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 الالئحة الداخلية لربانمج ماجستري
 التأهيل والتخصص يف القانون الدويل اإلنساين

 

 : تعاريف .1 املادة
 ، املعىن الوارد جبانب كل منها:ا النظاميقصد ابلتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام هذ

 
 وزارة التعليم العايل. الوزارة: 

 وزير التعليم العايل. الوزير: 

 .رئيس اجلامعة االفرتاضية السورية رئيس اجلامعة:

 .اجلامعة االفرتاضية السورية اجلامعة:

 .جملس اجلامعة االفرتاضية السورية جملس اجلامعة:

 االفرتاضية السورية.جملس الشؤون العلمية يف اجلامعة  جملس الشؤون العلمية:

 النظام املايل للجامعة االفرتاضية السورية. النظام املايل:

 إحدى اجلامعات املعتمدة من قبل الوزارة. اجلامعة املعتمدة:

 .القانون الدويل اإلنساينبرانمج  الربانمج:

املعارف واملهارات اليت جيب أن حيصل عليها الطالب كي يستحق  حمصالت التعلم:
 النجاح.

حجم التعلم املعتمد على حمصالت التعلم املستهدفة وأعباء العمل  الوحدة املعتمدة:
ذات الصلة، وخيصص لكل مقرر عدد معني من الوحدات املعتمدة 
ويعد الطالب مستحوذًا على هذه الوحدات يف حال حقق شروط 

( ساعة من 25النجاح اخلاصة ابملقرر، وتكافئ الوحدة املعتمدة )
يقضيه الطالب يف حضور اجللسات التزامنية ومتابعة اجللسات  وقت

الالتزامنية وإجناز الوظائف والتكليفات والدراسة الفردية خالل فصل 
 أسبوع على األقل للتدريس الفعلي. /14دراسي خيصص فيه /

 الوحدة التعليمية اليت يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:
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 الصف االفرتاضي:
 

جمموعة من الطالب املسجلني على أحد مقررات الربامج، حيث 
ميكنهم متابعة اجللسات التزامنية، والتواصل فيما بينهم، وما بينهم وبني 

 احملاضر من خالل األنظمة الربجمية املعتمدة يف اجلامعة. 
 اجللسة التزامنية:

 

لقاء عرب اإلنرتنت جيمع احملاضر مع طالب صف افرتاضي هبدف 
رى ضمن سياق تغطية  إجراء احلوارات والنقاشات اليت ميكن أن ُتج

 مادة علمية أو تدريبية. 

 اجللسة الالتزامنية:
 

تسجيل )صويت مرئي( جيريه أحد املختصني ويغطي جزءًا من املادة 
عة على حنو يتاح للطالب العلمية للمقرر، وخيزن وفق أنظمة اجلام

 الرجوع إليه مىت يشاء.
 

متنح اجلامعة درجات املاجستري وماجستري التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل والتخصص وفقاً  .2 املادة
 لألحكام احملددة يف هذا النظام.

 
 أهداف الربانمج:   .3 املادة

 ،القانون الدويل اإلنساينيهدف الربانمج إىل أتهيل خرجيي اإلجازة اجلامعية من عدة اختصاصات يف جمال 
والعاملني يف امليدان اإلنساين، وذلك من خالل تزويدهم ابملعارف واملهارات اليت متكنهم من تعزيز قدراهتم يف جمال 

 تطبيقليات آ، وفهم ا قواعد القانون الدويل اإلنسايناليت توفره ،محاية حقوق اإلنسان خالل النزاعات املسلحة
االنتهاكات الواقعة عليه وطنيًا ودولياً، وتطوير مهاراهتم يف التعامل مع ساليب مواجهة أقواعد هذا القانون، و 

 النظرية، واملمارسة العملية ألحكام هذا القانون.  من الربط بني املفاهيم والدراساتومتكني اخلرجيني الفئات احملمية،
 

 حمصالت التعليم:  .4 املادة
 

 : Knowledge and understandingصعيد املعرفة والفهم ى عل -أ
 أن: املاجستري سيكون اخلريج قادراً على  عند االنتهاء من

 ومصادره الرئيسة . ،ومبادئه األساسية ،وتطوره ،ونشأته ،ف ماهية القانون الدويل اإلنساينعر   يج  .1
 احلماية املقررة هلم.ف نطاق تطبيق القانون الدويل اإلنساين واألشخاص احملميني مبوجبه، وأوجه عر   يج  .2
 ،وخباصة القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والقوانني األخرى املشاهبة ،قارن بني القانون الدويل اإلنساينيج  .3

 والقانون الدويل اجلنائي.
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 غري دولية ( واألحكام املرتبطة بكل منها.كانتأم   يز أنواع النزاعات املسلحة ) دوليةميج  .4
 واملسؤولية اجلزائية عنها. ،وأساليب ُترميها ،وتكيفها القانوين ،الدويل اإلنسايندد انتهاكات القانون حيج  .5
 ،ر آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيدين الدويل والوطين، والتدابري الواجب اختاذهايتذك   .6

 .، وكفالة احرتامهالحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين
ليات احلماية الدولية آلقانون الدويل حلقوق اإلنسان، واحلقوق احملمية مبوجبه، و وضح املفاهيم األساسية ليج  .7

 .هباواإلقليمية والوطنية، ودور أجهزة األمم املتحدة املعنية 
، واملفاهيم املرتبطة ( الربية والبحرية واجلوية ) :ر القواعد القانونية اليت حتكم النزاعات املسلحة الدوليةيتذك   .8

 سلحة غري الدولية.ابلنزاعات امل
فها وفقًا لقواعد القانون والتحدايت املرتبطة هبا، وتكي   ،أهم القضااي واملشكالت الدولية املعاصرة فعر   يج  .9

 الدويل اإلنساين واستشراف مستقبلها.
ودور أجهزة األمم  ،وحتديد أدوار األطراف املعنية ،دد املشكالت القانونية على املستوى الدويل والوطينحيج  .10

 املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة يف معاجلة املسائل املطروحة.
 
 : Intellectual Abilitiesعلى صعيد القدرات الذهنية   -ب

 أن: املاجستري سيكون اخلريج قادراً على  عند االنتهاء من

وربطها ابلنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية،  ،ل قواعد القانون الدويل اإلنساين االتفاقية والعرفيةل  حيج  .1
 ها القوانني الوطنية.تمومواء

وربطها بقواعد املسؤولية اجلزائية يف  ،والتكييف القانوين هلا ،انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يجوص  ف .2
 الصعيدين الوطين والدويل.لة واملالحقة اجلزائية والقضائية على ء  وإجراءات املسا ،القانون الدويل اجلزائي

)  :درك القواعد القانونية الدولية حلماية حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق على النزاعات املسلحة الدوليةيج  .3
حلقوق ) القانون الدويل يزها عن القواعد القانونية اليت تطبق يف زمن السلم ومي ،نساين (القانون الدويل اإل

 اإلنسان (.
ويدرك الفوارق بني التصنيفات والقواعد القانونية املنطبقة غري دولية (، أو ) دولية سلحة صنف النزاعات امليج  .4

 عليها.
فها وتكي   ،والقدرة على االستخالص واالستنتاج والتعمق ،اإلنساينالدويل  ل التحدايت املعاصرة للقانونل  حيج  .5

 ومناقشة احلجج القانونية املؤيدة للنتائج اليت توصل إليها.
وتطويرها مبا يتوافق مع النزاعات الدولية املعاصرة، ومواجهة  ،القوانني الوطنية والقواعد القانونية الدوليةيجقيم  .6

 نساين.وتطبيق قواعد القانون الدويل اإل ،ةالتحدايت من خالل املمارسة العملي
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 ،اإلنسان يف زمن السلمألمم املتحدة واملنظمات الدولية اإلنسانية يف محاية حقوق اأجهزة م دور ي  ويق حيلل .7
 وخالل النزاعات املسلحة وآليات عملها.

 
 : Practical Skillsعلى صعيد املهارات العملية  -ج

 أن: املاجستري سيكون اخلريج قادراً على  عند االنتهاء من

 ، وفقًا لنطاق تطبيق كل  وقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ستخدم قواعد القانون الدويل اإلنسايني   .1
 .منها

 اإلنساين على اختالف أنواعها.الدويل طبق آليات القانون يج  .2
 واألحكام املنطبقة عليها. ،غري الدوليةأم الدولية سواء أكانت صنف النزاعات املسلحة يج  .3
 ها.اكم املختصة للنظر فيواحمل ،وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،ف اجلرائم الدوليةكي   يج  .4
 واملشكالت الدولية املعاصرة املتعلقة ابلقانون الدويل اإلنساين.قيم القضااي يج  .5
 .م بني التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسانئوايج  .6
 ويدعمها ابألدلة والقواعد القانونية املناسبة. ،ق انتهاكات القانون الدويل اإلنساينوث  يج  .7

 
 General Transferable Skillsلالنتقالعلى صعيد املهارات العامة القابلة  -د

 أن: املاجستري سيكون اخلريج قادراً على  عند االنتهاء من

 ويف إطار املنظمات الدولية املعنية ابلشؤون اإلنسانية. ،يقود فرق العمل يف جمال العمل اإلنساين .1
 نساين يف أوساط العمل الذي ميارسه.نشر مفاهيم القانون الدويل اإل .2
 نساين على تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين.العاملني معه يف جمال العمل اإلرب ديج  .3
 ستخدم آليات تطبيق القانون الدويل اإلنساين املناسبة حبسب طبيعة النزاع وآاثره.ي   .4
 مراعاهتا االتفاقيات الدولية.و  ،اجعه وتطوير التشريعات الوطنيةها يف مر م  ستخدم القواعد اليت تعل  ي   .5
 رها.لقانون الدويل اإلنساين وأوجه احلماية اليت يوف  ابلدراسات واملذكرات القانونية والقضائية املتعلقة ا عديج  .6
تابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب املتعلقة اباللتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين وتطبيقها على يج  .7

 ي والدويل.الصعيدين احملل  
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 املرشح لتحضري درجة ماجستري التأهيل والتخصص ما أييت:ُيشرتط يف قبول  .5 املادة
 

أو املعاهد العليا يف اجلمهورية العربية  إحدى اجلامعاتمن اإلجازة اجلامعية أن يكون حاصاًل على درجة  -أ
 ها جملس الشؤون العلمية معادلة هلا .يعد   أي من اجملاالت االختصاصية اليت أو  احلقوق يفالسورية 

الشؤون العلمية مبعادلة الدرجة العلمية واجملاالت االختصاصية غري السورية املؤهلة للقبول يف خيتص جملس  -ب
الربانمج فقط، وال يعد هذا التعادل صاحلًا لربامج أخرى داخل اجلامعة أو خارجها، وهلذا اجمللس أن 

مجيع الواثئق يطلب تعديل الدرجة العلمية من اجلهات املختصة يف الوزارة، وعلى الطالب تقدمي 
 واملعلومات الضرورية اليت يتطلبها التعادل.

الذي ُتريه اجلامعة،أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية العاملية،  أن جيتاز اختبار اللغة اإلنكليزية -ج
أو أي اختبار عاملي يقبله جملس الشؤون العلمية، وحتدد شروطه ، IELTS ، أو امتحانTOEFLمثل امتحان 

على اتريخ حصول الطالب  شرط أال يكون قد مضى أكثر من سنتنيقبل جملس الشؤون العلمية بمن 
 .على وثيقة االختبار املعياري

 .أن يتقدم الختبار القبول اخلاص ابلربانمج -د
 :معايري املفاضلة .6 املادة

 

 معدل القبول.رشحني احملققني للشروط الواردة يف املادة السابقة من هذا النظام وفق املفاضلة بني املُتري  -أ

 : املتوسط احلسايب املثقل لثالثة مكوانت هي أبخذجيري حساب معدل القبول  -ب

 ٪ من معدل القبول.45معدل التخرج يف الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بـ   -1

 ل.% من معدل القبو  45، ويثقل بـ  السابقةاختبار القبول املشار إليه يف الفقرة )د( من املادة  -2

% خلرجيي 5% خلرجيي اجلامعات احلكومية و 10ملصدر الشهادة:  يعطى  ن معدل القبولم %10 -ه
 اجلامعات اخلاصة.
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 :خلطة الدراسيةا .7 املادة

 
 

 اسم املقرر
 

 
 رمز املقرر

تصنيف 
 املقرر

 
 األسبقيات

الوحدات 
 املعتمدة

ساعات 
 التواصل

ساعات 
تعليم 
 إضافية

 القانون الدويل العام
Public international law 

PIL إلزامي - 
7 50 125 

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان
International human rights 

law 

IHRL إلزامي - 
 
 

7 50 125 

 النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين
General Theory of 

International Humanitarian 
Law 

GTIHL إلزامي  
PIL 

 
7 50 125 

يف القانون الدويل  دراسات معمقة
 اإلنساين

In-depth studies in 
international humanitarian 

law 

ISIHL إلزامي  
GTIHL, 

LAC 
7 50 125 

 قانون النزاعات املسلحة
Law of Armed Conflict 

LAC إلزامي - 
7 50 125 

 القانون الدويل للجوء إىل القوة
JUS AD BELLUM 

JAB إلزامي  
PIL 

 
7 50 125 

 القانون الدويل اجلزائي
International criminal law 

ICL إلزامي IHRL, 
GTIHL, 

LAC 
7 50 125 

 واإلنسانيةاملنظمات الدولية 
International and 

humanitarian organizations 

IHO إلزامي PIL, 
IHRL, 
GTIHL 

7 50 125 

 قضااي دولية معاصرة
Contemporary international 

issues 

CII إلزامي PIL, 
IHRL 7 50 125 
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 القانون الدويل لالجئني
International refugee law 

IRL إلزامي PIL, 
IHRL 7 50 125 

RL قانونيةال نهجيةالبحث وامل
M 

 GTIHL إلزامي
6 50 100 

 ابللغة األجنبيةمصطلحات ودراسات 
Terms and studies in foreign 

language 

TSFL إلزامي - 
6 50 100 

 82دراسة  إلزامي MGP مشروع التخرج
وحدة معتمدة 
على األقل 

 68 واجناز
 وحدة منها

38 50 900 

 

 .اخلطة الدراسية االسرتشادية للربانمج .8 املادة
 

 األسبقيات الرمز اسم املقرر ابلعربية الفصل

 - PIL القانون الدويل العام 

 
 األول

 - IHRL القانون الدويل حلقوق اإلنسان

املسلحة قانون النزاعات  LAC - 

 - TSFL مصطلحات ودراسات ابللغة األجنبية

 
 

 الثاين

  GTIHL PIL النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين

 JAB PIL القانون الدويل للجوء إىل القوة

 CII PIL, IHRL قضااي دولية معاصرة

 IRL PIL, IHRL القانون الدويل لالجئني
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 الثالث

القانون الدويل اإلنساين دراسات معمقة يف  ISIHL GTIHL, LAC 

 ,ICL IHRL, GTIHL القانون الدويل اجلزائي
LAC  

 ,IHO PIL, IHRL املنظمات الدولية واإلنسانية
GTIHL 

قانونيةالنهجية البحث وامل  RLM GTIHL 

وحدة معتمدة  82دراسة  MGP مشروع التخرج الرابع
وحدة  68على األقل واجناز
 منها

 
 التسجيل على الوحدات املعتمدة للربانمج: .9 املادة

 
 وحدة /.  19يف الفصل الواحد / تسجيلها احلد األدىن لعدد الوحدات اليت حيق للطالب  -أ

 وحدة /. 38عليها يف الفصل الواحد /  هااحلد األعلى لعدد الوحدات اليت حيق للطالب تسجيل -ب

 
 شروط تسجيل مشروع املاجستري .10 املادة

 
/ وحدة معتمدة على األقل،  82يجشرتط لتسجيل مشروع املاجستري أن يكون الطالب قد درس سابقًا / 

 / وحدة على األقل.  68وأجنز منها / 
 

 النجاح يف املقرر: .11 املادة
، ودرجة األعمال %60ال تقل عن أين: درجة االمتحان الكتايب العالمة النهائية للمقرر من جزءتتألف  -أ

 العالمة النهائية للمقرر.، من %40ال تزيد على 
، بشرط أال تقل درجة أي %60عالمته النهائية فيه ال تقل عن  يجعد الطالب انجحاً يف املقرر إذا كانت -ب

 ودرجة األعمال( من العالمة العظمى لكل منهما. ،%  )االمتحان40ين عن ءمن اجلز 
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 االنتقال إىل السنة األعلى: .12 املادة
الثانية يف حال جنح يف مقررات فصلني دراسيني مبا يتوافق مع شروط يجعد الطالب مرتفعاً إىل السنة 

 احلد األدىن للتسجيل على الوحدات املعتمدة يف الربانمج.
 

 مشروع املاجستري: .13 املادة

يجع د  الطالب مشروعًا يف موضوع يقر ه جملس الشؤون العلمي ة، ويقد م بنتيجة عمله يف هذا املشروع  -أ
 جلنة حكم يشك لها جملس الشؤون العلمية هلذا الغرض.تقريراً ُتري مناقشته أمام 

، أو من يف حكمهم، أو أحد املختصني ممن عليميةيجنجز املشروع إبشراف أحد أعضاء اهليئة الت -ب
 .من محلة شهادة الدكتوراه يوافق عليه جملس الشؤون العلمية

ألقل أحدهم تؤلف جلنة حكم من املختصني يف اجملال لكل مشروع من ثالثة أعضاء على ا -ج
 املشرف. 

تقوم جلنة احلكم بتقومي املشروع وفقًا للقواعد اليت حيددها جملس الشؤون العلمية، ويعد الطالب  -د
 .100من  60انجحاً يف املشروع إذا حصل على درجة ال تقل عن 

جيوز للجنة احلكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهر من اتريخ املناقشة إلجراء التعديالت )يف حال  -ه
 الضرورة(، وال يتم يف هذه احلالة إعادة املناقشة.

على األقل أو يف حال عدم  60يعد الطالب راسباً يف املشروع يف حال عدم حصوله على عالمة  -و
موافقة اللجنة على التعديالت اليت تطلب منه خالل أقل من شهر بعد املناقشة، ويعيد الطالب 

 التسجيل على املشروع من جديد وملرة واحدة.
 

 معدل التخرج:  .14 املادة

 حيسب معدل التخرج وفقاً للمعادلة اآلتية:

  × عدد الوحدات املعتمدة للمقرر( + عالمة املشروع ×عالمة املقرر (جمموع  (= معدل التخرج -أ
 عدد الوحدات املعتمدة للمشروع( مقسوماً على جمموع عدد الوحدات املعتمدة للربانمج.

 اإللزامية واملقررات االختيارية املطلوبة.يدخل يف حساب املتوسط مجيع املقررات  -ب
 

 شرتط حلصول الطالب على درجة املاجستري ما أييت: يُ  .15 املادة
 أن ينجح يف مجيع املقررات. -أ

 أن ينجح يف مشروع املاجستري. -ب
 د الرسوم واألقساط املالية املرتتبة عليه وفقاً للنظام املايل.سد  أن يج  -ج


