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  وصف المساق

تعريف العالقات الدولية في القانون الدولي العام عند فقياء المسممين، والتطور تبحث ىذه المادة في 
. التاريخي لمعالقات الدولية، والعالقات الدولية تحت الحرب، والمعاىدات الدولية وكيفية انتياء الحرب وأثرىا

  المساقأىداف: 
 . أن يتعرف الطالب عمى مفيوم العالقات الدولية، والقانون الدولي  .1
 .وأىدافو. أن يستنتج الطالب مفيوم الجياد في اإلسالم .2
 .أن يدرك الطالب التطور التاريخي لمعالقات الدولية  .3
 .أن يقارن الطالب بين القانون الدولي والفقو اإلسالمي في أحكام المقاتمين والمدنيين  .4
 .أن يتعرف الطالب عمى أحكام المعاىدات وأنواعيا وآثارىا  .5
 .أن يدرك الطالب كيفية انتياء الحرب وأثر ذلك عمى األموال واألشخاص  .6
 .أن يعرف الطالب حكم أسمحة الدمار الشامل، وحكم اإلرىاب، والعنف  .7

 

 مخرجات التعمم لممساق: 
 :عند االنتياء من ىذا المقّرر، فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى 

  :-المعرفة والفيم-1
 . العالقات الدولية، والقانون الدولي فهم .1
 . الجهاد في اإلسالم، وأهدافهفهم .2
 . التطور التاريخي للعالقات الدولية فهم .3
 . بين القانون الدولي والفقه اإلسالمي في أحكام المقاتلين والمدنيين التمييز .4
.  أحكام المعاىدات وأنواعيا وآثارىا معرفة  .5      

 :الميارات الذىنية- 2   
 . ومقارنتيا مع األنظمة األخرىنظرية اإلسالم في الحكم والسياسةتحميل  - أ

 .استنباط الحمول في حاالت لم تعالج أحكاميا تشكيل المنظمة  - ب
تنمية قدراتو عمى البحث والتحميل وتنمية القدرة عمى الفيم وتفسير األحكام والنصوص ذات الصمة من خالل  - ت

 .التمارين والبحث في المصادر المختمفة 
 .النقاش والحوار العممي مع الغير من خالل حمقات الحوار التي تثار خالل المحاضرات  - ث

 :-الميارات المينية -3
 اإلجابة عمى عمى األسئمة التي تطرح عميو من واقع نظام القانون الدولي ومدى مالئمتيا مع الواقع العممي - أ
 . االستعانة بالوقائع التاريخية لتفسير واقع القانون الدولي ومناقشتو  - ب
 .فيم اإلجراءات  المعتبرة شرعا والواجب إتباعيا لموصول لمعرفة القانون الدولي - ت

 
 

  - - -:المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

 : اسم المدرس   الشريعة:الكلية 

 : موعد المحاضرة   الفقه وأصوله:القسم 

 العالقات الدولية في اإلسالم :عنوان المقرر
 (0101216)وأحكام الجهاد 

: الساعات المكتبية 
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 :- الميارات العممية -4
 

 . رد الشبيات عن القانون الدولي في اإلسالم  - أ
.  الوالء القانون الدولي واالبتعاد عنما سواه  - ب

 
 

 الييكل المقرر: 
عدد األسبوع 

الساعات 
طرق التعميم أسموب التدريس المواضيع مخرجات التعميم 

 3األول 

أ _1

مدخل لمعالقات الدولية 
.  ومفيوميا

المحاضرة 
 التفاعمية

 
المحاضرة 
التفاعمية 

 
المحاضرة 
 التفاعمية

دراسة حالة 
 

ت  – 2 3الثاني 
 

تعريف العالقات الدولية 
. والقانون الدولي

  

ت  – 2 3الثالث 
 

  . الدولة وأركانيا
 

 ب -1 3الرابع 
 أ -2

المناقشة  مصادر القانون الدولي 
والحوار 

 
ت _ 1 3الخامس 

 

  العالقات الدولية في اإلسالم 

 3السادس 
 

  مفيومو وآثاره وأىدافو : الجياد 

  3السابع 
أ  -1
ت  -1
ت  -2
 ب - 4

ىل األصل في العالقات السمم 
أم الحرب 

  

 3الثامن 
 

 المحاضرة التفاعميةآداب القتال 
 

 المحاضرة التفاعمية

 اختبار قصير
والحوار  المناقشة
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  انتياء الحرب في اإلسالم  ت – 2 3التاسع 
ت  – 2 3العاشر 

 
  المعاىدات 

 3األحد عشر 
 

  أقسام المعاىدات وأنواعيا 

 دراسة حالة نماذج من المعاىدات وأنواعيا   3الثاني عشر 
  نماذج من المعاىدات اإلسالمية  ت – 2 3الثالث عشر 

  التمثيل الدبموماسي وأحكامو   3الرابع عشر 

  مراجعة عامة  ت – 2 3الخامس عشر 
:   المراجع

.  (اسم المرجع، المؤلف، الطبعة، دار النشر )المرجع الرئيسي -        أ
.  ، دار النفائس1017الخامسة ، ، ط/ العالقات الدولية في اإلسالم ، عارف خميل. أبو عيد د

: المراجع المساندة- ب
، ط السابعة العالقات الدولية في اإلسالم ، محمد بن أحمد،أبو زىرة. 1

 .دار العباس، 2016
 2016،  ط دار المنذر، آثار الحرباإلسالمالعالقات الدولية في وىبة ، الزحيمي .2
 2017،  ط الثامنة العالقات الخارجية في دولة الخالفة، عارف خميل. أبو عيد د. 3
 2015دار النفائس ،7ط ، الدبموماسية اإلسالمية مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ياسين غادي.د. 4
 

 طرق التقييم : 
 

موعد االمتحان العالمة االمتحان 
 األسبوع الرابع % 20االمتحان األول 

 األسبوع الثامن % 20االمتحان الثاني 

 % 10المشاركة والتفاعل  

 األسبوع الرابع عشر % 50االمتحان النيائي 

 % 100المجموع 

 


