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 األساسيـة )أ( البيانـات

 MLAW : 605 ودالكـ                        الدوليالتنظيم وان : ـالعن

 ساعة  54 :المعتمـدة الساعـــات

 ال يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس              ساعات 3/أسبوعيا:  المحاضرة

 مساء  7-5األربعاء:  -

  أسبوعا   54 واحد دراسيالمدة الزمنية للمقرر: فصل 

 

 المهنيــة البيانـات )ب(

 للمقرر العامة األهداف (5

عمق ، بهدف تمكين الدارس من البحث المت الدولية التفصيلية والمتعمقة لموضوع من موضوعات التنظيم الدراس    
 .  الدولي التنظيم والتحليل الدقيق لقواعد

 
 للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج (2
 

 : والفهم المعرفة -أ
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  الدوليالتنظيم ام المتعمق والدقيق باإللم -       

 المنظمات الدولية وأهدافها وأجهزتها وكيفية عملها وعالقتها الداخلية والخارجية. معرفة أنواع -

 نظريا وتطبيقيا  الدولي التنظيماسة المتعمقة ألهم موضوعات الدر  -

 

 

 الذهنية : المهارات -ب

 يه تعمل ف التيتنمية قدرة الدارس على فهم وتحليل أهداف المنظمات الدولية ومبادئ عملها والواقع  - 

   الدوليوالتأصيل المتعمق والدقيق لموضوعات التنظيم  المنطقيتنمية قدرة الدارس على التفكير  - 

بداع النظريات القانونية والحلول التطبيقية للمشاكل الدولية  العلميتنمية قدرة الدارس على البحث  -   الشامل وا 

 والعملية : المهنية المهارات  -ج

 لى فهم واقع العالقات الدولية وتحليل أبعاده تنمية قدرة الدارس ع - 

حل المشاكل والمنازعات الدولية حال سلميا عادال  في الدوليقواعد التنظيم  استخدامتنمية قدرة الدارس على  - 
 ومنصفا 

 . الدوليالدبلوماسية والقضاء  مجالي فيتنمية قدرة الدارس على العمل  - 

 والمنقولة : العامة المهارات  -د

 بروح الفريق   الجماعيوتنمية قدرته على العمل  والشفوي التحريري االتصالإكساب الدارس مهارة  -         

 التحليل والتأصيل  فيتنمية قدرة الدارس على الدقة فى عمله والتعمق  - 
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 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 الى التطبيق من الفكرة التنظيم الدولي 0

 التنظيم الدوليب التعريف -

فكرة التنظيم الدولي ) عند المفكرين  -

 الغربيين والمفكرين العرب(

3 5  

 من الفكرة الى التطبيق التنظيم الدوليتابع  5

المحاوالت العملية إلقامة تنظيم  -

 دولي فبل القرن العشرين

3 5  

 النظرية العامة للمنظمات الدولية 3

تها، شخصي، الدوليةلمنظمة اتعريف 

 لها. القواعد القانونية الناظمة  ها،تصنيفات

3 5  

 النظرية العامة للمنظمات الدوليةتابع  4

تها، هيكلي   ها وقراراتها،صالحيات تهاعضوي

 تها.ماليو ها،موظفو

3 5  

 ة العامةيالمنظمات العالمنظرة عامة عن  2

 والوكاالت المتخصصة
3 5  

ة يااالمنظمااات العالمعامااة عاان النظاارة تااابع ال 6

 والوكاالت المتخصصة العامة
3 5  

 تقييم األسبوع السابع 7
 المنظمات اإلقليميةنظرة عامة عن 

3 5  

 اإلقليميةالمنظمات عامة عن النظرة تابع ال 8
 

3 5  

 :موضوع الدراسة المعمقة 9
 دور األمم المتحدة في حفظ األمن والسلم الدوليين

 

3 5  

  5 3 موضوع الدراسة المعمقة تابع 01

  5 3 موضوع الدراسة المعمقة تابع 00
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 مناقشة أبحاث الطالب

3 5  

  5 3 مناقشة أبحاث الطالب 03

04 
 

  5 3 مناقشة أبحاث الطالب

02 
 

  5 3 مناقشة أبحاث الطالب

  االمتحان النهائي 06
 
 

 والتعلم التعليم أساليب (5

 محاضرات - 

 مناقشات  -        

 أبحاث إجراء - 

 

 الطلبة تقييم أساليب (4

 :التحريري االمتحان -أ    

 لتقييم مدى استيعاب وفهم قواعد التنظيم الدولى   -
 لتقييم مدى ادراك واقع مشاكل العالقات الدولية  -
 ت الدوليةوالمنازعاعد التنظيم الدولى على المشاكل لتقييم مدى امكانية تطبيق قوا  -

 مدى القدرة على التحليل والتأصيل والبحث العلمىلتقييم  :إجراء أبحاث -ب    
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 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع

 %31 تقييم في األسبوع السابع 7 -0

 %51 تقييم في األسبوع الثاني عشر 05 - 8

 %01 أبحاث الطالبتقييم  02 -03

 %41 حان النهائياالمت 06

 %511 المجموع

 

 المراجع قائمة (6

 القراءات األساسية  

 .5116، بيروت، منشورات الحلبى الحقوقية ،الدوليالتنظيم ، ـمحمد المجذوب .0

، الدار الجامعية، التنظيم الدوليمحمد سامي عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق، مصطفى سالمة حسين،  .5
 .0988بيروت 

  0994صيدا،  -، المكتبة العصرية، بيروتاألمم المتحدة وحفظ السلم واألمن الدوليينالرحيم، محمد وليد عبد  .3

 

 القراءات المقترحة

 . )مجلدين(5101دار المنهل اللبناني، بيروت  ،التنظيم الدوليليل حسين، خ .0
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 الدوريات

 الدوليالمجلة المصرية للقانون  .0
2. American Journal of International Law 
3. Revue general de droit international public  

 

 المواقع اإللكترونية

 موقع األمم المتحدة على اإلنترنت .0
 مواقع المنظمات اإلقليمية .5

 

 والتعلم للتعليم المطلوبة اإلمكانات (7

 بأجهزة سمعية وبصريةقاعات مجهزة 

 

  د. محمد وليد عبد الرحيم أ. :أستاذ المقـرر

 مد حسن قاسم، عميد الكليةأ.د. مح :القســم رئيـس
  27/8/2154التاريخ:       

 

 
 

 

 


