 2 لالبحك فيه عي مفردات في مةا  القانون الدللي العام.

القانون القيام بعرض لتحايل نصوص االتفاليات الدللية في مةا   2
 1 6 الدللي العام.

عمل محاكمة تمثياية لدعوى لاامية دللية لتوضيح إجراوات السير  3
 2 8 فيها  تى تمامها.

ليام الطاب بعمل جماعي في البحك عي موالن لمراجن الكترلنية في  4
 1 11 مةا  القانون الدللي العام.

    
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 
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 موضوعات التقويم الرقم
التقويم/ موعد 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 %11 11 2 الواجبات   .1

 %5 5 4 اختبار أول    أو كويزات   .2

 %21 21 7 االختبار النصفي  .3

 %5 5 9 اختبار ثالث  .4

 %61 61 16 االختبار النهائي  .5

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 الرئيسة:المراجع 

 
 أ.د  عبد الواحد عزيز الزنداني، منشورات الجامعة اليمنية

 المراجع المساعدة:

م 1اكي الوليدم صنعاوم ط \د محمد عاي عاي الحاجم مقدمة لدرااة القانون الدللي العامم م تبة خالد .1
 م.2113

 .1992ن مد نكو الوفاو محمد القانون الدكاومااي ا اامي دار النهاة العربية  .2

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت:

 .موقع المكتبة الشاملة 

 .موقع جامع الفقه اإلسالمي 

 .موقع البوابة القانونية 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .5

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة 

 :الغش   .2
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 :القانون الدولي العام مقرر توصيف

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 


