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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 
 ساعتان. الساعات المعتمدة:       0

 . نوع المقرر:2
 متطلب جامعة          متطلب كلّية          متطلب قسم         أخرىأ. 

 ب. إجباري               اختياري
                   ثالث/ المستوى ال ثانيةالسنة ال. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر:    3

 (0النظام الدولي العام ). المتطلبات السابقة لهذا المقرر:    4
 

 ال يوجدالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر:    . 5

 
 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م
 %011 31 المحاضرات التقليدية 1
   التعليم المدمج  2
   التعليم اإللكتروني  3
   التعليم عن بعد  4
    أخرى 5
 
 
 مستوى الفصل الدراسي( )على . ساعات التعلم الفعلية للمقرر7

 ساعات التعلم النشاط م
 ساعات االتصال

 31 محاضرات 0
  معمل أو إستوديو 2
  دروس إضافية 3
  تذكر(ى )أخر  4

 31 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 02 ساعات االستذكار 0
 6 الواجبات 2
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 4 المكتبة 3
  4              المشاريع /إعداد البحوث 4
  أخرى )تذكر( 5

 26 اإلجمالي 
طة ، ويشــــمل  لم: جميع أنشــــللمقررهي مقدار الوقت المســــتفمر في النشــــاطات التي تســــهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 مفل: ساعات االستذكار، إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة التعلم،
 
 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 0

المنظمات الدولية واإلقليمية ، وأثر التعاون الدولي عبر المنظمات الدولية السياسي  يشتمل المقرر التعريف  -
والنظامي وأصولها التاريخية والواقعية في الشريعة اإلسالمية  واألنظمة المعاصرة ، ومعرفة تاريخ عصبة األمم المتحدة 

 وتطورها ودراسة عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 .أن يتمكن الطالب من معرفة دور المنظمات الدولية واإلقليمية في تحقيق األمن والسلم الدوليين 

 
 بنهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن : للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج 

  المعارف 1
 3ع . موضحا مفهومها لمنظمات الدوليةليتتبع التطور التاريخي   1.1
 5ع الدولي والمنظمات الدولية . نظامالعالقة بين اليشرح   1.2
 2ع وأنواع المنظمات الدولية وسلطاتها واختصاصاتها.أشكال يبين  1.3
  المهارات 2

 0م . للمنظمات الدولية التي تدخل ضمن موضوعات المقرر نظاميةالاألحكام يحلل   2.1
 3م . يستنتج االثار المترتبة على االعتراف بالمنظمات الدولية 2.2
 3م يستدل على حماية الشريعة لحقوق الطفل والمرأة. 2.3
  الكفاءات 3

 0ك .يلتزم بالقيم واآلداب واألخالق اإلسالمية 3.1
 2ك  يتحمل المسؤولية المسندة له في المقرر .  3.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز 

مخرج التعلم 
 المرتبط للبرنامج 

 3ك  يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد . - 3.3
 

 المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 
 االتصال

0 
التعريف بـــالمنظمـــة الـــدوليـــة: التطور التـــاريخي للتنظيم الـــدولي، العالقـــة بين القـــانون الـــدولي العـــام 

 2 الدولية.والمنظمات 

 2 الشخصية القانونية للمنظمة الدولية: طبيعتها، اآلثار المترتبة على اإلعتراف بالمنظمة الدولية. 2
 2 سلطات المنظمات الدولية واختصاصاتها، أشكال المنظمات الدولية 3
 2 المركز القانوني للعاملين في المنظمات الدولية 4

5 
ة لمتفرعة الوكاالت المتخصـص خلفية نشـتتها )عصـبة األمم(، تاريخها،األمم المتحدة: تعريفها، هيئة 

 2 عنها ، دورها في حماية األمن والسلم الدوليين.

 2 مجلس األمن: تعريفه و تاريخه ودوره في حفظ األمن والسلم الدوليين. 6
 2 قرارات مجلس األمن وكيفية اصدارها، آثار قرارات مجلس األمن وكيفية تنفيذها 7

محكمة العدل الدولية: تعريفها وتاريخها واختصـــــــاصـــــــاتها واألحكام التي تصـــــــدر عنها ، طرق تنفيذ  8
 أحكامها.

2 

المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة: تعريفهــا وأســـــــــــبــاب انشـــــــــــائهــا ومراحــل تطورهــا واإلجراءات التي تتبعهــا  9
 يةوسلطاتها وكيفية تنفيذ قراراتها والعالقة بينها وبين محكمة العدل الدول

2 

01 
المنظمة الدولية للشـــــــرطة الجنائية الدولية))اإلنتربول(( تعريفها وتاريخها ، اختصـــــــاصـــــــات الشـــــــرطة 
الـدوليـة والعالقـة بينهـا وبين المنظمـات الـدولية األخرى ومبدأ للتقســـــــــــيم في الجرائم  ات الصـــــــــــفة 

 الدولية.
2 

00 

د على تاريخها ودورها في حماية المرأة والطفل والر المنظمة الدولية لرعاية األمومة والطفولة: تعريفها و 
 بعض الشبهات المفارة في شتن انتقاص اإلسالم من حقوق المرأة

 .حماية الشريعة اإلسالمية لكرامة الطفل

4 

02 
 المنظمات اإلقليمية والعربية: جامعة الدول العربية: تاريخها وتطورها واختصاصها. 

 ة.و تاريخها واختصاصاتها والعالقة بينها بين جامعة الدول العربي تعريفهامنظمة الوحدة اإلفريفية: 
4 
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مجلس التعـاون الخليجي: تعريفـه وتـاريخـة والعالقـة بينـه وبين المنظمـات الدولية األخرى، ودوره في  03
 حفظ ألمن والسلم في الخليج العربي.

2 

 31 المجموع
 
 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 .  لمنظمات الدوليةليتتبع التطور التاريخي   3ع

 المحاضرات الصفية. -
 الخرائط المعرفية . -
 

 

االخـتـبــــــارات التحريريــــــة  -
 والشفوية.

 

 3ع
العالقـــة بين  يشـــــــــــرح مفهوم المنظمــات الـــدوليــة، 
 القانون الدولي والمنظمات الدولية .

 2ع
وأنواع المنظمات الدولية وســـــــلطاتها أشـــــــكال يبين 

 واختصاصاتها.
 المهارات 2.0

 
القــانونيــة للمنظمــات الــدوليــة التي يحلــل األحكــام  

 المحاضرات - . تدخل ضمن موضوعات المقرر
 .التعلم النشط -
 العروض التقديمية . -

 

 
 الــتــحــريــريــــــة االخــتــبــــــارات  

 الشفوية.
 أوراق العمل .

يســـــــــتنتج االثار المترتبة على االعتراف بالمنظمات  
 . الدولية

 يستدل على حماية الشريعة لحقوق الطفل والمرأة. 
 الكفاءات 3.0
 التعلم التعاوني   - يتحمل المسؤولية المسندة له في المقرر .  4ك

 الواجبات -
  العروض التقديمية -

 بطاقة المالحظة 
 يعمل بفاعلية ضمن فريق المقرر كعضو أو كقائد . 3.2 تقييم الواجبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 توقيت التقييم أنشطة التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 
 من إجمالي درجة التقييم

 الرابع  روض(.عالتكليف بأعمال تتعلق بالمادة ) تقارير، واجبات، 
 والثاني عشر

01 % 

 % 01 مستمر المناقشات واالختبارات الشفوية
 % 01 الثامن. اختبار فصلي تحريري
 % 01 الثامن عشر. اختبار نهائي تحريري.
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 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
+ 
 
 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
 تحديد عدد الساعات المكتبية إلرشاد الطالب بالقسم. -
 إعداد ملف إرشادي يتضمن بيانات كل طالب. -
 :اكتشاف ودعم الطالب المتعفرين -
 رعاية الطالب المتفوقينتحفيز و  -
  اشراك الطالب في مختلف االنشطة بالكلية -
 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 0

 العالقات الدولية  د/ مفيد  شهاب - المرجع الرئيس للمقرر

 المراجع المساندة
 التنظيم الدولي  د/ الشافعي محمد البشير -
 العالقات الدولية  د/ أحمد السرحان  -
 التنظيم الدولي  د/  محمد المجذوب -

   –موقع وزارة  التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية  -    المصادر اإللكترونية
 األنظمة القانونية .    –موقع وزارة العدل السعودية  -   

  أخرى 

 
 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر
 المرافق

، العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)
 إلخ(...  قاعات المحاكاة

   ( طالب51قاعة دراسية سعة ) -

 التقنية التجهيزات
 الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البرمجيات(
 شاشة عرض )بروجكتر(  . -

  تبعاً لطبيعة التخصص(أخرى ) تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم
 فاعلية التدريس
 مخرجات التعلممدى تحصيل 
 مصادر التعلم

 الطالب
ـــــة للمقررات  اســـــــــــتمـــــارات تقويم الطلب

 الدراسية

 مصادر التعلم
 تطوير المقرر

 أساليب التدريس

عضـــــــــــو منــاقر، منســـــــــــقي المقرر، قيــادة 
 البرنامج

 زيارة األقران
 تقرير المقرر

   
 

  
ادر التعلم ... مص للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مفل.مجاالت التقويم 

 إلخ(
 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
 

 د. عبدالوهاب عبدالكريم المبارك                                                              
 
 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم. جهة االعتماد
  01 رقم الجلسة
 هـ3/0/0440 تاريخ الجلسة

 


