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 القانون الدولي العام

    جباريالمقرر: إ

 العام  الدولي المقرر: قسم القانون تدريس عن المسؤول العلمي القسم

    5102 فصل الخريف -األول الفصل الدراسي  - نيةالدراسية:  الثا السنة

 األساسيـة: البيانـات -أ

   BLAW253الكود:  - العام  العنوان: القانون الدولي *    

  ساعات 3 :المعتمـدة الساعـــات عدد *

 محاضرتان أسبوعيا   - ساعات 3 /أسبوعيا: * المحاضرة

 بعد الظهر 5-05 الثالثاء: ساعتين -

 بعد الظهر 0-05 الخميس: ساعة واحدة -

 يوجدال العملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس  

 فصل دراسي واحد * المدة الزمنية للمقرر:
 

 المهنيــة: البيانـات -ب
 

 للمقرر: العامة األهداف -0

غايته،  ،نشأته وتطوره ،بيان خصائصهب العام الدوليلقانون ابتعريف الطالب  في العامة للمقرر األهداف مثلتت

  .ووقت الحرب التعامل الدولي وقت السلمنطاقه، و  ،هأشخاص ،همصادر  ،االلزام أساسطبيعته، 
 

 

 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
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 عرفة والفهم :الم -أ
 العام الدوليللقانون على فهم واستيعاب المبادئ العامة قدرته  ينمي الطالب.  
 نقديةموضوعية و بطريقة  القانون الدولي العامحول القضايا الرئيسية  الطالب لحليفهم و ي. 

 
 الذهنية: قدراتال -ب

 القانون الدولي العامقضايا على تقييم  الطالب قدرته طوري. 
 المحاضرات اركة اإليجابية فىوالمش لمقررا لمواضيعم العميق من الفه يتمكن الطالب. 
 العلمي.و  الموضوعي على البحث ينمي الطالب قدرته 

 
 :والمهنية المهارات العملية -ت

 وذات الصلة على جمع المعلومات من المصادر المتاحة يعزز الطالب قدرته. 
 بطريقـة إيجابيـة سـواء علـى مسـتوو  هـات النظـرعـر  وجوتبـادل الـرأو و  البنـاء الحوار من الطاب يتمكن

 .تقديم العرو  ومناقشة المحاضراتالتحليل المكتوب أو على مستوو 
 

 :العامة والمنقولةالمهارات  -ث
 على العمل الجماعي بروح الفريق يتشجع الطالب. 
 المتاحةعلى اإلدارة الجيدة للوقت وتنظيمه وحسن توظيف الموارد  ينمي الطالب قدرته. 

 

 

 :المحتويات -3

 الموضوع االسبوع
 

 عدد
 الساعات

 دروس محاضرة
 /تمارينعملية

التعريففب لقلنففقالد الففلعلم العففق   ا فف     0

 ع طلره عأهلاف 
3 5 χ 

علم الطبيعة النقالاية لنلاعل النفقالد الفل 5

 العق  عأسقس اإللزا  لنلاعله
3 5 χ 

عالقفففة النفففقالد الفففلعلم العفففق  لقلنفففقالد  3

   اللاخلم
3 5 χ 

 χ 5 3 مصقدر النقالد اللعلم العق  4



                       

 توصيف مقرر

 جامعة بيروت العربية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 :العام الدولياشخاص القانون  2
عنقصفففففر  الينقفففففق   نلققفففففق ) اللعلفففففة

 (ععاجبق قق

3 5 χ 

 :العام الدولياشخاص القانون  -تابع 6
عنقصفففففر  الينقفففففق   نلققفففففق ) اللعلفففففة

 اإلعتراف بالدولة -( ععاجبق قق

3 5 χ 

 تقييم االسبوع السابع:  7
 :العام الدوليالقانون  اشخاص -تابع

 المسؤولية الدولية

3 5 χ 

 :العام الدولياشخاص القانون  -تابع 8
المنظمـــات الدوليـــةا الكيانـــات الخاصـــةا 

 الكيانات دون الدولةا الفردا األقليات 

3 5 χ 

 لي:النطاق الدو  -تابع 9
 البحاراألنهار الدوليةا 

3 5 χ 

 ولي:دالنطاق ال -تابع   01
 الجو والفضاء

3 5  

 :وقت السلم الدوليالتعامل  00
 المعاهدات الدولية

3 5 χ 

 تقييم االسبوع الثاني عشر 05
 :وقت السلم الدوليالتعامل  -تابع

 المعاهدات الدولية

3 5 χ 

 :وقت السلم الدوليالتعامل  -تابع 03
 التسوية السلمية للمنازعات الدولية

3 5 χ 

خـــــــــالل المنازعـــــــــات  الـــــــــدوليالتعامـــــــــل  04
: إســـتخدام القـــوة فـــي العالقـــات لمســـلحةا

 الدولية

3 5 χ 

خــالل المنازعــات  الــدوليالتعامــل  -تــابع 02
 : القانون الدولي اإلنسانيالمسلحة

3 5 χ 
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    االمتحان النهائي 06

 

  والتعلم: التعليم أساليب -4

 .المحاضرات .أ
 .المناقشات .ب
المواضيع التي ترتبط بمواضيع المحاضرات يكلف بها  يعد المحاضر مجموعة منإجراء األبحاث ) .ج

 . (في المحاضرة المخصصة لكل موضوع الطالب. ويعد الطالب ابحاثا تُقدم
 

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 .مقررلفهم الطالب للتقييم استيعاب و )شفهي وتحريري( امتحان  .أ

 مقدمة من الطالب.ابحاث تقييم  .ب

 .على البحث والتحليل بالطالتدريبات عملية لتقييم قدرة  .ج
 

 :التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -0
 %51 تقييم في األسبوع الثاني عشر 05 - 8

 %01 02-03تقييم االسابيع  03-02
 %41 االمتحان النهائي 06

 %011 المجموع
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 المراجع : قائمة -6

 :راءات األساسيةالقاوال: 

 511۷منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،القانون الدولي العام، محمد المجذوب. 
 المحاضرات الملقاة. 

  
 :قراءات مقترحة ثانيا:

 ۷۹۷2 ،نشأة المعارف باالسكندريةم، القانون الدولي العام، علي صادق ابو هيف. 
 0988 ،االسكندرية ،لدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيعا ،أصول القانون الدولي العام ،محمد سامي عبد الحميد. 
   5114، دار النهضة العربية، القاهرة، في القانون الدولي العاماللسيط أ مل ألل اللفق. 
 ۷994دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية،  ،القانون الدولي العام، مصطفى سالمه حسين. 
 جزئين(5105ام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت خليل حسين، موسوعة القانون الدولي الع( . 
 .المجلة المصرية للنقالد اللعلم 
 

 
 :واللغة االنكليزية المراجع باللغة الفرنسية 
 

 الكتب:

 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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 :الدوريات
 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  

 

  محمد وليد عبد الرحيمد.  أ. :أستاذ المقـرر

 ن قاسم أ.د. محمد حس  :القســم رئيـس
 

  27/8/2105التاريخ:        
 

 


