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 جامعة فيالدلفيا
 كلية الحقوق

 قسم القانون العام
 الفصل الدراسي األول / السنة الدراسية 2013/2012

 

 المنهاج الدراسي

 

ظمات الدوليةالمن:المـادةن اعنو  0420343 :المــادةرقم  

السنة الثالثة:مستوى المادة )1قانون دولي عام ( المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

3.45-2.15المحاضرة:وقت  ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 
كانه مو  رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم  البريد اإللكتروني الساعات المكتبية 

312كلية الحقوق / أستاذ مساعد د. غازي صباريني حثم 10.00-4.00    

 

  :المادةوصف 
ــــــي الغــــــرب تتنــــــاول دراســــــة مــــــادة  ــــــي ف ــــــة إلقامــــــة تنظــــــيم دول ــــــى الداعي ــــــة دراســــــة األفكــــــار األول المنظمــــــات الدولي

ـــــى دراســـــة القواعـــــد العامـــــة للتنظـــــيم  ـــــًا لتحقيـــــق هـــــذا الهـــــدف والتركيـــــز عل ـــــة دولي والعـــــالم العربـــــي والجهـــــود المبذول

الـــــــدولي وتعريــــــــف وتصـــــــنيف التنظــــــــيم الـــــــدولي وصــــــــالحيات المنظمـــــــات الدوليــــــــة ومصـــــــادرها وطــــــــرق إصــــــــدار 

رارات فـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة والوضـــــع القـــــانوني للمنظمـــــة الدوليـــــة مـــــع دراســـــة واســـــعة لعصـــــبة األمـــــم وهيئـــــة القـــــ

  األمم المتحدة وبعض المنظمات اإلقليمية خاصة جامعة الدول العربية.. الخ.
 

  :المادةأهداف 
وكافـــــــــة تزويـــــــــد الطلبـــــــــة بالمعرفـــــــــة األساســـــــــية و المتقدمـــــــــة  للمنظمـــــــــات الدوليـــــــــة ونشـــــــــأتها وتطورهـــــــــا  .1

  نشاطات المجتمع الدولي .
ــــــدرتهم  .2 ــــــة مواضــــــيع المنظمــــــات الدوليــــــة وتطــــــوير ق ــــــي كاف ــــــة الذهنيــــــة والعمليــــــة ف ــــــة مهــــــارات الطلب تنمي

  على التعلم واالستفادة من مصادر المعرفة .
 تطوير مهارات الطلبة في كتابة البحوث والمقاالت والتقارير في مجال المنظمات الدولية . .3
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ــــــى التــــــأثير اإليجــــــابي الفعــــــال فــــــي نشــــــاط المجتمــــــع الــــــدولي والمنظمــــــات تخــــــريج الطلبــــــة القــــــادر  .4 ين عل
 الدولية .

 

  مكونات المادة:
 الكتب (العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر)* 

 
 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

محاضـــــرات فـــــي المنظمـــــات الدوليـــــة 
  واإلقليمية

  2009  الدار الجامعية  د. محمد المجذوب

 
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 حيث ينطبق)( ةدليل الدراس 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  دراسية ودليل المختبر (حيث ينطبقالواجبات الدليل( 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

  طرق التدريس:
  محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها

  
  م:التعلّ نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

  متقدمة بمبادئ ومفاهيم المنظمات الدولية ونشأتها وتطورها التاريخي . / إظهار معرفة 1أ

/ توضــــــــيح دور المنظمــــــــات الدوليــــــــة فــــــــي المجــــــــاالت السياســــــــية واالقتصــــــــادية والثقافيــــــــة والتجاريــــــــة والفنيــــــــة  4أ

  والعسكرية .

منظمـــــة / التعبيـــــر عـــــن آليـــــة عمـــــل المنظمـــــات لدوليـــــة واإلقليميـــــة واختصاصـــــاتها وتشـــــكيلها وعلـــــى األخـــــص  5أ

  هيئة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية .  

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  / بناء الجدل القانوني والتعامل األمثل مع الفرضيات والنظريات المختلفة في هذا المجال . 5ب
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 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

  / البحث في موضوعات القانون الدولي والمنظمات الدولية الستخراج المعلومات الداعمة للمعرفة . 1ج  
  

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

  / االتصال بفعالية مع قضايا المجتمع اإلقليمي والدولي ومؤسساته والتعرف إلى أحدث المستجدات . 5د
  

  أدوات التقييم:
  و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرةتقارير قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 اختبارات قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 واجبات دراسية 

 عامة حول بعض المواضيع المختارة في المنظمات الدوليةمناقشات 

  استضافة محاضر خارجي

  ورشة عمل ( غرفة متعددة االغراض)

  تقديم ورقة بحثية

 

 االمتحان النهائي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

القصيرة/الواجبات الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات 
 20 المشاريع

 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:
 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 حقوق الطبع والملكية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 تجنب االنتحال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
والتقارير  الدراسيةالواجبات 

وأوقات تسليمها   
األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

 (1) التنظيم الدولي و قواعده العامةفكرة  

 
 فكرة التنظيم الدولي في الغرب

(2) 

 (3) فكرة التنظيم الدولي عند العرب 

 (4) المحاوالت العملية الحديثة اإلقامة تنظيمات دولية 

 (5) التنظيمات السياسية و غير السياسية 

 (6) تصنيف وصالحيات المنظمة الدولية 

 االمتحان األول
الوضـــــع القـــــانوني و طريقـــــة إصـــــدار القـــــرارات فـــــي المنظمـــــات  

 الدولية

(7) 

 (8) عصبة األمم 

 (9) أجهزة عصبة األمم 

 (10) منظمة األمم المتحدة 

 (11)  أجهزة منظمة األمم المتحدة 

االمتحان 
 الثاني

 (12) مقاصد و مبادئ األمم المتحدة 

 (13) مظاهر نشاط األمم المتحدة 

 (14) العدل الدوليةمحكمة  

 (15) جامعة الدول العربية ، المنظمات اإلقليمية 

نموذج امتحان 
 (اختياري)

 (16) االمتحان النهائي 

االمتحان 
 النهائي
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  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ
  

  (المواظبه) سياسة الدوام
ٕاذا غــاب الطالــب أكثــر مــن و %) من مجمــوع الســاعات المقــررة للمــادة. 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من (

عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم  دون عذر مرضــي أو قهــري يقبلــهمادة %) من مجموع الساعات المقررة لل15(
ا كــان الغيــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري أمــا إذلالمتحــان النهــائي وتعتبــر نتيجتــه فــي تلــك المادة(صــفرًا)، 

  . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب
   
  

  عـالمراج
  الكتب
 ب أ ن 341:  2. باتاجه ، سعيد محمد أحمد / الوجيز في قانون المنظمات الدولية /رمز التصنيف 1

:  24. شـــــــلبي ، إبـــــــراهيم أحمـــــــد/  التنظـــــــيم الـــــــدولي /: المنظمـــــــات الدوليـــــــة اإلقليميـــــــة والمتخصصـــــــة /رمـــــــز التصـــــــنيف 2

  ش ل ب 341

  ح س ي 341:  2التصنيف .حسين ، مصطفى سالمة/  المنظمات الدولية /رمز 3

  أجزاء) 6. دباح عيسى / موسوعة القانون الدولي ( 4

 

 المجالت العلمية

  الكتاب السنوي للقانون الدولي / الجمعية المصرية للقانون الدولي / القاهرة -1

  مجلة السياسة الدولية / القاهرة -2

3 –American Society of International Law (ASIL) Journal  

 

 المواقع االلكترونية
 -1Washington University Law Quarterly 

http :// www.Is.wustl.edu/WULQ/wulqboard.htm 

 -2Duke Journal of Comparative International Law 

http:// www.Law.duke.edu/journal/delpftoc13-n1.htm  

 – 3Emory International Law Review 

http://www.Law.emory.edu/EILR/eilrhome.htm 

  


