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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1610060 رقم المادة القانون الدولي  اسم المادة الدراسية
 ال يوجد للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 3 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

األسس والمباديء العمومية التي تفيد الطالب  تهدف هذه المادة إلى التعريف بالقانون الذي يحكم العالقات الدولية من خالل بيان    
في معرفة هذا القانون، وعالقته بالقانون الداخلي، ومصادر قواعده واألشخاص المخاطبين بأحكامه ومدى إلزامية تلك األحكام وجزاء 

 مخالفتها.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 دولي العام ومدى اختالفه عن القانون الداخليتعريف الطالب بأهمية القانون ال الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القدرة على تمييز الفرق بين القانون الدولي والقانون الداخلي. 1.1
 معرفة اشخاص القانون الدولي واشخاص القانون الداخلي. 1.1
 معرفة األسس الذي يقوم عليها القانون الدولي ومراحل تطوره. 1.1

 التعريف القواعد القانونية التي تحكم العالقات بين الدول في القانون الدولي ف الثاني الهد

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 القدرة بيان المصادر واألشخاص في القانون الدولي. 1.1
 القدرة على شرح القانون الدولي في ميدان تسوية النزاعات الدولية. 1.1
 المنظمات الدولية في رسم هذه السياسية دورية الدولية معرفة المواضيع السياس 1.1

 أدارك الطالب ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي من خالل ادماجها في القانون الداخلي الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 معرفة أهمية قواعد القانون الدول العام وكيفية إدماجها في القانون الداخلي. 1.1
 ولية الستخراج المعلومات الداعمة.البحث في القوانين واالتفاقيات الد 1.1
يجاد الحلول المنطقية للنازعات ذات الصفات الدولية. 1.1  للمعرف وا 

 تأهيل الطالب في مجال المعرفة بقواعد المسؤولية الدولية الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 ية المعنوية والمادية للدول.معرفة المسؤولية الدول 1.1
 القدرة على معرفة التعويض عن المسؤولية الدولية. 1.1
 القدرة على قراءة المساقات ذات الصلة بلغة أجنبيه. 1.1

 .2015عمان  –دار الثقافة  –د. عادل الطائي  –القانون الدولي العام  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
 .3113 -عمان  –د. محمد يوسف علوان –مقدمة والمصادر( القانون الدولي العام )ال -1

 0990عمان  –كلية الحقوق( –د. رشاد السيد )الجامعة األردنية  –مبادئ القانون الدولي  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
 مالحظات الصفحات في الكتاب المعتمد الموضوعات الساعات

11 
1 
1 
1 

 عام.التعريف بالقانون الدولي ال
 تمييز قواعد القانون الدولي العام عن غيرها.

 خصائص القانون الدولي العام.
  11 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 طبيعة القانون الدولي.
 وجود القانون الدولي من الناحية النظرية.

 حقيقة وجود القانون الدولي.
  11 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 أساس الزامية القانون الدولي العام .
 دي( في أساس اإللزامية.المذهب )اإلرا

 المذهب )الموضوعي( في أساس اإللزامية.
  11 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 التطور التاريخي للقانون الدولي العام.
 العصور القديمة.

 العهد الحاضر.
  77 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 العالقة بين القانونين )الدولي والداخلي( نظريًا.
 العالقة بين القانونين )عمليًا(.

 فروع القانون الدولي.
  111 – 77ص 

10 
1 
1 
1 

 مصادر القانون الدولي )مقدمة(.
 تعريف المعاهدات الدولية وأنواعها.

 مراحل إبرام المعاهدة )المفاوضة والتحرير(.
  111 – 117ص 

17 
1 
1 
1 

 التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية.
 التحفظات التي ترد على المعاهدات الدولية.

 .يل المعاهدات الدوليةتسج
  111 – 117ص 

11 
1 
1 
1 

 شروط صحة المعاهدات الدولية )مقدمة(.
 عيوب الرضا )اإلرادة(.

 مشروعية موضوع المعاهدة.
  111 – 110ص 

17 
1 
1 
1 

 آثار المعاهدات الدولية.
 إنتهاء المعاهدات الدولية باإلرادة المشتركة.

 .فردةإنتهاء المعاهدات الدولية باإلرادة المن

 101 – 111ص 
 111 – 171ص 

 

11 
1 
1 
1 

 العرف الدولي )مقدمة(.
 الركن المادي للعرف الدولي.
 .الركن المعنوي للعرف الدولي

  111 – 117ص 

11 
1 
1 
1 

 المبادئ العامة للقانون )مقدمة(.
 طبيعتها القانونية.

 .مصادرها
  111 – 111ص 
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11 
1 
1 
1 

 ي )مقدمة(.المصادر اإلحتياطية للقانون الدول
 .مذاهب الفقه وأحكام القضاء

 مبادئ العدل واإلنصاف.
  117 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 أشخاص القانون الدولي )مقدمة(.
 الدولة )تعريفها وعناصرها(.

 .اإلعتراف بالدولة
  101 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 أشخاص القانون الدولي من غير الدول )مقدمة(.
 المنظمات الدولية.

 .كز الكيانات األخرى مر  –الفاتيكان 
  111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 المسؤولية الدولية )مقدمة(.
 شروط المسؤولية الدولية.

 .آثار المسؤولية الدولية
  111 – 177ص 

10 
1 
1 
1 

   

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   االمتحان األول
 %11=  االمتحان الثاني
 %11= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %11=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %11=  االمتحان النهائي
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