
                  العراق                                   جمهورٌة          القادسٌة الجامعة : 
                     وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                  القانون الكلٌة :
                       جهاز اإلشراف والتقوٌم العلمً                      العام  القسم :

                                                                                الرابعة  المرحلة :
 اسعد غالً حمزة اسم المحاضر الثالثً :                                                                               

 مدرس اللقب العلمً :                                                                               
 دكتوراه نظم سٌاسٌة المؤهل العلمً :                                                                               

 كلٌة القانون  مكان العمل :                                                                               

  األسبوعيجدول الدروس 
 

 اسعد غالً حمزة  االسم 

 Asaadghali@yahoo.com البرٌد االلكترونً 

 المنظمات الدولٌة  اسم المادة 

 كورسات  مقرر الفصل 

تهدف المادة الى تعرٌف طلبة كلٌة القانون بالنظرٌة العامة للمنظمات الدولٌة من خالل تسلٌط  المادة  أهداف
الضوء على الٌات ظهور المنظمات الدولٌة والقواعد القانونٌة التً تتحكم بنشوء وسٌر عمل 

المنظمات الدولٌة العالمٌة واالقلٌمٌة من خالل تسلٌط الضوء على االمم المتحدة واجهزتها 
 رئٌسٌة ووكاالتها المتخصصة كما ٌتم دراسة االتحاد االوربً ال

 األساسٌةالتفاصٌل 
 للمادة 

 تقسم المادة الدراسٌة الى النظرٌة العامة للمنظمة الدولٌة وكذلك بٌان المنظمات االقلٌمٌة والعالمٌة 

 تالٌف د . فخري رشٌد المهنا و د . صالح ٌاسٌن داود  –المنظمات الدولٌة  الكتب المنهجٌة 

 الدكتور احمد ابو الوفا , الوسٌط فً القانون الدولً العام , الطبعة الرابعة , دار النهضة . -1 المصادر الخارجٌة 
 دكتور علً صادق ابو الهٌف , القانون الدولً العام , منشاة المعارف االسكندرٌة . – 2
 .  1895د ابو الوفا , الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌة , ط الدكتور احم -3

 
 تقدٌرات الفصل 

 
 

االمتحان  الكورس الدراسً األول
النهائً 

 للكورس األول  

االمتحان النهائً  الفصل الدراسً الثانً
 للكورس الثانً

االختبار 
 النظري

  الٌومً
66% 

االختبار 
 النظري

  الٌومً
66% 

36% 16% 36% 16% 

  معلومات إضافٌة 
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                      العراق                                   جمهورٌة          القادسٌة الجامعة : 
                          وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                  القانون  الكلٌة :
                           جهاز اإلشراف والتقوٌم العلمً                     العام  القسم :

                                                                                   الرابعة المرحلة :
 اسعد غالً حمزة اسم المحاضر الثالثً :                                                                                  
 مدرس اللقب العلمً :                                                                                   
 كتوراه نظم سٌاسٌة د المؤهل العلمً :                                                                                   

 كلٌة القانون مكان العمل :                                                                                    
 

 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقٌع  النسبة  المادة النظرٌة  التارٌخ األسبوع 

  %3 تعرٌف المنظمة الدولٌة وانواعها  32/9/3125 1

  %6 الشخصٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة   9/3125/ 32 2

  %8 هٌكل المنظمات الدولٌة  6/21/3125 3

  %12 فروع المنظمات الدولٌة  23/21/3125 4

  %15 المبادئ التً تحكم سٌر فروع المنظمات   29/21/3125 5

  %19 اعضاء المنظمات الدولٌة   37/21/3125 6

  %21 الوضع القانونً للدولة كعضو فً المنظمة الدولٌة   3/22/3125 7

  %24 اكتساب العضوٌة  9/22/3125 9

  %27 تمثٌل الدولة فً عالقاتها بالمنظمات الدولٌة   27/22/3125 8

  %36 الموظفون الدولٌون  34/22/3125 16

  %33 مصادر قانون المنظمات 41/22/3125 11

  %36 امتحان الشهر االول الفصل االولالدولٌة   7/23/3125 12

  %38 الوضع القانوي للمنظمات الدولٌة  25/23/3125 13

  %43 اختصاصات المنظمات الدولٌة   32/23/3125 14

  %47 االعال القانونٌة الصادرة من المنظمات الدولٌة   32/23/3125 15

  %56 الفصل االول  –امتحان الشهر الثانً  4/1/2615 16

 عطلة نصف السنة 

  %53 عالقة المنظمات الدولٌة  26/3/3126 17

  %56 تموٌل المنظمات الدولٌة  33/3/3126 19

  %58 المسؤولٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة   2/4/3126 18

  %63 زوال او حل المنظمات الدولٌة  2/4/3126 26

  %66 حصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة   26/4/3126 21

  %68 االمم المتحدة  33/4/3126 22

  %73 الجمعٌة العامة لالمم المتحدة  39/4/3126 23

  %76 امتحان الشهر االول الفصل الثانً  6/5/3126 24

  %78 مجلس االمن   23/5/3126 25

  %92 المجلس االقتصادي واالجتماعً  29/5/3126 26

  %95 محكمة العدل الدولٌة  37/5/3126 27

  %99 تعدٌل مٌثاق االمم المتحدة  4/6/3126 29

  %81 االتحاد االوربً  21/6/3126 28

  %84 االتحاد االوربً كمنظمة دولٌة  27/6/3126 36

  %87 اجهزة االتحاد االوربً  35/6/3126 31

  %166 امتحان الشهر الثانً الفصل الثانً  5/7/3126 32

 

 توقيع العميد :                                                                        توقيع االستاذ :                 
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 
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Half – year Bark 
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     27 
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Instructor Signature :                                                    Dean Signature 

 


