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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.

3

متطلب جامعة



ب.



متطلب كلية
إجباري

متطلب
قسم

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) LAW 124
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
44

النسبة
%04

4.5

%14

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
44
4.5
45

* هي مقدار الوقت المستتتت مر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتتمل ذلك :جميع أنشتتتطة التعلم ،م ل :ستتتاعات االستتتتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر قانون البحار والوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر









التعرف على مفهوم النزاع الدولي وأنواع المنازعات الدولية.
معرفة الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية
القدرة على تحديد كيفية تسوية المنازعات الدولية في إطار نظام األمن الجماعي الدولي.
التعرف على مختلف المناطق البحرية الدولية
معرفة حقوق وواجبات الدولة الساحلية في المناطق البحرية المختلفة
التعرف على النظام القانوني للجرائم الدولية التي تُرتكب في البحار

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
التعرف على كيفية تسوية المنازعات الدولية من خالل المفاوضات والوساطة والمساعي
الحميدة والتوفيق.
معرفة دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات الدولية
التعرف علي دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات
الدولية.
معرفة أسلوب إدارة مجلس األمن لنظام األمن الجماعي الدولي.
التعرف على اتساع مختلف المناطق البحرية وحقوق وواجبات الدولة الساحلية على كل واحدة
منها.
التعرف على النظام القانوني للجرائم الدولية التي تقع في البحار
المهارات
يحلل ويفسر األحكام الصادرة عن القضاء الدولي الدائم أو المؤقت.
يحدد وسيلة التسوية السلمية المناسبة لحل نزاع دولي معين.
يميز بين المناطق البحرية المختلفة
يطبق أحكام القانون الدولي للبحار على المنازعات الدولية البحرية.
يحدد النظام القانوني للجرائم الدولية التي تقع في البحار.
الكفاءات
القدرة على العمل في مجموعات لتنفيذ مهام محددة
القدرة على العمل بصفة منفردة لتنفيذ مهام محددة
القدرة على االندماج والتفاعل مع المناقشات الشفوية
القدرة على العمل في مجموعات لتنفيذ مهام محددة

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1
2
3
4

أوال :المنازعات الدولية
أوال :التعريف بالمنازعات الدولية وأنواعها
ثانيا :الطرق السياسية لتسوية المنازعات الدولية
ثال ا :الطرق القضائية لتسوية المنازعات الدولية

ساعات االتصال

3
6
9

4

رابعاً" الطرق القسرية لتسوية المنازعات الدولية
ثانياً :القانون الدولي للبحار
أوال :التعريف بالقانون الدولي للبحار
ثانيا :المياه الداخلية والبحر اإلقليمي
ثال ا :المنطقة المجاورة والجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة
رابعاً" المنطقة الدولية وأعالي البحار

5
6
7
8
0
14

6
3
6
6
6
54

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

3.1
3.2

المعارف
التعرف على كيفية تسوووية المنازعات الدولية من خالل المحاضرات
المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق.
معرفووة دور التحكيم الوودولي في تسووووووويووة المنووازعووات المناقشات
الدولية
التعرف علي دور محكموووة العووودل الووودوليوووة والمحكموووة طرح قضتتتتتتتايتتا دوليتتة مع
التركيز على المعتتاصتتتتتتر
الدولية لقانون البحار في تسوية المنازعات الدولية.
منها
معرفة أسلوب إدارة مجلس األمن لنظام األمن الجماعي
الدولي.
التعرف على اتسوووووواع مختلف المناطق البحرية وحقوق
وواجبات الدولة الساحلية على كل واحدة منها.
التعرف على النظووام القووانوني للجرائم الوودوليووة التي تقع
في البحار
المهارات
يحلل ويفسر األحكام الصادرة عن القضاء الدولي الدائم المحاضرات
أو المؤقت.
يحدد وسيلة التسوية السلمية المناسبة لحل نزاع دولي المناقشات
معين.
التطبيق على القضتتتتتتتتايتتتا
يميز بين المناطق البحرية المختلفة
الدولية
يطبق أحكووام القووانون الوودولي للبحووار على المنووازعووات االط ت ع عتتلتتى األحتتكتتتام
القضائية الدولية وتحليلها
الدولية البحرية.
يحوودد النظوووام القوووانوني للجرائم الووودوليووة التي تقع في
البحار.
الكفاءات
التكليفات الجماعية
القدرة على العمل في مجموعات لتنفيذ مهام محددة
القدرة على العمل بصفة منفردة لتنفيذ مهام محددة

3.3
القدرة على االندماج والتفاعل مع المناقشات الشفوية
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1

أنشطة التقييم
الحضور

التكليفات الفردية

طرق التقييم
األسئلة الشفوية المباشرة
االختتتتتبتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتة
الفصلية والنهائية
التطبيق على القضايا الدولية

األسئلة الشفوية المباشرة
االختتتتتبتتتارات التتتتتحتتريتتريتتتة
الفصلية والنهائية
طرح قضتتتتتتايتتا دوليتتة وتقييم
األداء
الواجبات والتكاليف الدورية

تقييم وتقويم أداء التكليفتتتات
الجماعية
تقييم وتقويم أداء التكليفتتتات
الفردية

تنظيم المناقشات الجماعية
توقيت التقييم
(باألسبوع)

طوال الفصتتتتتتل
الدراسي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5

5

م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

2

المشاركة

3

اختبار أول

طوال الفصتتتتتتل
الدراسي
7

4

اختبار ثاني

13

5
6
7
8

االمتحان النهائي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%5
% 20
% 20
% 50

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
لقد دأب القسم والكلية على التأكيد على أعضاء هيئة التدريس في بداية كل فصل ليتيحوا الفرصة لط بهم لكي يتواصلوا معهم عبر تواجدهم
في مكاتبهم خ ل الساعات المكتبية ،وذلك من خ ل إع ن تلك الساعات للط ب أثناء المحاضرات باإلضافة إلي تعليق تلك المواعيد علي
أبواب مكاتبهم ،واتاحة الفرصة للط ب ل ستماع إليهم وتوجيهم داخل القسم فيما يتعلق بالمواد الدراسية والمقررات.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

أخرى

د .إبراهيم العناني ،القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية القاهرة 2445

د .محمد عمران آل مدني ،الع قات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ،معهد الدراسات

الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية  1414ه
د .محمد صافي يوسف ،النظرية العامة للمنظمات الدولية ،دار النهضة العربية القاهرة 2446
د .ص ح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية القاهرة

2442
د .محمد عمران آل مدني ،الع قات القنصلية للمملكة العربية السعودية ،معهد الدراسات

الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية  1418ه
د .احمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية القاهرة 2444
موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربي WWW.gcc.sg.org

موقع منظمة األمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية WWW.un.org

موقع جامعة الدول العربية WWW.arableagueonline.org
مجلة الحقوق التي تصدرها جامعة الكويت

مجلة الدراسات الدولية التي يصدرها معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية

السعودية
المجلة المصرية للقانون الدولي التي تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي


 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

متطلبات المقرر
مكبرات صوت

شاشة عرض الكترونية

قاعة تسع ث ثون طالبا
توجد معامل ومكتبة مجهزة باالتصال باإلنترنت لخدمة الط ب


(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)
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ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

نتائج االختبارات التحريرية
رأي أستاذ المتطلب الالحق
آراء الطالب
آراء أساتذة المقرر
عرض نتائج عينة عشووووووووووائالة من الطالب

على محكم خارجي

إعووو ا مرامج تووو ريمالوووة ةعضووووووووووواء يئوووة

الت ريس

مجاالت التقويم (م ل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الط ب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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