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توصيف مقرر مصطلحات بلغة اجنبية
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر :لسيانس الحقوق
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :مجلس الكلية
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقرر :
السنة الدراسية  /المستوى :الفرقة االولى انتظام وانتساب فصل دراسى ثانى
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج 0292 / 9 / 91 :

( أ ) البيانات األساسية
الكود :

العنوان :مصطلحات بلغة اجنبية
الساعات المعتمدة :

الدروس العملية :

المحاضرة :اربع ساعات اسبوعيا

المجموع 56:

ساعات اإلرشاد األكاديمى :

( ب ) البيانات المهنية
 9ـ األهداف العامة للمقرر :
يهدف هذا المقرر الى اكساب الطالب قدرا من المعارف والمعلومات الرئيسية حول المنظمات
الدولية وانواعها وكذلك اهداف ومبادئ منظمة المؤتمر االسالمى وقواعد التصويت المتبعة بها
 0ـ النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر :
عىد االوتهاء مه دراسة هذا المقزر يكون الطالب قادرا على -:
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أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ  9ـ يتعرف على انواع المنظمات الدولية االقليمية وبعضها
أ ـ  0ـ يتعرف على اوجه نشاط المنظمات الدولية االقليمية والغرض من إنشائها
ب ـ المهارات الذهنية :
ب ـ  9ـ يفسر القانون تفسيرا سليما.
ب ـ  0ـ يقيم العالقات االقتصادية الدولية.

جـ-أـ المهارات المهنية والعملية الخاصة بالمقرر :
جـ-أ ـ  9ـ يبين اوجه االختالف بين المنظمات الدولية المختلفة.
جـ-أ ـ  0ـ يشارك فى االنشطة البحثية فى مجال العالقات الدولية.

جـ-ب ـ المهارات العامة :
جـ-ب ـ  9ـ يستخدم االصطالحات القانونية المناسبة.
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 3ـ محتوى المقرر :
الموضوع

عدد الساعات
 /األسبوع

محاضرة

4

3

1-History of the regional
international organization.
2-Kind of the organization
3-The European union.
4-Properaties and aims of

3
2
2

4
4
4

organization of Islamic
conference .
5- Prosperities and aims of Arab

2

4

league
6-Prandhes of the public law

2
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 4ـ أساليب التعليم والتعلم :

 4ـ  9ـ المحاضرات
 4ـ  0ـ المناقشات
 5ـ أساليب تقييم الطالب
 5ـ  9ـ امتحان نظرى نهائى لتقييم المعرفة والفهم والمهارات الذهنية
النسبة المئوية لكل تقييم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى

922

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

أنواع التقييم األخرى

%

%
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%

ساعات إرشاد دروس
أكاديمية  /عملية

% 922

المجموع
أى تقييم أخر بدون درجات

 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  9ـ مذكرات المقرر
الكتاب المعد من قبل استاذ المادة
 6ـ  0ـ الكتب الدراسية
th

4

institution

internationd

of

B0weett D.W-The low
edition,London 5 tevens 1982

.
 6ـ  3ـ مجالت دورية  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
Roberts0n A.H . European institution cooperation integeration,unification
3 rd London institute of word Affairs
 7ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم
جهاز كميوتر ،جهاز عرض بروجكتور  ،مراجع عربية وأجنبية حديثة
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ /
رئيس القسم :

أستاذ المادة :

ا د/جميل حسين
اد/ايمان عالم
التوقيع :
التاريخ :

التوقيع :
/

/

4

/

