
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 المنظمات الدولية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 International organizations اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 بالنظرية العامة للمنظمات الدوليةالطالب تعريف تهدف هذه المادة إلى  أهداف المادة

 وصف المادة

تساعد هذه المادة على تعريف الطالب بالنظرية العامة للمنظمات الدولية من خالل 

التعريف بالمنظمات الدولية، التطور التاريخي للمنظمات الدولية، وعناصرها، 

الدولية، وحياة المنظمة الدولية، وميثاق المنظمات والتكييف القانوني للمنظمات 

الدولية، وسلطات المنظمة الدولية، وميزانية المنظمة الدولية، والمنظمات اإلقليمية، 

وتناول بعض المنظمات الدولية كجامعة الدول العربية ونشأتها، والمنظمات العالمية 

 مثل منظمة األمم المتحدة.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 سعد عبد الحسين نعمة كرير اسم التدريسي باللغة العربية

 Saad Abdul Hussein Ne’ma Kraer اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 saad.alshmary@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07735005399 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 التعريف بالمنظمات الدولية 1

 التطور التاريخي للمنظمات الدولية 2

 الدولية وعناصرهاتعريف المنظمات  3

 التكييف القانوني للمنظمات الدولية 4

 حياة المنظمة الدولية 5

 ميثاق المنظمات الدولية 6

 سلطات المنظمة الدولية 7

 ميزانية المنظمة الدولية 8

 المنظمات اإلقليمية 9

 جامعة الدول العربية نشأتها 10

 أهداف جامعة الدول العربية 11

 الدول العربيةمبادئ جامعة  12

 العضوية في جامعة الدول العربية وعالقتها باألمم المتحدة 13

 أجهزة الدول العربية 14

 مجالس الجامعة 15

 اللجان الدائمة 16

 األمانة العامة 17

 األجهزة األخرى 18

 تعديل ميثاقها 19

 ميزانيتها 20

 الوكاالت العربية المتخصصة 21

 المنظمات العالمية 22

 عصبة األمم/ أجهزتها ، تقويمها 23

 األمم المتحدة/نشأتها ، ميثاقها 24

 األمم المتحدة/مبادئها ، أهدافها 25

 الجمعية العامة 26

 مجلس األمن 27

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 28

 مجلس الوصاية 29

 محكمة العدل الدولية 30

 :المصادر

 والمتخصصة/ د. علي يوسف الشكريالمنظمات الدولية واإلقليمية 

 

 :المراجع الرئيسة

 المنظمات الدولية / د. فخري رشيد المهنا و د. صالح ياسين( 1)

 ( المنظمات الدولية / د. عبد الكريم علوان2)

 / د. عبد الكريم عوض خليفة قانون المنظمات الدولية( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 نعيم المالكيعبد الهادي المنظمات الدولية / د. ( 1)

 ( المنظمات الدولية / د. سهيل حسين الفتالوي 2)

  د. سعيد محمد احمد ياناجةواإلقليمية / الوجيز في قانون المنظمات الدولي ( 3)


