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 جامعة فيالدلفيا

 

 الكـــــــليــة: اآلداب والفنــــــون

 

 القســـم: دراسات التنمية

 

  2015/2016من العام الجامعي  األولالفصــــــل: 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 
 

 0115484: رمز المادة التنمية والمنظمات الدوليةالـمــــادة: 

 ــــــــــــــالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  بكالوريوسمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة:  12:45 -11:15موعد المحاضرة: 

 

اســـــــم مدرس 

 المساق

الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب 

 

رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

    أستاذ  نوفل  سعيد  أ.د. احمد

 

 

 :وصف المادة

المؤسسات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة ومنظماتها الفرعية وعلى ب تعريفاً  مادةقدم الت     
البنك وجامعة الدول العربية، واالتحاد األوروبي، و األخص صندوق األمم المتحدة اإلنمائي،

  .حياتهالها وصالاالمكانيات المتاحة و ،منظمة التجارة العالميةوصندوق النقد الدولي، و الدولي،
 

 :أهداف المادة

 . التعرف على مفهوم المنظمات الدولية وتطوره التاريخي 

 ميررة خاصررة مررن خررالل ا جهررزة نفرري تحقيررت الت االتعرررف علررى منظمررة األمررم المتحرردة  ودورهرر

 المتخصصة في المنظمة.

  التعرررف علررى جهررود المنظمررات الدوليررة مررن اجررل تحقيررت األمررن والسررلم والرفاهيررة والمسرراواة

 الحقيقية بين الدول صغيرها وكبيرها.

 مها.موية وتقييان يكون الطالب قادرا على تحليل دورالمنظمات الدولية في العملية التن 

  . التعرف على  الفرق بين المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية 

 العربية وا تحاد ا وروبي.ل يمية خاصة جامعة الدوان يتعرف الطالب على المنظمات اإلقل 
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   أساليب وطرق تدريس المادة:

 محاضرات -1

 الحوار والنقاش داخل المحاضرة -2

 الرجوع الى المراجع لالجابة على بعض ا سئلة التي تطرح وقت المحاضرة -3

 تكليف الطلبة بكتابة تقارير حول مفردات المادة -4

   محاور المادةيضاح والتركيز على بعض استضافة اعضاء هيئة تدريسية إل -5

 

 

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 زيارة المكتبة 

 تقديم شفوي للتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 ا متحان األول

 عالمة 20 ا متحان الثاني

 عالمة 40 ا متحان النهائي 

 عالمات 20 التقارير و ا متحانات القصيرة  

 عالمة 100 المجموع

 

 سياسة الحضور والغياب )المواظبة(:

 

% مرن السراعات المقرررة للمرادة بردون عرير مرضري أو قهرري يقبلر  15  يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

قبرول العميرد للعريري بينمرا يمنرع مرن التقردم عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة 

 لالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعير المرضي أو القهري.

 وكيلك يمنع التأخر عن المحاضرة والخروج منها قبل انتهائها.
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 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي:

 
 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

 الفصل األول:  1+2

التطوووووت التوووواتظما ل م ظمووووات  -
 الدولظة

 تعتظف الم ظمات الدولظة -

 تص ظف الم ظمات الدولظة -

 س طات الم ظمات الدولظة -

الم ظمووووات الدولظووووة الح ومظووووة  -
والم ظمووووووات الدولظووووووة و ظووووووت 

 الح ومظة

 عصبة األمم المتحدة  -

 

 منظمة األمم المتحدةالفصل الثاني:  3+4+5

 النشأة -

 األهداف والمباديء -

 العضوية -

الفررررررررروع الرئيسررررررررية ل مررررررررم  -

 المتحدة:

 الجمعية العامة -1

 مجلس األمن -2

المجلررررررررررررررررس ا قتصررررررررررررررررادي  -3

 وا جتماعي 

 ا مانة العامة -4

 

 

الفصرررررررل الثالرررررررد: المنظمرررررررات الدوليرررررررة  6+7+8+9

 المتخصصة في نطاق األمم المتحدة:

 منظمة العمل الدولية -1

ا مرررم المتحررردة للتربيرررة منظمرررة  -2

 والعلوم والثقافة

 صندوق النقد الدولي -3

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -4

 منظمة التجارة العالمية -5

 

صررندوق األمررم المتحرردة لرعايررة  -6

 الطفولة

 برنامج ا مم المتحدة للتنمية -7

وكالررررة ا مررررم المتحرررردة إلغا ررررة  -8

الالجئرررررررين الفلسرررررررطينين فررررررري 

 ( UNRWAالشرق ا دنى )

 متحان ا ولفترة  ا 

 الفصل الرابع: المنظمات الدولية اإلقليمية: 10+11+12

 جامعة الدول العربية
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 أهداف الجامعة ومبادئها -

 العضوية في الجامعة -

 اجهزة الجامعة -

 المنظمات العربية المتخصصة -

 تقييم جامعة الدول العربية -

 فترة  ا متحان الثاني

الفصرررررل الخررررررامس: المنظمررررررات الدوليررررررة   13+14+15

 اإلقليمية

 ا تحاد ا وروبي:

منظمرررررررة التعررررررراون والتنميرررررررة  -

 ا قتصادية

 مجلس اوروبا -

 الجماعات ا وروبية: -

الجماعررررررة ا وروبيررررررة للفحررررررم  -1

 والصلب

 السوق ا وروبية المشتركة -2

الجماعرررررة ا وروبيرررررة للطاقرررررة  -3

 اليرية

عالقرررررررة السررررررروق ا وروبيرررررررة  -4

 ا عضاءالمشتركة مع الدول 

 

 

فترة  ا متحان  مراجعة عامة 16

 النهائي

 

 المراجع العلمية للمادة   

 

دار ا حمدي للنشر  : المنظمات اإلقليمية والدوليرة د. عراكف يوسرف صروفان ي الطبعرة  -1

 2008األولى يناير 

 –د. رشرراد عررارف السرريد: الوسررين فرري المنظمررات الدوليررة. دار وائررل للنشررر والتوزيررع  -2

 .2001الطبعة ا ولى  –عمان 

د. عبدالسررالم صررالح عرفررة: المنظمررات الدوليررة واإلقليميررة. الرردار الجماهيريررة للنشررر  -3

 .1993والتوزيع واإلعالني مصرات / ليبياي الطبعة األولى 

د. سررهيل حسررن الفررتالوي: مبرراديء المنظمررات الدوليررة العالميررة واإلقليميررة. دار الثقافررة  -4

 . 2010عة األولى الطب -عمان –للنشر والتوزيع 

د. خليل حسرن: النظريرة العامرة والمنظمرات العالميرة. البررامج والوكرا ت المتخصصرة.  -5

 .2010دار المنهل اللبنانيي بيروت ي الطبعة األولى 

 


