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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 بيداء علي ولي + سالفة طارق عبد الكريم  االسم 

 Sulafa3200@gmail.com  البريد االلكتروني 

 القانون الدولي العام  اسم المادة 

  سنوي مقرر الفصل 

التعريف بالقانون الدولي العام وطبيعته وااللتزام بقواعده ودراسة اهميته وتاثيره في تكوين  المادة  أهداف
 العالقات الدولية في المجتمع الدولي 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

اثاره تمتع اشخاصه بالشخصية القانونية , مصادره , اشخاصه , التعريف بالقانون الدولي العام 
دراسة لبعض اشخاص القانون الدولي العام من غير , اركانها وحدودها , دراسة الدولة , الدولية 

 الدول الفاتيكان والمنظمات الدولية 

 ( القانون الدولي العام ) عصام العطية  .د  الكتب المنهجية 

القانون الدولي العام , علي صادق ابو هيف , مبادء القانون الولي العام , ابراهيم احمد شلبي  المصادر الخارجية 
القانون الدولي , رشاد عارف السيد ,  5000القانون الدولي العام , محمد المجذوب ,  5002

 . 5000, العام في ثوبه الجديد 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي 
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

50% 50% 00% 20% 

  معلومات إضافية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:Sulafa3200@gmail.com
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 التعريف بالقانون الدولي العام  50/9/5002 0

  %6 تمييز القانون الدولي العام عن غيره 52/9/5002 5

  %00 طبيعة القانون الدولي العام  2/00/5002 3

  %02 الجزاءات الخالية من االكراه  05/00/5002 2

  %02 الجزاءات التي تتضمن االكراه 09/00/5002 2

  %55 اساس القانون الدولي العام  56/00/5002 6

العالقة بين القانون الدولي والقانون  5/00/5002 7
 الداخلي 

52%  

  %59 نطاق القانون الدولي  9/00/5002 2

  %33 مصادر القانون الدولي العام  06/00/5002 9

  %36 تصنيف المعاهدات  53/00/5002 00

تحرير , صياغة المعاهدات  30/00/5002 00
 التصديق, التوقيع , المعاهدات 

39%  

شروط صحة , تسجيل المعاهدات  7/05/5002 05
 المعاهدات 

52%  

شروط صحة المعاهدات وتنفيذ  02/05/5002 03
 المعاهدات 

22%  

  %27 تفسير المعاهدات , اثر المعاهدات  50/05/5002 02

  %20 تعديل المعاهدات  52/05/5002 02

 عطلة نصف السنة  

  %25 انتهاء المعاهدات  51/2/2151 06

  %22 تدوين القانون الدولي  22/2/2151 02

التطور التاريخي للقانون الدولي   5/3/2151 09
 العام

22%  

  %60 اشخاص القانون الدولي العام  8/3/2151 50

  %62 االقليم االرضي , االقليم   51/3/2151 50

  %67 االنهار  22/3/2151 55

  %70 البحار  22/3/2151 53

التنظيم السياسي والمعيار القانوني  1/4/2151 52
 انواع الدول , للدولة 

73%  

  %76 حياة الدول   52/4/2151 52

  %79 االعتراف بالدول  52/4/2151 56

  %25 التغيرات التي تطرا على الدولة  22/4/2151 57

  %22 المسؤولية الدولية  3/1/2151 52

  %90 الحماية الدبلوماسية  51/1/2151 59

  %92 اثار المسؤولية  51/1/2151 30

اشخاص القانون الدولي من غير  24/1/2151 30
 الدول الفاتيكان المنظمات الدولية 

97%  

التعريف باشخاص القانون الدولي   4/2/2151 35
من غير الدول الفاتيكان المنظمات 

 الدولية

000%  

 

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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