
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 عاممواصفات مقرر قانون دولً 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 عاملقانون دولً  :اسم المقرر  .1

 …pol420 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 مجمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً الثانً –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌومجد المتطلبات السابقة لدراسة  .5

 ال ٌومجد المتطلبات المصاحبة  .6

 البكالورٌوس له المقرر:درس ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الساعات/ فصلً نظام الدراسة:  .9

 أ.م.د/ عدنان ٌاسٌن المقطري      معد مواصفات المقرر:  .11

 د. ناصر محمد علً الطوٌل رامجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

 هذا المقررٌتناول ، والرئٌسةحول القانون الدولً وقضاٌاه  ساسٌةاألمفاهٌم المعارف وبالٌهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب 
عدة مفهوم ونشأة، وطبٌعة القانون الدولً وتمٌٌزه عن غٌره من المفاهٌم والقوانٌن، وعالقته بالقانون الداخلً، كما ٌتناول 

 م، وأشخاص القانون الدولً مع التركٌز على الدولة كشخص رئٌس فً القانون الدولً. مصادر القانون الدولً العا
ولفهم أفضل للجوانب النظرٌة سٌتم تكلٌف الطالب بعرض مجموعة من قضاٌا القانون الدولً وموضوعاته التً ٌشهدها 

  المجتمع الدولً بتجرد وموضوعٌة وفقاً ألحكام القانون الدولً العام.
 

III.  التعلم:مخرمجات 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكنون الطالب قادراً على 
a1  .ٌُعّرف القانون الدولً العام: التعرٌف التقلٌدي والتعرٌف الحدٌث 
a2   التقلٌدي والحدٌث( القانون الدولً العاملتعرٌف  الرئٌسةٌذكر العناصر( 
a3 .ٌشرح نظرٌات القانون الدولً العام 
a4 .ٌعدد أشخاص القانون الدولً العام مصادره 
b2 .ًٌفرق بٌن كل من القانون الدولً والقانون الداخل 
b3 .ٌحلل قضاٌا القانون الدولً العام وموضوعاته المعاصرة 
c1 .ٌرسم مخططاً ٌوضح موقع القانون الدولً العام من تخصصً القانون وعلم السٌاسٌة، وفروع القانون الدولً العام 
c2  قضاٌا القانون الدولً العام المعاصرة. إحدىٌكتب موضوعاً حول 
d1 مع المنظمات الدولٌة أصلٌستخدم التكنولوجٌا فً التو 
d2 .ًٌعمل ضمن فرٌق جماعً فً المجال الدبلوماس 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A ::المعرفة والفهم 

A1  ٌُلبناء  زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل
a1   ٌُعّرف القانون الدولً العام: التعرٌف التقلٌدي

 والتعرٌف الحدٌث.
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 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

a2   القانون الدولً العاملتعرٌف  الرئٌسةٌذكر العناصر 
 )التقلٌدي والحدٌث(

A3  ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة

 السٌاسٌة.

a3 .ٌشرح نظرٌات القانون الدولً العام 

  a4 .ٌعدد أشخاص القانون الدولً العام مصادره 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  لفهم الظواهر والمؤسسات ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة

 السٌاسٌة.

b2 .ًٌفرق بٌن كل من القانون الدولً والقانون الداخل 

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b3  ٌحلل قضاٌا القانون الدولً العام وموضوعاته
 المعاصرة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البحث فً دراسة مشاكل الحٌاة 
السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل 

 معها.

c1 .ٌُعد خطة بحث للقضاٌا والمواضٌع المراد دراستها 

C2 فً فهم قضاٌا السٌاسٌة  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2 .ٌصمم استمارة استبٌان ونماذج للمقابلة المقننة 

C3  ٌُعد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر العمل
 .القانون وثقافة المواطنة السٌاسً وٌعزز سٌادة

 c3  ٌكتب تقرٌر البحث فً ضوء الضوابط المنهجٌة

 والعلمٌة.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء  ٌوظف مهارات

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 مع المنظمات الدولٌة أصلٌستخدم التكنولوجٌا فً التو 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً وإدارة  إعدادٌشارك ف

 الحوار والتفاوض.

d2 .ًٌعمل ضمن فرٌق جماعً فً المجال الدبلوماس 

 

IV.  التعلم باستراتٌمجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرمجات 

  أوال: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس  مخرمجات المقرر / المعرفة والفهم

a1   ٌُعّرف القانون الدولً العام: التعرٌف التقلٌدي
 والتعرٌف الحدٌث.

 المحاضرة -
 الحوار والنقاش -
 التكالٌف الفردٌة -
 العروض الفردٌة -
 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

a2   القانون الدولً لتعرٌف  الرئٌسةٌذكر العناصر
 )التقلٌدي والحدٌث( العام

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة
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 االختبار النصفً والنهائً - المشاركة الجماعٌة -

a3 .المحاضرة - ٌشرح نظرٌات القانون الدولً العام 

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

a4 .المحاضرة - ٌعدد أشخاص القانون الدولً العام مصادره 

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 والنهائًاالختبار النصفً  -

 

       ثانٌا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌمجٌة التقوٌم   استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b2  ٌفرق بٌن كل من القانون الدولً والقانون
 الداخلً.

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

b3  ٌحلل قضاٌا القانون الدولً العام وموضوعاته
 المعاصرة.

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

 

 والعملٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم: ثالثا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌرسم مخططاً ٌوضح موقع القانون الدولً العام
من تخصصً القانون وعلم السٌاسٌة، وفروع 

 القانون الدولً العام.

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

c2  قضاٌا القانون  إحدىٌكتب موضوعاً حول
 الدولً العام المعاصرة.

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -
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                                                            رابعا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر 

d1 مع المنظمات  أصلٌستخدم التكنولوجٌا فً التو
 الدولٌة

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

d2  ٌعمل ضمن فرٌق جماعً فً المجال
 الدبلوماسً.

 المحاضرة -

 الحوار والنقاش -

 التكالٌف الفردٌة -

 العروض الفردٌة -

 المشاركة الجماعٌة -

 النقاش أثناءالتقوٌم  -

تقٌٌم المشاركات الفردٌة  -

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائً -

 

V. وحدات/ مواضٌع محتوى المقرر 

 أوالً: المجانب النظري                                                        

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرمجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف بالمقرر ومفرداته، وبٌان 
موقع القانون الدولً فً العلوم 

الدولً العامالقانون السٌاسٌة و  

التعرٌف بمفردات المقرر 
ه، وموقع القانون الدولً أهدافو

من تخصصً القانون والعلوم 
 السٌاسٌة

1 3 c1 

 a1, a2, a4 3 1 التعرٌف، النشأة، التطور.  تعرٌف بالقانون الدولً العام 2

3 
القانون الدولً العام والقوانٌن 

 األخرى
التمٌٌز بٌن القانون الدولً 
 العام وغٌره من المفاهٌم، 

1 3 b1 

4 
طبٌعة وأساس القانون الدولً 

 العام ونظرٌاته

الفرق بٌن القانون الدولً 
والفرق بٌنه وبٌن القانون 

 الداخلً
1 3 a3, b1, c1, d2 

 القانون الدولً والقانون الداخلً 5
نظرٌة ثنائٌة القانون ونظرٌة 

 القانونوحدة 
1 3 a3 

6 
مصادر القانون الدولً العام: 

 الرئٌسةالمصادر 

المعاهدات الدولٌة: المفهوم، 
إبرامها، نفاذها، تطبٌقها 

 ها.إنهاءوتفسٌرها، وبطالنها و
1 3 b4, d1, d2 

7 
مصادر القانون الدولً العام: 

  الرئٌسةالمصادر 
العرف الدولً، مبادئ القانون 

 العامة.
1 3 a1, b4, d1, d2 

8 
مصادر القانون الدولً العام: 

 المصادر الثانوٌة
القضاء الدولً، الفقه الدولً، 

 قرارات المنظمات الدولٌة
1 3 a1, b4, d1, d2 

 a1, b4, d1, d2 3 1 الدول أشخاص القانون الدولً العام 9

 a1, b4, d1, d2 3 1 المنظمات الدولٌة واألفراد أشخاص القانون الدولً العام 10

 a1, b4, d1, d2 3 1 المنظمات الدولٌة واألفراد أشخاص القانون الدولً العام 11
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 9 3  عرض ومناقشة أبحاث الطالب 12
a1 a2 a3 a4 b1 
b2 c1 c2 d1 d2 

  42 14 الساعات واألسابٌع التدرٌسٌة إجمالً

 

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذالتفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم 

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 قاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.ن إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 

دور وقةةرارات وسةةلوك بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع مخرمجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

تكالٌف فردٌة وجماعٌة عن قضاٌا  إعداد 1
 القانون الدولً

a1 a2 a3 a4 b1 b2 c1 
c2 d1 d2 

w1, w3, w4, w5, 
w6, w7¸ w9, w10 

02 

 a1 a2 a3 a4 b1 b2 c1 المحاضرات والمشاركة فً النقاشحضور  0
c2  

w1-w12 11 

 31 جمالًاإل

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرمجة إلى 
  درمجة التقوٌم النهائً

المخرمجات التً 
 ٌحققها

 التكالٌف البحثٌة إعداد 1
w1, w3, w4, w5, w6, 

w7¸ w9, w10 
20 02%  

a1 a2 a3 a4 b1 
b2 c1 c2 d1 d2 

 w1-w12 12 10% حضور المحاضرات 2
a1 a2 a3 a4 b1 

b2 c1 c2 

 w7 12 10% a1 a2 a3 a4 b1 اختبار منتصف الفصل 3
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة
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b2 c1 c2 

 w16 60 60% االختبار النهائً 4
a1 a2 a3 a4 b1 

b2 c1 c2 d1 

جمالًاإل  122 122%   

 

VIII. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرمجعٌن( المرامجع الرئٌسة

 .(0226)صنعاء: منشورات الجامعة الٌمنٌة،  السٌر والقانون الدولًعبد الواحد عزٌز الزندانً،  .1
 (.0212)صنعاء: الصادق للطباعة والنشر والتوزٌع،  مقدمة لدراسة القانون الدولً المعاصرمحمد علً علً الحاج،  .0

 المرامجع المساعدة

، ترجمة شكر هللا خلٌفة وعبد المحسن سعد )بٌروت: األهلٌة للنشر والتوزٌع، الدولً العامالقانون شارل روسو،  .1
1892.) 

 (0228)كوردستان، العراق: موكرٌانً للبحوث والنشر،  مبادئ القانون الدولً العامطالب رشٌد ٌادكار،  .0

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   التعلٌمٌة:سٌاسة حضور الفعالٌات  1

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.05فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:   0
لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة 

  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 ضوابط االمتحان: 3

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار نصف ساعة من بدء االمتحان.ال ٌسمح  -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام 4

 تسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد   -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

  الغش: 5

 الطالب.ن ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

  االنتحال: 6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى:  2
 مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو 
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 عام دولًخطة قانون 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 أسبوعٌا( 3) الساعات المكتبٌة
 االسم أ.م.د. عدنان ٌاسٌن المقطري

 المكان ورقم الهاتف 711275799 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القانون الدولً اسم المقرر:  1

  رمز المقرر ورقمه: 0

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 الممجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 ال ٌومجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر 5

 ال ٌومجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر 6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج: 2

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 9

 الحرم المجامعً/ كلٌة التمجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  8

 

III. :ًوصف  المقرر الدراس 

 هذا المقررٌتناول ، والرئٌسةحول القانون الدولً وقضاٌاه  ساسٌةاألمفاهٌم المعارف وبالٌهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب 
عدة مفهوم ونشأة، وطبٌعة القانون الدولً وتمٌٌزه عن غٌره من المفاهٌم والقوانٌن، وعالقته بالقانون الداخلً، كما ٌتناول 

 مصادر القانون الدولً العام، وأشخاص القانون الدولً مع التركٌز على الدولة كشخص رئٌس فً القانون الدولً. 
الطةالب بعةرض مجموعةة مةن قضةاٌا القةانون الةدولً وموضةوعاته التةً ٌشةهدها ولفهم أفضةل للجوانةب النظرٌةة سةٌتم تكلٌةف 

 المجتمع الدولً بتجرد وموضوعٌة وفقاً ألحكام القانون الدولً العام.

 

IV. :مخرمجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

a1  .ٌُعّرف القانون الدولً العام: التعرٌف التقلٌدي والتعرٌف الحدٌث 
a2   لتعرٌف القانون العام )التقلٌدي والحدٌث( الرئٌسةٌذكر العناصر 
a3 .ٌشرح نظرٌات القانون الدولً العام 
a4 .ٌعدد أشخاص القانون الدولً العام مصادره 
b2 لً.ٌفرق بٌن كل من القانون الدولً والقانون الداخ 
b3 .ٌحلل قضاٌا القانون الدولً العام وموضوعاته المعاصرة 
c1 .ٌرسم مخططاً ٌوضح موقع القانون الدولً العام من تخصصً القانون وعلم السٌاسٌة، وفروع القانون الدولً العام 
c2  قضاٌا القانون الدولً العام المعاصرة. إحدىٌكتب موضوعاً حول 
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d1 مع المنظمات الدولٌة أصلٌستخدم التكنولوجٌا فً التو 
d2 .ًٌعمل ضمن فرٌق جماعً فً المجال الدبلوماس 

  

V. وحدات/ مواضٌع محتوى المقرر 

 المجانب النظري                                                         أوالً:

 عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
تعرٌف بالمقرر ومفرداته، 

وبٌان موقع القانون الدولً فً 
 العلوم السٌاسٌة والقانون العام

ه، وموقع أهدافالتعرٌف بمفردات المقرر و
القانون الدولً من تخصصً القانون 

 والعلوم السٌاسٌة
w1 3 

 w2 3 التعرٌف، النشأة، التطور.  تعرٌف بالقانون الدولً العام 2

3 
العام والقوانٌن  القانون الدولً

 األخرى
التمٌٌز بٌن القانون الدولً العام وغٌره من 

 المفاهٌم، 
w3 3 

4 
طبٌعة وأساس القانون الدولً 

 العام ونظرٌاته
الفرق بٌن القانون الدولً والفرق بٌنه وبٌن 

 القانون الداخلً
w4 3 

5 
القانون الدولً والقانون 

 الداخلً
 w5 3 وحدة القانوننظرٌة ثنائٌة القانون ونظرٌة 

6 
مصادر القانون الدولً العام: 

 الرئٌسةالمصادر 

المعاهدات الدولٌة: المفهوم، إبرامها، 
نفاذها، تطبٌقها وتفسٌرها، وبطالنها 

 ها.إنهاءو
w6 3 

7 
مصادر القانون الدولً العام: 

  الرئٌسةالمصادر 
 w7 3 العرف الدولً، مبادئ القانون العامة.

 w8 3  اختبار نصفً 8

9 
مصادر القانون الدولً العام: 

 المصادر الثانوٌة
القضاء الدولً، الفقه الدولً، قرارات 

 المنظمات الدولٌة
w9 3 

 w10 3 الدول أشخاص القانون الدولً العام 10

 w11 3 المنظمات الدولٌة واألفراد أشخاص القانون الدولً العام 11

 w12 3 المنظمات الدولٌة واألفراد أشخاص القانون الدولً العام 12

 w13-w15 9  عرض ومناقشة أبحاث الطالب 13

 48 16 الساعات واألسابٌع التدرٌسٌة إمجمالً

 

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

أو  األسةتاذأو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن الحوار والمناقشة
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 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 المعرفٌة والعقلٌة. تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 
بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة  النشاط/ التكلٌف الرقم

 21  تكالٌف فردٌة وجماعٌة عن قضاٌا القانون الدولً إعداد 1

 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 0
 

11 

 31 جمالًاإل

 

 الدرمجة موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقوٌم النهائً(

%02 02 التكالٌف البحثٌة إعداد 1  

%12 12 حضور المحاضرات 2  

%12 12 اختبار منتصف الفصل 3  

 %62 62 االختبار النهائً 4

122 122%  100% 

 

VII. :مصادر التعلم 

 :المرامجع الرئٌسة

 .(0226)صنعاء: منشورات الجامعة الٌمنٌة،  السٌر والقانون الدولًعبد الواحد عزٌز الزندانً،  .1
 (.0212)صنعاء: الصادق للطباعة والنشر والتوزٌع،  القانون الدولً المعاصرمقدمة لدراسة محمد علً علً الحاج،  .0

 المرامجع المساعدة

 (.1892، ترجمة شكر هللا خلٌفة وعبد المحسن سعد )بٌروت: األهلٌة للنشر والتوزٌع، القانون الدولً العامشارل روسو،  .1
 (.0228)كوردستان، العراق: موكرٌانً للبحوث والنشر،  مبادئ القانون الدولً العامطالب رشٌد ٌادكار،  .0
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VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.05تجاوز الغٌاب فً حال  -

0 
  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 
  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 االمتحان:ضوابط 

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار نصف ساعة من بدء االمتحان. -

 االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام  -
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 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.  -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة  -

5 

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6 
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال ثبوت وجود شخص 
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 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.
 


