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  مع التعمق القانون الدولي العام 

    جباريالمقرر: إ

 العام  الدولي المقرر: قسم القانون تدريس عن المسؤول العلمي القسم

  6102 فصل الربيع – الفصل الدراسي الثاني - العام الدولي القانون تمهيدي دكتوراه فيالدراسية:   السنة

 أ.د. محمد وليد عبد الرحيم أستاذ المادة: 

   

 األساسيـة: البيانـات -أ

 PLAW704Aالكود:  - العام  العنوان: القانون الدولي *    

  ساعات ۳ :المعتمـدة الساعـــات عدد *

 8ط.-مبنى الحريري – مكتب األستاذغرفة  – محاضرة واحدة - ساعات ۳ /أسبوعيا: * المحاضرة

 ال يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس  

 فصل دراسي واحد نية للمقرر:* المدة الزم
 

 المهنيــة: البيانـات -ب
 

 للمقرر: العامة األهداف -0

وبيان  العام الدوليالمبادئ واألحكام العامة للقانون بتعميق معرفة الطالب  فيالعامة للمقرر  األهداف تتمحور

تيار الموضوع المناسب لفتح اآلفاق أمامه ليتمكن من اخ وأشخاصه وأهم مواضيعه خصائصه ومصادره وأهدافه

وسيتم   .اختاره، مع إعداده وتحضيره في موضوعه الذي والمهنيةألطروحته، والذي سيساعده في حياته العملية 

   في قاعة التدريس بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين أستاذ المقرر. كل ذلك من خالل النقاشات والحوارات
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 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
 

 المعرفة والفهم : -أ
 العام الدوليللقانون المبادئ العامة من معرفة وفهم  الطالب تتمكين.  
 الدولية القضايا، والعامالتفاعالت الحاصلة بين أشخاص القانون الدولي من فهم الطالب ن يتمك. 
 هنية.تزويده بالمعرفة المعمقة بحقل القانون الدولي العام الذي سيساعده في حياته العملية والم 
  في اختيار موضوع أطروحته، وتحضيره لذلك.الطالب تسهيل عمل 

 
 الذهنية: قدراتال -ب

 
  مختلف القضايا والمشكالت الدولية من منظور القانون وتحليل على تقييم الطالب قدرات  تنمية وتطوير

 بوجه عام. العام الدولي

  ت المتعلقة بمختلف مواضيع القانون في النقاشااركة اإليجابية المشعلى الطالب تنمية وتطوير قدرات
 .الدولي العام

  الموضوعيالعلمي و  البحثتنمية وتطوير قدرات الطالب على. 
 
 :والمهنية المهارات العملية -ت

  وذات الصلة المعلومات من المصادر المتاحة جمعتمكين الطالب من. 
 إيجابيـة سـواء علـى مسـتوى  بطريقـة عـر  وجهـات الن ـروتبادل الرأى و  البناء الحوار ن الطالب منيتمك

 .تقديم العرو  ومناقشة المحاضراتالتحليل المكتوب أو على مستوى 
  على تحليل القضية أو الموضوع محل الدراسة والتعرر  علرى اترتراضرات اسساسرية الطالب قدرة ينمي

ضوء  يرللتحليل وعرض مختلف وجهات النظر واتتجاهات بشأن القضية أو الموضوع المثار وتقييمها 

 المعايير والقواعد الدولية.

  على نقد المعلومات وتحليلها وتبويبها بطريقة موضوعية وبناءة.الطالب قدرة ينمي 
  الختيار موضوع أطروحته للدكتوراه وتحضيره في ذلك.تحضير الطالب 
  ية.تزويد الطالب بالمعرفة المعمقة بحق القانون العام والتي ستساعده في حياته العملية والمهن   

 

 :العامة والمنقولةالمهارات  -ث
 على العمل الجماعي بروح الفريق الطالبع تشجي. 
 المتاحةعلى اإلدارة الجيدة للوقت وتن يمه وحسن تو يف الموارد  الطالب قدرته ينمي. 
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 :المحتويات (3

 

 مح

 الموضوع االسبوع

 

 عدد

 الساعات

 دروس محاضرة

 /تمارينعملية

العررامن نشررأته التعريررف بالقررانون الرردولي  1

 وتطوره وأهداره

3 1 χ 

الطبيعة القانونية لقواعد القرانون الردولي  2

 العام وأساس اإللزام لقواعده

3 1 χ 

عالقرررة القرررانون الررردولي العرررام بالقرررانون  3

   الداخلي

3 1 χ 

 χ 1 3 مصادر القانون الدولي العام 4

 اشخاص القانون الدولي العام: 5

قوقهرررررا الدولرررررة رعناورررررر تكوينهررررران  

 وواجباتها(

3 1 χ 

 اشخاص القانون الدولي العام: -تابع 6

 المسؤولية الدولية

3 1 χ 

 χ 1 3 تقييم اتسبوع السابع  7

 اشخاص القانون الدولي العام: -تابع 8

المنظمررات الدوليررةك الكيانررات الخاوررةك 

 الكيانات دون الدولةك الفردك اسقليات 

3 1 χ 

 النطاق الدولي: 9

 اسنهار الدوليةن البحارن الجو

3 1 χ 

التعمررف ررري دراسررة المواضرريع الترري تهررم    11

 الطالب وتحضرهم إلعداد أطرو اتهم.

3 1  

 χ 1 3 تابع: مواضيع اهتمام الطالب 11

 تقييم اتسبوع الثاني عشر 12

امتحررران شرررفهي وبررردء الطرررالب بتقرررديم 

 أبحاثهم ومناقشتها ري الصف 

3 1 χ 

 χ 1 3 اضيع اهتمام الطالبتابع: مو 13

 χ 1 3 مناقشة أبحاث الطالب  14

 χ 1 3 أبحاث الطالبمناقشة  15

    اتمتحان النهائي 16
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  والتعلم: التعليم أساليب -4

 .المحاضرات .أ
 .شاتاقالن .ب
 .طرح األسئلة .ج
يعد المحاضر مجموعة من المواضيع التي ترتبط بمواضيع المحاضرات يكلف بها الطالب. ويعد  .د

 . في المحاضرة المخصصة لكل موضوع الطالب ابحاثا تُقدم
 .وتحليلها وتقديم الحلول لهالنزاعات الدولية المتعلقة باقانونية المشكالت اللقضايا و اعر   .ه

 

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 لمادة.فهم الطالب للتقييم استيعاب و ( وشفهي تحريري)امتحان  .أ

 مقدمة من الطالب.ابحاث تقييم  .ب
 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -0
 %61 تقييم في األسبوع الثاني عشر 06 - 8
 %01 01-03تقييم االسابيع  03-01
 %01 االمتحان النهائي 02

 %011 المجموع
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 المراجع : قائمة -6

 :القراءات األساسيةاوال: 

  6113منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ، القانون الدولي العام،بمحمد المجذو. 
  إعداد األستاذ المحاضرمحاضرات. 

  
 :قراءات مقترحة ثانيا:

 ۷۹۱1 ،نشأة المعارف باالسكندريةم، القانون الدولي العام، علي صادق ابو هيف. 
 0٨88 ،االسكندرية ،لطباعة والنشر والتوزيعالدار الجامعية ل ،أصول القانون الدولي العام ،محمد سامي عبد الحميد. 
 ۷٨٨0دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية،  ، القانون الدولي العام،مصطفى سالمه حسين. 
 المجلة المصرية للقانون الدولي 

 
 
 :واللغة االنكليزية المراجع باللغة الفرنسية 

 فى الجامعات اإلجنبية تتمثل فى المصادر اآلتية: العام الدولي القانونتم مسح مجموعة من المصادر الخاصة بتوصيف مقرر 

Manuels et Ouvrages: 

 CARREAU (D.), MARELLA (D.), Droit international, Paris, Pedone, coll. Etudes internationales, 
11ème éd., 2012.  

 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit 
public, 9ème éd., 2010. 

 DECAUX (E.), DE FROUVILLE (O.), Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 
8ème éd., 2012. 

 DUPUY (P.-M.) et KERBRAT (Y.), Droit international public, Paris, Dalloz, coll. Précis, 11ème 
éd., 2012. 

 Brownlie (I.), Principles of International Law, Oxford University Press, 6th ed. 2003. 
 Abdulrahim (M.W.), Introduction to Public International Law, Dar El-Manhal El-Lubnani, Beirut 

2006. 
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Principaux périodiques: 

 American Journal of International Law (AJIL). 

 Annuaire français de droit international (AFDI). 

 British Yearbook of International Law (BYBIL). 

 Journal du droit international (JDI). 

 

 Revue générale de droit international public (RGDIP). 

 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (RCADI) (notamment les cours 

généraux de droit international public). 

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم: -7

 اجهزة سمعية وبصرية  

  أ.د. محمد وليد عبد الرحيم :أستاذ المقـرر

 أ. د. محمد حسن قاسم :القســم رئيـس
   السياسيةعميد كلية الحقوق والعلوم               

 
 


