
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 مواصفات مقرر تنظٌم دولً 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 تنظٌم دولً  :اسم المقرر  .1

 pol3104 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً األول –المستوى الثالث  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(سة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدرا  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 البكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ ساعات نظام الدراسة:  .9

 منتظم الدراسة: أسلوب  .11

 الحرم الجامعً كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  .11

 د. هانً عبادي محمد المغلس      ( مواصفات المقرر:معد)ي  .12

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .13

 

II. :وصف المقرر 

والسلم الدولٌٌن،  األمنالمنظمات الدولٌة المعنٌة بإلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األساسٌة الخاصة بالمقرر  ٌهدف هذا

م( وهٌئة األمم المتحدة، إضافة إلى بعض الوكاالت والصنادٌق الدولٌة 9191م وهً على وجه التحدٌد عصبة االمم )حتى العا

المرتبطة باألمم المتحدة أو المنبثقة عنها. ولتكوٌن معرفة سٌاسٌة عمٌقة بالتنظٌم الدولً وقضاٌاه ومشكالته، ٌدرس المقرر 

ة األوروبٌأ توازن القوى الحاكم للعالقات الدولٌة مبد إطارتطورها فً  أشكالالسٌاقات التارٌخٌة لظهور فكرة التنظٌم الدولً و

الجماعً الذي ٌشكل حجر الزاوٌة فً قٌام المإسسٌة الدولٌة. كما  األمن، ثم ٌوضح المقصود بمبدأ 9461منذ معاهدة وستفالٌا 

لتنظٌم الدولً، والشخصٌة ٌتناول المقرر النظرٌة القانونٌة العامة للتنظٌم الدولً فٌبٌن الطبٌعة الخاصة للمعاهدات المنشئة ل

 أسبابالعصبة وتفسٌر تجربة الخاصة بالقانونٌة له، ونظام الحصانات واالمتٌازات الخاص به وغٌر ذلك، عالوة على تقٌٌم ال

، ونظام هدافانهٌارها، ودراسة هٌئة األمم المتحدة وبعض الوكاالت الدولٌة المتخصصة من حٌث التكوٌن، والمبادئ واأل

الفعلٌة لألمم المتحدة وفاعلٌة تعاطٌها مع األزمات الدولٌة والقضاٌا  األدوارختصاصات والمهام، ثم تقٌٌم العضوٌة، واال

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والحقوقٌة على المستوى الدولً، واستشراف مستقبلها على ضوء التحدٌات الماثلة.

 

III.  :الطالب قادرا على أن: بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكونمخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

a1  الجماعً. األمنٌعّرف مفهوم التنظٌم الدولً ومبدأ 
 a2التنظٌم الدولً. أهدافٌشرح مبادئ و 
 a3 للتنظٌم الدولً. الرئٌسةٌحدد الهٌاكل 
a4 الدولً. ٌناقش تؤثٌر المتغٌرات الدولٌة على التنظٌم 
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 b1.ٌقٌم فاعلٌة التنظٌم الدولً فً تسوٌة األزمات والنزاعات األهلٌة والدولٌة 
 b2.ٌقارن بٌن عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة من جمٌع األوجه 
 b3 األمم المتحدة على ضوء التحدٌات والتطورات المستمرة. بمآالتٌتنبؤ 
 b4ٌم الدولً فً المستقبل.ٌبنً تصورا حول ما ٌجب أن ٌكون علٌه التنظ 
 c1 وجود التنظٌم الدولً واستمرار الحاجة إلٌه. أهمٌةٌبرهن على 
 c2 الفعلٌة التً ٌمارسها التنظٌم الدولً فً تسوٌة النزاعات أو األزمات المعاصرة. األدوارٌكتب موضوعاً حول 
 c3ًٌربط بٌن الجانب النظري والتطبٌقً للقضاٌا المتصلة بالتنظٌم الدول. 
d1 .ًٌوظف معارفه ومهاراته السٌاسٌة فً تحلٌل ممارسات التنظٌم الدولً فً القضاٌا العربٌة وعلى المستوى الوطن  

 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌ لبناء  زمةوالنظرٌات الألظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم

 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  الجماعً. األمنٌعّرف مفهوم التنظٌم الدولً ومبدأ 

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

 a2 التنظٌم الدولً. أهدافٌشرح مبادئ و 
 

A3 ة ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرف

 السٌاسٌة.

 a3  للتنظٌم الدولً. الرئٌسةٌحدد الهٌاكل 
 

  a4 .ًٌناقش تؤثٌر المتغٌرات الدولٌة على التنظٌم الدول 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمإسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقٌم فاعلٌة التنظٌم الدولً فً تسوٌة األزمات
 األهلٌة والدولٌة. والنزاعات

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تإثر فٌها.

 b2  ٌقارن بٌن عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة من
 جمٌع األوجه.

 

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

b3  لمتحدة على ضوء التحدٌات األمم ا بمآالتٌتنبؤ

 والتطورات المستمرة.

  
b4  ٌبنً تصورا حول ما ٌجب أن ٌكون علٌه التنظٌم

 الدولً فً المستقبل.
 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البحث فً دراسة مشاكل الحٌاة 

السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل 

 معها.

 c1 ٌ وجود التنظٌم الدولً واستمرار  أهمٌةبرهن على
 الحاجة إلٌه.

C2 فً فهم قضاٌا  ؤهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

 c2  الفعلٌة التً ٌمارسها  األدوارٌكتب موضوعاً حول
 التنظٌم الدولً فً تسوٌة النزاعات أو األزمات المعاصرة.



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

C3 
الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر ٌ عد 

القانون وثقافة  العمل السٌاسً وٌعزز سٌادة

 .المواطنة

 c3  ٌربط بٌن الجانب النظري والتطبٌقً للقضاٌا المتصلة
 بالتنظٌم الدولً.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 لعامة وتوجهات الرأي العام.المإسسات ا

d1  ٌوظف معارفه ومهاراته السٌاسٌة فً تحلٌل ممارسات
 التنظٌم الدولً فً القضاٌا العربٌة وعلى المستوى الوطنً.

 

 ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 1

  ٌم:أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌ

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌعّرف مفهوم التنظٌم الدولً ومبدأ
 الجماعً. األمن

  
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 .االختبار النصفً والنهائً -

a2 التنظٌم  أهدافٌشرح مبادئ و
 الدولً.

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 .االختبار النصفً والنهائً -

a3  للتنظٌم  الرئٌسةٌحدد الهٌاكل
 الدولً.

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 .االختبار النصفً والنهائً -

a4 ٌر المتغٌرات الدولٌة على ٌناقش تؤث
 التنظٌم الدولً.

 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 .االختبار النصفً والنهائً -

 

               ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                       

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌقٌم فاعلٌة التنظٌم الدولً فً تسوٌة
 األزمات والنزاعات األهلٌة والدولٌة.

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
  التعلٌم التعاونً -

 مالحظة األداء. -
ر التكلٌفات الفردٌة تقٌٌم تقارٌ -

 والجماعٌة.
 

 b2  ٌقارن بٌن عصبة األمم ومنظمة
 األمم المتحدة من جمٌع األوجه.

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
  التعلٌم التعاونً -

 مالحظة األداء. -
تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة  -

 والجماعٌة.
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b3  األمم المتحدة على  بمآالتٌتنبؤ
 التحدٌات والتطورات المستمرة. ضوء

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
  التعلٌم التعاونً -

 مالحظة األداء. -
تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة  -

 والجماعٌة.
 

b4  ٌبنً تصورا حول ما ٌجب أن
 ٌكون علٌه التنظٌم الدولً فً المستقبل.

 
 

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
 والتكلٌفاتالمهام  -
  التعلٌم التعاونً -

 مالحظة األداء. -
تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة  -

 والجماعٌة.
 

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

 c1  وجود التنظٌم  أهمٌةٌبرهن على
 الدولً واستمرار الحاجة إلٌه.

 المحاضرة -
 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب  -
 فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -

 c2  الفعلٌة  األدوارٌكتب موضوعاً حول
 التً ٌمارسها التنظٌم الدولً فً تسوٌة

 النزاعات أو األزمات المعاصرة.
 

 المحاضرة -
 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب  -
 فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -

 c3  ًٌربط بٌن الجانب النظري والتطبٌق
 للقضاٌا المتصلة بالتنظٌم الدولً.

 

 المحاضرة -
 التكلٌفات الفردٌة -
 حلقة نقاش(سمنار ) -
 

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب  -
 فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم رٌساستراتٌجٌة التد مخرجات المقرر 

d1  ًٌوظف معارفه ومهاراته السٌاسٌة ف
تحلٌل ممارسات التنظٌم الدولً فً القضاٌا 

 العربٌة وعلى المستوى الوطنً.

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً. -
 المهام والتكالٌف.و األنشطة -

 مالحظة األداء. -

 .األنشطةتقٌٌم تقارٌر التكلٌفات و -

 

VIII. ر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع مواضٌع المقر كتابة
 تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع

الساعات 

 الفعلٌة

مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

مدخل إلى التعرٌف بالتنظٌم 

الدولً والحقل العلمً الذي 

 ٌندرج تحته

التعرٌف بالموضوع األساسً  -

 ه.أهدافللمقرر وبمفرداته و

 إطارحقل العالقات الدولٌة ك -

1 3 a1 ،c1 
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 لدراسة التنظٌم الدولً.

 مبدأ توازن القوى -

 الجماعً األمنمبدأ  -

نة بٌن مبدأي توازن القوى مقار -

 الجماعً األمنو

 ما الحاجة إلى التنظٌم الدولً؟ -

2 

مراحل تطور التنظٌم الدولً 

 األمنمن توازن القوى إلى 

 الجماعً: سٌاق تارٌخً عام

تنظٌم عالقات القوة بٌن  -

الوحدات الدولٌة قبل معاهدة 

 م.9461وستفالٌا 

معاهدة وستفالٌا وتنظٌم مختلف  -

 ة.األوروبٌعالقات القوة ل

نواة  9191مإتمر فٌٌنا  -

 التنظٌم الدولً.

التطور المإسسً للتنظٌم  -

الدولً فً ظل نظام توازن 

 القوى.

1 3 a1 ،a4 ،c3 

3 
) شرح  مفهوم التنظٌم الدولً

 عناصر المفهوم(

 الصفة الدولٌة -

 االتحاد الطوعً -

االستمرار والكٌان المتمٌز  -

 الدائم

مستقلة عن االرادة الذاتٌة ال -

 الدول األعضاء

الدولٌة والمصالح  هدافاأل -

 المشتركة

1 3 a1 ،a2 

4 
النظرٌة العامة للتنظٌم 

 الدولً

طبٌعة المواثٌق المنشئة  -

 للمنظمات الدولٌة.

الشخصٌة القانونٌة للمنظمة  -

 الدولٌة.

لٌة القانونٌة للمنظمة ئوالمس -

 الدولٌة.

المستخدمون والموظفون  -

 الدولٌون وحصاناتهم. 

ه فً أشكالالتصوٌت و أنظمة -

 المنظمات الدولٌة.

1 3 a1 

 عصبة األمم: سٌاق النشأة 5
الحرب العالمٌة األولى  -

 ومعاهدات الصلح فً فرساي.
1 3 a2 ،a4 ،c3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

مبادئ ودرو وٌلسون األربع  -

 عشرة.

العوامل المهٌئة لمٌالد عصبة  -

 األمم.

 مشاورات تكوٌن العصبة. -

 العصبة ومبادئها. أهداف -

 عصبة.الطبٌعة القانونٌة لل -

6 
عصبة األمم: الهٌكل 

 التنظٌمً والعمل الدولً

 نظام العضوٌة وفقدها. -

 جمعٌة العصبة. -

 مجلس أمن العصبة. -

 األمانة العامة. -

أجهزة اخرى مرتبطة  -

 بالعصبة.

ات العصبة على صعٌد إنجاز -

 الجماعً. األمن

 اخفاقات العصبة. -

 تعثر العصبة وحلها. أسباب -

2 6 a3 ،b1 ،c3 

8 
منظمة األمم المتحدة: سٌاق 

 النشأة

 الجماعً. األمنانهٌار نظام  -

صعود القوة العسكرٌة  -

 األلمانٌة.

 الحرب العالمٌة الثانٌة. -

الخطوات والتحضٌرات  -

 الممهدة إلنشاء التنظٌم الدولً.

1 3 a2 ،a4 ،c3 

9 
األمم المتحدة: الهٌكل 

 (1التنظٌمً )

 .هدافالمٌثاق: المبادئ واأل -

 ضوٌة.نظام الع -

 الجمعٌة العامة. -

 .األمنمجلس  -

1 3 a3 

10 
األمم المتحدة: الهٌكل 

 (2التنظٌمً )

 األمانة العامة. -

 محكمة العدل الدولٌة. -

 مجلس الوصاٌة. -

األمم المتحدة )الوكاالت  أسرة -

 الدولٌة المتخصصة(.

1 3 a3 

 األمم المتحدة: تقٌٌم عام 11

 األمناألمم المتحدة ونظام  -

 الجماعً.

المتحدة والنظام األمم  -

2 6 a4 ،b1 ،b2 ،c3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

االقتصادي الدولً وقضاٌا 

 التنمٌة فً العالم الثالث.

األمم المتحدة وقضاٌا حقوق  -

 .اإلنسان

 مستقبل التنظٌم الدولً 13

 مشاكل التنظٌم الدولً. -

 إصالحمقترحات ومبادرات  -

 األمم المتحدة.

 مستقبل األمم المتحدة -

2 6 
a4 ،b3 ،b4 ،c3 ،

d1 

  42 14ً األسابٌع والساعات                                        إجمال

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة

وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً السبورة  مع استخدام األستاذمباشرة من قبل 

 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 ه.وتوجٌه األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
ار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفك

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن وفٌهةةا ٌةةت

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة

وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 

حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

 والتكلٌفات: األنشطة 3

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

1 
عروض تقدٌمٌة لنماذج تطبٌقٌة من 

 تجارب تنموٌة فً دول العالم

a1, b1,c2,  c3,  d1 

 
w13, w14 

 

 

10 

قشات والتعلٌم التعاونًالمنا 2  a4, b2, b3, b4, c1, c3, d1 
w1, w5, w6, w8, 

w11¸ w12 
10 

 ضور المحاضراتح 3
a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, 

c1, c3, d1 
w1-w12 10 

 30 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقوٌم 

  النهائً

 مخرجات التً ٌحققهاال

 التكلٌفات البحثٌة 1
w2, w4, w5, w6, 

w7, w10¸ w11,  
20 20% 

a1, b1,c2,  c3,  d1 

 

 w13, w14 10 10% حضور المحاضرات 2
a1, a2, a3, a4, b1, 

b2, b3, b4, c1, c3, d1 

 w9 10 10% a2, a3, a4, b2 اختبار نصفً 3

 w16 40 40% a2, a3, a4, b2, c1 االختبار النهائً 4

  %100 100 اإلجمالً 

 

II. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

 .(9114مفٌد شهاب، المنظمات الدولٌة) القاهرة: دار النهضة العربٌة،  .9
)الكوٌت: المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة،  األمم المتحدة فً نصف قرنحسن نافعة،  .2

9111.) 

 اعدةالمراجع المس

 (.9111محمد سعٌد الدقاق، التنظٌم الدولً )القاهرة: الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،  .9
 (.2292خلٌل حسٌن، التنظٌم الدولً النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة ) بٌروت: دار المنهل اللبنانً،  .2
 جعفر عبدالسالم، المنظمات الدولٌة )القاهرة: دار النهضة العربٌة، د.ت(. .9

 اد إلكترونٌة وإنترنت:    مو

  مراجع ذات صلة باألمم المتحدة ووكاالتها الدولٌة المتخصصة وبعثات حفظ السالم األممٌة

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 من المحاضرات بحسب النظام المعمول به فً الكلٌة. %75حضور ماال ٌقل عن  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 .حرمان الطالب كثٌر التؤخر من درجة الحضور  ضور المتأخر: الح   .2



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

3.  
ٌحق للطالب فً حاالت الغٌاب عن االمتحان الحصول على غٌاب بعذر وفق إجراءات معٌنة، وال  ضوابط االمتحان:

  ٌعاد االمتحان النصفً أو النهائً للطالب فً نفس الفصل.

 لتكالٌف ٌتم الخصم من الدرجة الموضوعة للتكلٌف.فً حاالت تؤخٌر تسلٌم ا التعٌٌنات والمشارٌع:  .4

5.  
فً حاالت الغش ٌحال الطالب إلى لجنة االنضباط، وفً حال ثبوت الغش أو مخالفة نظام االمتحان ٌحرم الطالب  الغش:

 من المادة. 

 فً حالة ثبوت االنتحال على الطالب ٌعاقب بالفصل من الكلٌة. االنتحال:  .6

 طحاب الموباٌل فً االختبار النهائً.ٌمنع اصسٌاسات أخرى:   .7

 

 

 واقلٌمً مقرر تنظٌم دولً خطة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. هانً عبادي المغلس / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف 773670100 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      hanymokhl@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تنظٌم دولً واقلٌمً اسم المقرر:  .1

 pol3104 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الفصل الدراسً األول –ستوى الثالث الم المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد المقرر: مكان تدرٌس   .9

 

I. :وصف المقرر 

والسلم الدولٌٌن،  األمنالمنظمات الدولٌة المعنٌة بإلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األساسٌة الخاصة بالمقرر  هدف هذاٌ

إلى بعض الوكاالت والصنادٌق الدولٌة م( وهٌئة األمم المتحدة، إضافة 9191وهً على وجه التحدٌد عصبة االمم )حتى العام 

المرتبطة باألمم المتحدة أو المنبثقة عنها. ولتكوٌن معرفة سٌاسٌة عمٌقة بالتنظٌم الدولً وقضاٌاه ومشكالته، ٌدرس المقرر 

ة األوروبٌة مبدأ توازن القوى الحاكم للعالقات الدولٌ إطارتطورها فً  أشكالالسٌاقات التارٌخٌة لظهور فكرة التنظٌم الدولً و

mailto:Hanymokhl@yahoo.com
mailto:Hanymokhl@yahoo.com


 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

الجماعً الذي ٌشكل حجر الزاوٌة فً قٌام المإسسٌة الدولٌة. كما  األمن، ثم ٌوضح المقصود بمبدأ 9461منذ معاهدة وستفالٌا 

ٌتناول المقرر النظرٌة القانونٌة العامة للتنظٌم الدولً فٌبٌن الطبٌعة الخاصة للمعاهدات المنشئة للتنظٌم الدولً، والشخصٌة 

 أسبابالعصبة وتفسٌر تجربة الخاصة ب، ونظام الحصانات واالمتٌازات الخاص به وغٌر ذلك، عالوة على تقٌٌم الالقانونٌة له

، ونظام هدافانهٌارها، ودراسة هٌئة األمم المتحدة وبعض الوكاالت الدولٌة المتخصصة من حٌث التكوٌن، والمبادئ واأل

لفعلٌة لألمم المتحدة وفاعلٌة تعاطٌها مع األزمات الدولٌة والقضاٌا ا األدوارالعضوٌة، واالختصاصات والمهام، ثم تقٌٌم 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة والحقوقٌة على المستوى الدولً، واستشراف مستقبلها على ضوء التحدٌات الماثلة.

 

II.  :بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:مخرجات التعلم 

 ن دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء م

a1  الجماعً. األمنٌعّرف مفهوم التنظٌم الدولً ومبدأ 
 a2التنظٌم الدولً. أهدافٌشرح مبادئ و 
 a3 للتنظٌم الدولً. الرئٌسةٌحدد الهٌاكل 
a4 .ًٌناقش تؤثٌر المتغٌرات الدولٌة على التنظٌم الدول 

 b1فً تسوٌة األزمات والنزاعات األهلٌة والدولٌة.ٌقٌم فاعلٌة التنظٌم الدول ً 
 b2.ٌقارن بٌن عصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة من جمٌع األوجه 
 b3 األمم المتحدة على ضوء التحدٌات والتطورات المستمرة. بمآالتٌتنبؤ 
 b4.ٌبنً تصورا حول ما ٌجب أن ٌكون علٌه التنظٌم الدولً فً المستقبل 
 c1 وجود التنظٌم الدولً واستمرار الحاجة إلٌه. مٌةأهٌبرهن على 
 c2 الفعلٌة التً ٌمارسها التنظٌم الدولً فً تسوٌة النزاعات أو األزمات المعاصرة. األدوارٌكتب موضوعاً حول 
 c3.ًٌربط بٌن الجانب النظري والتطبٌقً للقضاٌا المتصلة بالتنظٌم الدول 

d1 لٌل ممارسات التنظٌم الدولً فً القضاٌا العربٌة وعلى المستوى الوطنًٌوظف معارفه ومهاراته السٌاسٌة فً تح. 

 

III. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 

مدخل إلى التعرٌف 

بالتنظٌم الدولً والحقل 

 العلمً الذي ٌندرج تحته

 ه.أهدافقرر وبمفرداته والتعرٌف بالموضوع األساسً للم -

 لدراسة التنظٌم الدولً. إطارحقل العالقات الدولٌة ك -

 مبدأ توازن القوى -

 الجماعً األمنمبدأ  -

 الجماعً األمنمقارنة بٌن مبدأي توازن القوى و -

 ما الحاجة إلى التنظٌم الدولً؟ -

w1 3 

2 

مراحل تطور التنظٌم 

الدولً من توازن القوى 

الجماعً: سٌاق  األمنإلى 

 تارٌخً عام

تنظٌم عالقات القوة بٌن الوحدات الدولٌة قبل معاهدة  -

 م.9461وستفالٌا 

 ة.األوروبٌمعاهدة وستفالٌا وتنظٌم مختلف لعالقات القوة  -

 نواة التنظٌم الدولً. 9191مإتمر فٌٌنا  -

التطور المإسسً للتنظٌم الدولً فً ظل نظام توازن  -

 القوى.

w2 3 
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3 
 مفهوم التنظٌم الدولً

 رح عناصر المفهوم() ش 

 الصفة الدولٌة -

 االتحاد الطوعً -

 االستمرار والكٌان المتمٌز الدائم -

 االرادة الذاتٌة المستقلة عن الدول األعضاء -

 الدولٌة والمصالح المشتركة هدافاأل -

w3 3 

4 
النظرٌة العامة للتنظٌم 

 الدولً

 طبٌعة المواثٌق المنشئة للمنظمات الدولٌة. -

 نظمة الدولٌة.الشخصٌة القانونٌة للم -

 لٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة.ئوالمس -

 المستخدمون والموظفون الدولٌون وحصاناتهم.  -

 ه فً المنظمات الدولٌة.أشكالالتصوٌت و أنظمة -

w4 3 

 عصبة األمم: سٌاق النشأة 5

 الحرب العالمٌة األولى ومعاهدات الصلح فً فرساي. -

 مبادئ ودرو وٌلسون األربع عشرة. -

 مهٌئة لمٌالد عصبة األمم.العوامل ال -

 مشاورات تكوٌن العصبة. -

 العصبة ومبادئها. أهداف -

 الطبٌعة القانونٌة للعصبة. -

w5 3 

6 
عصبة األمم: الهٌكل 

 التنظٌمً والعمل الدولً

 نظام العضوٌة وفقدها. -

 جمعٌة العصبة. -

 مجلس أمن العصبة. -

 األمانة العامة. -

 أجهزة اخرى مرتبطة بالعصبة. -

 الجماعً. األمنعلى صعٌد ات العصبة إنجاز -

 اخفاقات العصبة. -

 تعثر العصبة وحلها. أسباب -

 w6- w7 6 

 w8 3  - اختبار نصفً 7

8 
منظمة األمم المتحدة: 

 سٌاق النشأة

 الجماعً. األمنانهٌار نظام  -

 صعود القوة العسكرٌة األلمانٌة. -

 الحرب العالمٌة الثانٌة. -

 الدولً.الخطوات والتحضٌرات الممهدة إلنشاء التنظٌم  -

w9-w10 6 

10 
األمم المتحدة: الهٌكل 

 (1التنظٌمً )

 .هدافالمٌثاق: المبادئ واأل -

 نظام العضوٌة. -

 الجمعٌة العامة. -

 .األمنمجلس  -

w11 3 

 w12 3 األمانة العامة. -األمم المتحدة: الهٌكل  11
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 محكمة العدل الدولٌة. - (2التنظٌمً )

 مجلس الوصاٌة. -

 ة المتخصصة(.األمم المتحدة )الوكاالت الدولٌ أسرة -

 األمم المتحدة: تقٌٌم عام 12

 الجماعً. األمناألمم المتحدة ونظام  -

األمم المتحدة والنظام االقتصادي الدولً وقضاٌا التنمٌة  -

 فً العالم الثالث.

 .اإلنساناألمم المتحدة وقضاٌا حقوق  -

w13- 

w14 
6 

 مستقبل التنظٌم الدولً 13

 مشاكل التنظٌم الدولً. -

 األمم المتحدة. إصالحومبادرات  مقترحات -

 مستقبل األمم المتحدة -
w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة

ً القاعة بطرٌقةة وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب ف إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 

 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت ب

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة وفٌها ٌتم 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 ون لكل طالب مشروع مختلف.الطالب بمشروع واحد، وقد ٌك

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة

م مةن موقةف شةبٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعل

بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.
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 والتكلٌفات: األنشطة 4

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم

تطبٌقٌة من تجارب تنموٌة فً دول العالم لنماذجعروض تقدٌمٌة  1  w13, w14 10 

 المناقشات والتعلٌم التعاونً 2
w1, w5, w6, w8, w11¸ 

w12 
10 

 w1-w12 10 ضور المحاضراتح 3

 92 االجمالً

  

IV. :تقٌٌم التعلم 

 

  نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

 التكلٌفات البحثٌة 1
w2, w4, w5, w6, w7, 

w10¸ w11,  
20 20% 

 w13, w14 10 10% حضور المحاضرات 2

 w8 10 10% اختبار نصفً 3

 w16 60 60% االختبار النهائً 4

 %100 100 اإلجمالً 

 

V. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

 .(9114مفٌد شهاب، المنظمات الدولٌة) القاهرة: دار النهضة العربٌة،  .9
المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة، )الكوٌت:  األمم المتحدة فً نصف قرنحسن نافعة،  .2

9111.) 

 المراجع المساعدة

 (.9111محمد سعٌد الدقاق، التنظٌم الدولً )القاهرة: الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،  .9
 (.2292خلٌل حسٌن، التنظٌم الدولً النظرٌة العامة والمنظمات العالمٌة ) بٌروت: دار المنهل اللبنانً،  .2
 جعفر عبدالسالم، المنظمات الدولٌة )القاهرة: دار النهضة العربٌة، د.ت(. .9

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

  مراجع ذات صلة باألمم المتحدة ووكاالتها الدولٌة المتخصصة وبعثات حفظ السالم األممٌة

 

IV. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 مٌة:  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌ

 % من المحاضرات.51ٌلتزم الطالب بحضور  -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب  -
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 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.21

  الحضور المتؤخر:  

ت فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر زٌادة عن ثالث مرات ٌحذر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تؤخر ربع ساعة لثالث مرا

   شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تؤخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 حان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمت -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تؤخر مقدار ) -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :اثاألبحو التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً تسلٌمه. -

 الغش: 

 ن الطالب.ئوقٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت  -

 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. -

 االنتحال: 

 الطالب. نئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث .. إلخ.

 


