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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 3631060 رقم المادة قانون التنظيم الدولي اسم المادة الدراسية
 القانون الدولي  للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 0 الساعات المعتمدة

 

 الوصف المختصر للمادة: 
من حيث التعريف بهاا ونأاهتها وونواعهاا والئصاائم المميازة تتناول هذه المادة دراسة موجزة في اإلطار النظري للهيئات الدولية     

لها فيما يتعلق بأئصيتها القانونية ومنح العضوية ووجهزتها المئتلفة وطرق اتئاذ القرارات )التصويت( فيها، ويعد اإلطار النظري، 
اصاارة، )هيئااة ارمام المتحاادة( ماان ئاا ل تتنااول هااذه المااادة بياان فجاارة مااوجزة عان )عصاابة ارماام( وماان لام دراسااة الهيئااة الدولياة المع

توضيح وهدافها ووجهزتها الرئيسية وائتصاصات جل من هذه ارجهزة وطرق اتئاذ القرارات فيها والوجاالت المتئصصة التاي تارتب  
الوحااادة  بهاااام جماااا تتنااااول هاااذه الماااادة التعرياااف بااابع  المنظماااات الدولياااة ذا الطاااابب اإلقليماااي ملااال جامعاااة الااادول العر ياااة ومنظماااة

اإلفريقية، من حيث النأهة وارجهازة واالئتصاصاات وطارق اتئااذ القارارات، لام بعا  المنظماات اإلقليمياة ذات الطاابب التئصصاي 
 ملل مجلس التعاون الئليجي ومنظمة المؤتمر اإلس مي والسوق ارورو ية المأترجةم

 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 باألسس العامة التي يقوم عليها التنظيم الدولي التعريف الهدف االول 

مخرجات التعلم 
 للهدف االول 

 القدرة على تحديد ووصف مئتلف ونواع المنظمات الدولية ودور جل منهام 1.1
 الدولية ومراحل تطورها التاريئيم م المنظماتيالتعرف على مبادئ ومفاه 1.1
 مات الدولية اإلقليميةمالمنظ عنتميز المنظمات الدولية العالمية  1.1

 توسيع آفاق الطالب في المعرفة القانونية بتكوين المنظمة الدولية واألهداف التي تقصدها الهدف الثاني 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 معرفة الأئصية القانونية للمنظمات الدولية واهميتهام 1.1
 ل المؤسسة لهاممعرفة وهمية إنأاء المنظمات الدولية بالنسبة للدو  1.1
 القدرة على تميز الأئصية القانونية للدول عن الأئصية القانونية للمنظمات الدوليةم 1.1

 تطوير الثقافة القانونية العامة للطالب بما يمكنه من استخالص ما يدفع الدول إلى الدخول في المنظمات الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 ول الدول في المنظمات الدول في المنظمات الدوليةممعرفة وهمية دئ 1.1
جراءات دئول الدول في المنظمات الدوليةم 1.1  القدرة على فهم طرق وا 
 معرفة وسباب امتناع الدول على الدئول في المنظمات الدوليةم 1.1

 تها الرئيسية واختصاصاتهاتعميق معرفة الطالب بأهم المنظمات العالمية )األمم المتحدة( ببيان أجهز  الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 مالمنظمات الدولية غير الحجومية اإلقليميةالقدرة على تمييز المنظمات الدولية العالمية عن المنظمات  1.1
 نظمات الدولية واهمية قوة قرارهمالم وجهزتهن ممعرفة وظيفة جل جهاز  1.1
 الدولية الراهنة ودور المنظمات الدولية في الع قات الدوليةم القدرة على التفاعل مب القضايا 1.1

 (م8312)–وائل للنأر دار  – مئلد إرئيم الطراونةدم وم – المدئل لدراسة المنظمات الدولية الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
 م1991 -بيروت –دم محمد السعيد الدقاق –التنظيم الدولي )النظرية العامة وارمم المتحدة( -1

 عمان  –دمغسان الجنيدي   –الدبلوماسية متعددة ارطراف ) الوسي  في التنظيم الدولي (  -1
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 التوزيع الزمني    

عدد  االسبوع
 الصفحات في الكتاب المعتمد الموضوعات الساعات

 د. سهيل ( /1المعتمد )
 الصفحات في الكتاب المعتمد

 ( د. شلبي1المعتمد )

11 
1 
1 
1 

 م الدولي.أهمية التنظي
 التعريف بالمنظمة الدولية.

 عناصر قيام المنظمة الدولية.

 12 – 11ص 
 11 – 11ص 

 25 – 25ص 
 111 – 115ص 

11 
1 
1 
1 

 دوافع وعوائق التنظيم الدولي )مقدمة(.
 دوافع التنظيم الدولي.
 عوائق التنظيم الدولي.

 21 – 15ص  من الكتب المساندة

11 
1 
1 
1 

 العضوية في المنظمات الدولية )مقدمة(.
 منح العضوية في المنظمات الدولية.

 إنتهاء العضوية في المنظمات الدولية.

 11 – 51ص 
 111 – 115ص  15 – 11ص 

11 
1 
1 
1 

 أجهزة التنظيم الدولي )مقدمة(.
 أنواع األجهزة.

 أسس التمثيل في األجهزة.
 21 – 14ص 

 41 – 51ص 
 

 114 – 111ص 

12 
1 
1 
1 

 سلطات المنظمات الدولية )مقدمة(.
 أنواع السلطات.

 أساليب اتخاذ القرارات.
 14 – 11ص  11 – 11ص 

15 
1 
1 
1 

 تصنيف المنظمات الدولية.
 المنظمات العالمية.
 المنظمات اإلقليمية.

 51 – 14ص  51 – 25ص 

11 
1 
1 
1 

 عصبة األمم )النشأة(.
 أجهزة العصبة.

 تقويمية. كلمة
 121 – 115ص  لمساندةمن الكتب ا

15 
1 
1 
1 

 األمم المتحدة )النشأة(.
 (.1أهدافها )
 (.1أهدافها )

 151 – 125ص  111 – 41ص 
 111 – 115ص 

14 
1 
1 
1 

 مبادئ األمم المتحدة )مقدمة(.
مبادئ األمم المتحدة  –(1مبادئ األمم المتحدة)

(1). 
 العضوية في األمم المتحدة.

 

 115 – 111ص 
 115 – 114ص 

 111 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 أجهزة األمم المتحدة )مقدمة(.
 الجمعية العامة )تشكيلها(.

 .اتخاذ القرارات فيها
 111 – 111ص  121 – 115ص 

11 
1 
1 
1 

 مجلس األمن الدولي )تشكيله(.
 أختصاصاته.

 .اتخاذ القرارات فيه
 121 – 115ص  155 – 121ص 
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11 
1 
1 
1 

 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي.
 .الوصاية مجلس

 األمانة العامة.

 155 – 151ص 
 111 – 111ص 
 111 – 155ص 

 115 – 151ص 
 115 – 111ص 
 111 – 121ص 

11 
1 
1 
1 

 

 محكمة العدل الدولية )تشكيلها(.
 تشكيل المحكمة.

 إختصاصات المحكمة.
 211 – 151ص  115 – 111ص 

11 
1 
1 
1 

 

 التنظيم اإلقليمي )تعريف(.
 لنشأة(.جامعة الدول العربية )ا

 العضوية في الجامعة العربية.
 .أجهزة الجامعة العربية

 115 – 114ص 
 

 145 – 155ص 
 

 111 – 141ص 

 من الكتب المساندة

12 
1 
1 
1 

 

 إختصاصات الجامعة العربية.
 اتخاذ القرارات.
 .كلمة تقويمية

 111 – 151ص 
 

 111 – 112ص 
 من الكتب المساندة

15 
1 
1 
1 

   

 
 

لمواد ل طريقة التقييم
 النظرية

 %11المأارجة    = 
 %11=   االمتحان ارول
 %11=  االمتحان اللاني
 %21= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %21=   الفصل اعمال 
 )تقارير، وبحاث، امتحانات يومية( 

 %21=  االمتحان النهائي

 

 11/11/1111 اريخ االعتمادت بكرالدكتور محمد خليل أبو اعتمدت من قبل رئيس القسم

 
 

 )يتم تحديلها في جل فصل دراسي وتعبه من قبل مدرس المادة(معلومات إضافية: 
  رقم المكتب الدجتوره ساره عبدهللا العراسي  مدرس المادة

 zuj.edu.jo@______ البريد االلكتروني 861  الهاتف الداخلي

 اعات المكتبية الس
  1:33 – 18:33وحد: ل لاء: ئميس: 
 8:33 – 1:33اإللنين، ارر عاء: 

 

mailto:______@zuj.edu.jo
mailto:______@zuj.edu.jo

