----------توصٌف مقرر القانون الدولً العام
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :الحقوق
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :لٌسانس الحقوق
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :رئٌسً
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :مجلس الكلٌة
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الفرقة االولى
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج :

/

0202 /

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكود :أ0

العنوان  :المنظمات الدولٌة
الساعات المعتمدة :
المحاضرة :

الدروس العملٌة :
المجموع :

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

( ب ) البٌانات المهنٌة
 0ـ األهداف العامة للمقرر :
أن يسحطيع الطالب الحعرف على جعريف قاوىن الحىظيم الذولي والمىظمات الذولية والمىظمات اإلقليمية والمحخصصة وكيفيةة وأة
المىظمات المحخصصة واإلقليمية ووظامها األساسي مه حيث األهذاف والمبادئ األجهز واخحصاصاجها وقىاعذ الحصىيث المحبعةة
بها .

 0ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان:
أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ 0ـ ٌتعرف على أنواع المنظمات الدولٌة و االقلٌمٌة .
1

أٌ -0-بٌن دور المنظمات واالتفاقٌات الدولٌة واثارها على القوانٌن الوطنٌة .
أٌ -3-لم بمبادىء التجارة واالتفاقٌات الدولٌة.
ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب ـ  0ـ ٌقترح حلوال للمشكالت القانونٌة المختلفة والقضاٌا الدولٌة المعاصرة.
ب ـ  0ـ ٌقٌم العالقات االقتصادٌة الدولٌة المختلفة. .
جـ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
جـ ـ  0ـ ٌجري دراسات وصفٌة الجهزة هٌئة االمم المتحدة .
جـ ـ  0ـ ٌجرى المناقشات المختلفة بفاعلٌة .
د ـ المهارات العامة :
د ـ  0ـ ٌتواصل بفاعلٌة مع المجتمع الدولً .
د ـ  0ـ ٌتعلم ذاتٌا من مصادر مختلفة .

 3ـ محتوى المقرر :

2

الموضوع

محاضرة

عدد الساعات  /األسبوع

1

التعريف بقانون التنظيم

3

الدولي
مقاصد و مبادئ االمم
المتحدة

3

1

دراسة وصفية لهيئة االمم

3

2

المتحدة
دراسة و صفية الجهزة االمم

3

1

المتحدة و اهم المشكالت التي
اثيرت امامها
دراسة وصفية للمنظمات

3

2

المتخخصة الدولية
المنظمات االقليمية و عالقتها

3

4

باالمم المتحدة
تطبيقات عملية للمشكالت

3

3

الدولية

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :

 4ـ  0ـ المحاضرات والمناقشات
 4ـ  0ـ .........................................................................
 4ـ  3ـ .........................................................................
 4ـ  4ـ .........................................................................
 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  0ـ امتحان نهاٌة العام

لتقٌٌم المعراف والمهارات المختلفة

 5ـ  0ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  3ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
 5ـ  4ـ  ...............................لتقٌٌم ................................
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  0امتحان نهاٌة العام

األسبوع .......................
3

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

.
التقٌٌم  ............................... 0األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع ..........................
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 022

اإلمتحان الشفوى

%

اإلمتحان العملى

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%
% 022

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر
د \ أحمد أبو الوفا – الحماٌة الدولٌة لحقوق االنسان – دار النهضة العربٌة – 0990
د\ عبد العزٌز محمد سرحان – االطار القانونً لحقوق االنسان فً القانون الدولً – دار النهضة
العربٌة – 0999
د\ عبد هللا االشعل – االمم المتحدة و العالم العربً فً ظل تحول النظام الدولً – دار النهضة
العربٌة 0224 -
د\ صالح محمد محمود بدر الدٌن – االلتزام الدولً لحماٌة حقوق االنسان – دار النهضة العربٌة
– 0995
د\ مصطفى سالمة حسٌن – بحث مقدم الى ندوة االمم المتحدة فً ظل التحوالت الراهنة – دار
النهضة العربٌة 0999 -
4

 6ـ  0ـ الكتب الدراسٌة
........................................................
........................................................
 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
........................................................
........................................................
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
................................................................
................................................................
...............................................................
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /

رئٌس القسم :

أستاذ المادة :
التوقٌع :
التارٌخ :

التوقٌع :
/

/

5

/

