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 4115010: رمز المادة التنمية والمنظمات الدوليةالـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  بكالوريوسمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة:  ن ر  12.45-11.15موعد المحاضرة: 

 

اســـــــم مدرس 

 المساق

الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب 

 

رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

 Aj8infinity@gmail.com  الطابق الخامس مشاركأستاذ   د.أماني جرار

 

 

 :وصف المادة

ً  بالمؤسسات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة ومنظماتها الفرعية وعلى       تقدم المادة تعريفا

البنك األخص صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األوروبي، وجامعة الدول العربية، و

  .المتاحة لها وصالحياتهاوصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، واالمكانيات الدولي، 

 

 :أهداف المادة

 . التعرف على مفهوم المنظمات الدولية وتطوره التاريخي 

  التعرف على منظمة األمم المتحددة  ودورهدا فدي تحقيدت التنميدة خاصدة مد  خدالل

 االجهزة المتخصصة في المنظمة.

 يدة التعرف علدى جهدود المنظمدات الدوليدة مد  اجدل تحقيدت األمد  والسدلم والرفاه

 والمساواة الحقيقية بي  الدول صغيرها وكبيرها.
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  ان يكددون الطالددب قددادرا علددى تحليددل دورالمنظمددات الدوليددة فددي العمليددة التنمويددة

 وتقييمها.

  التعددرف علددى  الفددرق بددي  المنظمددات الدوليددة الحكوميددة والمنظمددات الدوليددة  يددر

 الحكومية . 

  جامعدة الددول العربيدة واالتحداد ان يتعرف الطالب على المنظمات اإلقليمية خاصدة

 االوروبي.

 

  أساليب وطرق تدريس المادة:

 محاضرات -2

 العروض االلكترونية  -0

 العصف الذهني  -3

 المجموعات االلكترونية االفتراضية -4

 االفالم التعليمية  -5

 الحوار والنقاش داخل المحاضرة -6

 الرجوع الى المراجع لالجابة على بعض االسئلة التي تطرح وقت المحاضرة -7

 تكليف الطلبة بكتابة تقارير حول مفردات المادة -8

 استضافة اعضاء هيئة تدريسية إليضاح والتركيز على بعض محاور المادة   -9

 استخدام منصة تيمز مايكروسوف -22

 

 

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 زيارة المكتبة 

 تقديم شفوي للتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 



3 

 

 د.أماني جرار 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 02 االمتحان األول

 عالمة 02 االمتحان الثاني

 عالمة 42 االمتحان النهائي 

 عالمات 02 التقارير و االمتحانات القصيرة  

 عالمة 222 المجموع

 

 سياسة الحضور والغياب )المواظبة(:

 

م  الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضدي أو  %25أكثر م  ال يسمح للطالب بالتغيب 

قهري يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسدحبا  مد  المدادة فدي حالدة قبدول العميدد 

للعذر، بينما يمنع م  التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرا  في حالة عدم 

 هري.قبول العميد للعذر المرضي أو الق

 وكذلك يمنع التأخر ع  المحاضرة والخروج منها قبل انتهائها.

 

 

 

 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي:

 

 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

 الفصل األول:  2+0

التطدددددددور التددددددداريخي  -

 للمنظمات الدولية

تعريدددددددف المنظمدددددددات  -

 الدولية

تصددددددنيف المنظمددددددات  -

 الدولية

المنظمددددددات سددددددلطات  -

 الدولية

المنظمدددددددات الدوليدددددددة  -

الحكوميددة والمنظمددات 

الدوليدددددددددددة و يدددددددددددر 

 الحكومية
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 عصبة األمم المتحدة  -

الفصدددل الثددداني: منظمدددة األمدددم  3+4+5

 المتحدة

 النشأة -

 األهداف والمباديء -

 العضوية -

الفدددددددروع الرئيسدددددددية  -

 لألمم المتحدة:

 الجمعية العامة -2

 مجلس األم  -0

المجلددددس االقتصددددادي  -3

 واالجتماعي 

 االمانة العامة -4

 

 

 

الفصدددددل الثالدددددت: المنظمدددددات  6+7+8+9

الدولية المتخصصدة فدي نطداق 

 األمم المتحدة:

 منظمة العمل الدولية -2

منظمددة االمددم المتحدددة  -0

للتربيدددددددددة والعلدددددددددوم 

 والثقافة

 صندوق النقد الدولي -3

البنددك الدددولي لءنشدداء  -4

 والتعمير

منظمددددددددددة التجددددددددددارة  -5

 العالمية

 

صندوق األمم المتحددة  -6

 الطفولةلرعاية 

برندداما االمددم المتحدددة  -7

 للتنمية

وكالدددة االمدددم المتحددددة  -8

إل اثدددددددددة الالجئدددددددددي  

الفلسدددددددددطيني  فدددددددددي 

فترة  االمتحان 

 االول
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الشدددددددددددرق االدندددددددددددى 

(UNRWA ) 

الفصدددددل الرابدددددع: المنظمدددددات  22+22+20

 الدولية اإلقليمية:

 جامعة الدول العربية

أهدددددددددداف الجامعدددددددددة  -

 ومبادئها

 العضوية في الجامعة -

 الجامعةاجهزة  -

المنظمددددددات العربيددددددة  -

 المتخصصة

تقيدددديم جامعددددة الدددددول  -

 العربية

 

 

فترة  االمتحان 

 الثاني

الفصدددل الخدددامس: المنظمدددات   23+24+25

 الدولية اإلقليمية

 االتحاد االوروبي:

منظمددددددددددة التعدددددددددداون  -

 والتنمية االقتصادية

 مجلس اوروبا -

 الجماعات االوروبية: -

الجماعدددددة االوروبيدددددة  -2

 للفحم والصلب

االوروبيدددددددة  السددددددوق -0

 المشتركة

الجماعدددددة االوروبيدددددة  -3

 للطاقة الذرية

عالقدددددددددددة السدددددددددددوق  -4

االوروبيدددة المشدددتركة 

 مع الدول االعضاء

 

 

فترة  االمتحان  مراجعة عامة 26

 النهائي
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