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الكلية :القاون والعلوم السياسية
القســم :العلوم السياسية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :رائد صالح علي
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه علوم سياسية
مكان العمل :كلية القانون والعلوم السياسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

د .رائد صالح عمي

البريد االلكتروني

Raedsaleh16@yahoo.com

اسم المادة

التنظيم الدولي

مقرر الفصل

ساعتان في االسبوع

اهداف المادة

جعل الطالب قاد ارً عمى ان:يفهم ماهية التنظيم الدولي ,يتعمم كيفية التمييز
بين التنظيم الدولي والمنظمة الدولية وبين المنظمة الدولية والمؤتمر

الدولي ,يستوعب طبيعة التنظيم الدولي  ,يتعرف عمى اهم المنظمات
الدولية العالمية واالقميمية والمتخصصة .
التفاصيل االساسية لممادة

القسم االول :االطار النظري -مفهوم التنظيم الدولي ,مفهوم المنظمة

الدولية  ,الشخصية القانونية لممنظمة الدولية ,العضوية في المنظمات
الدولية ,تصنيف المنظمات الدولية.القسم الثاني:الجانب التطبيقي-
المنظمات الدولية العالمية النطاق والشاممة االختصاص :عصبة
االمم,االمم المتحدة .الوكاالت المتخصصة,المنظمات االقميمية .
الكتب المنهجية

-1د.خميل اسماعيل الحديثي,الوسيط في التنظيم الدولي,كمية العموم
السياسية,جامعة بغداد.1990 ,

-2د.صالح جواد الكاظم,دراسة في المنظمات الدولية ,بغداد.1974,
-3د.فخري رشيدمهنا,صالح ياسين داود,المنظمات الدولية,كمية القانون
,جامعة الموصل. 1990,

المصادر الخارجية

 -1د.محمد سامي عبد الحميد,قانون المنظمات الدولية,القاهرة. 1972 ,
-2د.بطرس بطرس غالي ,التنظيم الدولي ,القاهرة . 1956,

-3د .محمد طمعت الغنيمي,التنظيم الدولي  ,االسكندرية. 1977,
-4د.محمد حافظ غانم,المعاهدات,القاهرة. 1961,
ومصادر اخرى .
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يفهىو انخُظيى انذوني وحييضِ عٍ غيشِ يٍ
انًفاهيى,انخُظيى انذوني في انفكش انسياسي.
حاسيخ انخُظيى انذوني ,انخُظيى انذوني
وحىاصٌ انقىي.
انخُظيى انذوني وَظاو االيٍ انجًاعي,يقاسَت
بيٍ حىاصٌ انقىي وَظاو االيٍ انجًاعي.
طبيعت انخُظيى انذوني.
انشخصيت انقاَىَيت نهًُظًاث انذونيت.
انعضىيت في انًُظًاث انذونيت.
انخًثيم في انًُظًاث انذونيت.
انخصىيج في انًُظًاث انذونيت.
حصُيف انًُظًاث انذونيت.
عصبت االيى:انُشاة,انخشكيم-,جًعيت
انعصبت.
يجهس انعصبت,االياَت انعايت,حقىيى انعصبت.
االيى انًخحذة:انخأسيس,انخشكيم,هذف حفع
انسهى وااليٍ.
هذف حًُيت انعالقاث انىديت,انخعاوٌ
انذوني,جعم انًُظًت يشكضاًنخُسيق اعًال
االيى.
يبذأ انًساوا في انسيادة,يبذأحسٍ انُيت.
يبذأحسىيت انًُاصعاث
سهًيا,يبذأحظشأسخخذاو انقىة او انخهذيذ بها.
يبذا حقذيى انعىٌ نهًُظًت,يبذاانضاو انذول
غيش االعضاء بًباديء االيى انًخحذة.
عطهت َصف انسُت
يبذا عذو انخذخم في انشؤوٌ انذاخهيت.
احهضة اليى انًخحذة :انجًعيت
انعايتانخشكيم,انهجاٌ,ادواساالَعقاد.
انجًعيت انعايت:احكاو
انخصىيج,االخخصاصاث وانصالحياث.
يجهس االيٍ:انهيكهيت,ادواس االَعقادَ,ظاو
انخصىيج.
يجهس االيٍ:االخخصاصاث وانصالحياث.
انًجهس االقخصادي
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حىقيع االسخار  :د .سائذ صانح عهي

واالجخًاعي:انخشكيم,االخخصاصاث,عالقت
انًجهس بانىكاالث انًخخصصت.
يجهس انىصايتَ :ظاو انىصايت,اخخصاصاث
انًجهس ,االيى انًخحذة واالقانيى غيش
انًخًخعت بانحكى انزاحي.
االياَت انعايت:حكىيُها,اخخصاصاث االييٍ
انعاو,يىظفىاالياَت انعايت.
يحكًت انعذل انذونيت:طبيعتانًحكًت,حشكيم
انًحكًت,اخخصاصاث انًحكًت.
يحكًت انعذل انذونيت:االخخصاص
انقضائي,اصىل انخقاضي,االخخصاص
االسخشاسي.
انىكاالث انًخخصصت:يُظًت انعًم انذونيت-
انُشأة,االهذاف وانًباديء,انخشكيم.
يُظًت
االغزيتوانضساعت:انُشأةوانًقاصذ,انخشكيم.
يُظًت انيىَسكى:انُشأة,انًقاصذ,انعضىيت,
أجهضة انًُظًت.
انخُظيى االقهيًي:يفهىو االقهيًيت,دوسانخُظيى
االقهيًي في انعالقاث انذونيت,عالقت انخُظيى
االقهيًي بااليى انًخحذة.
جايعت انذول
انعشبيت:انُشأة,انعضىيت,انًقاصذواالغشاض.
جايعت انذول انعشبيت:االجهضة
انشئيست,االجهضة انًسخحذثت,حقىيى انجايعت.
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