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    جباريالمقرر: إ

 العام  الدولي المقرر: قسم القانون تدريس عن المسؤول العلمي القسم

    5102فصل الخريف  -األول الفصل الدراسي  - األولىالدراسية:   السنة

 األساسيـة: البيانـات -أ

 BLAW229الكود:  - التنظيم الدوليالعنوان:  *    

  ساعات ۳ :تمـدةالمع الساعـــات عدد *

 5مبنى الحريري ط. – 502قاعة  –محاضرتان أسبوعيا   - ساعات ۳ /أسبوعيا: * المحاضرة

 (01-9) ساعة واحدة: االثنين -

 (00-9) الخميس: ساعتان -

 يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس  

 فصل دراسي واحد * المدة الزمنية للمقرر:
 

 المهنيــة: البيانـات -ب
 

 للمقرر: العامة دافاأله -0

 ،قواعده العامةوبيان  للتنظيم الدوليالمبادئ واألحكام العامة بالعامة للمقرر قى تعريف الطالب  تتحصل األهداف

االجهزة والموظفون والمالية في المنظمات  ،العضوية واالنتساب في المنظمات الدولية ،تصنيف المنظمات الدولية

 -عصبة األمم المنظمات العالمية ) ،الشخصية القانونية الدولية للمنظمات ،ليةصالحيات المنظمات الدو  ،الدولية

 المنظمات المتخصصة.  ،المنظمات الدولية االقليمية ،منظمة األمم المتحدة(
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 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
 

 والفهم:المعرفة  -أ
 في نهاية هذا المقرر يجب أن:

 للتنظيم الدولي المبادئ العامة يشرح الطالب.  
 نقديةموضوعية و بطريقة  التنظيم الدوليحول القضايا الرئيسية  الطالب يحدد. 

 
 الذهنية: قدراتال -ب

 دور وأهمية التنظيم الدوليعلى تقييم  الطالب قدرته طوري. 
 المحاضرات اركة اإليجابية فىوالمش من الفهم العميق للنصوص المتعلقة بالمادة يتمكن الطالب. 
 العلمي.و  الموضوعي على البحث طالب قدرتهينمي ال 
 .يقيم الطالب النصوص المتعلقة بالمادة 

 
 :والمهنية المهارات العملية -ت

 وذات الصلة على جمع المعلومات من المصادر المتاحة يعزز الطالب قدرته. 
 ي.وتبادل الرأ البناء الحوار من بلالطا يتمكن 
   ريقـة إيجابيـة سـواء علـى مسـتوح التحليـل المكتـوب أو بط عرض وجهات النظرينمي الطالب قدرته على

 .تقديم العروض ومناقشة المحاضراتعلى مستوح 
 

 :العامة والمنقولةالمهارات  -ث
 على العمل الجماعي بروح الفريق يتشجع الطالب. 
 المتاحةعلى اإلدارة الجيدة للوقت وتنظيمه وحسن توظيف الموارد  ينمي الطالب قدرته. 
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 :وياتالمحت -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 فكرة التنظيم الدولي وقواعده العامة: 0
 فكرة التنظيم الدولي .0
 القواعد العامة للتنظيم الدولي .5

 

3 5 √ 

 

 تعريف التنظيم الدولي  5
 

 تصنيف المنظمات الدولية
 التقسيم القائم على أساس األغراض .0
 ى أساس الصالحياتالتقسيم القائم عل .5
 التقسيم القائم على أساس المدح الجغرافي .3
 التقسيم القائم على أساس طرق االنضمام .4

3 5 √ 

 

 العضوية واالنتساب في المنظمات الدولية 3
 األحكام الخاصة باالنتساب والعضوية .0
التمثيل الحكومي والشعبي في المنظمات  .5

 الدولية

3 5 √ 

 

 في المنظمات الدوليةاالجهزة والموظفون والمالية  4
 االجهزة في المنظمات الدولية .0

 الجهاز العام -
 الجهاز التنفيذي -
 الجهاز االداري -

3 5 - 

 الموظفون في المنظمات الدولية .5 2
 واجبات الموظفين الدوليين -
 حقوق الموظفين الدوليين -

 األوضاع المالية في المنظمات الدولية .3

3 5 - 

 ةصالحيات المنظمات الدولي 6
 مصادر الصالحيات وحدودها .0
 اشكال الصالحيات .5

3 5 √ 
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 تقييم األسبوع السابع 7
 الشخصية القانونية الدولية للمنظمات

3 5 - 

 المنظمات العالمية  5
 عصبة األمم .0
 منظمة األمم المتحدة .5

3 5 √ 

 

 االجهزة الرئيسية لألمم المتحدة 9
 الجمعية العامة .1
 مجلس األمن .2
 تماعيالمجلس االقتصادي واالج .3
 مجلس الوصاية .4
 االمانة العامة .5

3 5 √ 

 

 محكمة العدل الدولية 01
 + مناقشة ابحاث مقدمة من قبل الطالب

3 5 √ 

 
 √ 5 3 + مناقشة ابحاث مقدمة من قبل الطالب 00

 تقييم األسبوع الثاني عشر 05
 مدخل الى المنظمات الدولية االقليمية

3 5 - 

 لعربيالمنظمات االقليمية في الوطن ا 03
 جامعة الدول العربية .0
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية .5
 اتحاد المغرب العربي .3

3 5 - 

04 
 

 القارة االفريقية المنظمات االقليمية في
 القارة االميركية المنظمات االقليمية في

 االتحاد االولروبي والمنظمات االقليمية في القارة 
 االوروبية

3 5 - 

02 
 

 المنظمات المتخصصة
 تعريف الوكالة المتخصصة .0
 لمحة عن اهم الوكاالت المتخصصة .5

3 5 √ 

  االمتحان النهائي 06
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  والتعلم: التعليم أساليب -4

 .المحاضرات .أ
 .المناقشات .ب
 .طرح األسئلة .ج
يعد المحاضر مجموعة من المواضيع التي ترتبط بمواضيع المحاضرات يكلف بها الطالب. ويعد  .د

 . حاضرة المخصصة لكل موضوعفي الم الطالب ابحاثا تُقدم
 الساعات المكتبية. .ه

 

 :الطلبة تقييم أساليب -5

 لمادة.فهم الطالب للتقييم استيعاب و )شفهي وتحريري( امتحان  .أ

 مقدمة من الطالب.ابحاث تقييم  .ب

 .على البحث والتحليل الطالبتدريبات عملية لتقييم قدرة  .ج
 

 التقييــم دولـج

 للتقييمالنسبة المئوية  التقييم األسبوع
 %31 تقييم األسبوع السابع 7 -0
 %51 تقييم األسبوع الثاني عشر 05 - 5

 %01 02-03تقييم األسابيع    03-02
 %41 االمتحان النهائيتقييم  06

 %111 المجموع
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 المراجع : قائمة -6

 :القراءات األساسيةاوال: 

 5116وقية، بيروت، منشورات الحلبي الحق ،الدولي التنظيم، د. محمد المجذوب. 
  .الدار ،التنظيم الدولي، د. مصطفى سالمة حسين -د. محمد السعيد الدقاق -محمد سامي عبد الحميد د 

 .۱955، بيروتالجامعية، 
 المحاضرات الملقاة. 

  
 :قراءات مقترحة ثانيا:

 وعات الجامعيةدار المطب، األشخاص -التنظيم الدولي ، د. مصطفى سالمة حسين -د. محمد السعيد الدقاق، 
۱۱9۷. 

  .۲101 ،بيروت ،دار المنهل اللبناني ،المنظمات القارية واالقليمية ،خليل حسيند. 
 
 :االنكليزية باللغة المراجع 

فى الجامعات اإلجنبية تتمثل فى  التنظيم الدوليتم مسح مجموعة من المصادر الخاصة بتوصيف مقرر 
 المصادر اآلتية:

Manuals: 

 KARNS (M.) and MINGST (K.), International Organizations: The Politics and 
Processes of Global Governance Paperback, Lynne Rienner Publishers; 2 edition 
(November 30, 2009). 
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Some related Sites: 

African Union (AU):   http://www.au.int                  
Council of Europe (COE): http://www.coe.int 
International Labour Organization (ILO) http://www.ilo.int 
International Organization for Migration (IOM) http://www.iom.int 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 

http://www.oecd.int 

United Nations (UN) http://www.un.int 
Arab League http://www.arableagueonline.org/ 

 

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم: -7

 اجهزة سمعية وبصرية  

 

 

  د. ميريام يونس :أستاذ المقـرر

  

 أ. د. محمد حسن قاسم :القســم رئيـس
   عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية              
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