
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020الدراسي )العام   

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 القانون الدولي الخاص اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Private international law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

حل المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بوسائل 

استنادا إلى ضرورات الحياة ومتطلباتها وحاجة التجارة وما تفرضه العدالة من 

 احترام حقوق األفراد

 وصف المادة

أن يلم الطالب من خالل هذه المادة الدراسية بأساليب حل المنازعات المشوبة بعنصر 

أجنبي استنادا إلى ضرورات الحياة ومتطلباتها وحاجة التجارة وما تفرضه العدالة 

من احترام حقوق األفراد، من خالل البحث في موضوعات الجنسية، والموطن 

الدولي، والمركز القانوني لألجانب، وتنازع القوانين، واالختصاص القضائي الدولي، 

 وتنفيذ األحكام األجنبية

 3 لنظريةعدد الساعات ا

 - عدد الساعات العملية

 3 عدد الوحدات

 ريام عباس علي كسار اسم التدريسي باللغة العربية

 Riyam Abbas Ali Kassar اسم التدريسي باللغة اإلنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 riyam.alshabany@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07807440875 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 طبيعة القانون الدولي الخاص –تعريف القانون الخاص  1

 مصادر القانون الدولي الخاص 2

 طبيعتها –تعريف الجنسية ، أركانها ، أهميتها  –المبادئ العامة للجنسية  3

 1963لسنة  43اكتساب الجنسية وفقاً لقانون الجنسية العراقية رقم  4

 2006لسنة  26اكتساب الجنسية وفقاً لقانون الجنسية رقم  5

 آثار فقدان الجنسية 6

 آثار االسترداد –الجنسية استرداد  –آثار الفقد  –فقد الجنسية  7

 جنسية األشخاص المعنوية 8

 –الموطن الدولي /أسس وطبيعة الموطن الدولي  9

 مفهوم الموطن وعناصره وأركانه 10

 إثبات الموطن ، فقد الموطن ، 11

 استرداد الموطن 12

 القانون الذي يتحدد بموجبه الموطن 13

 المركز القانوني لألجانب في العراق 14

 سلطة الدولة في تحديد المركز القانوني –تعريف األجنبي  15

 حقوق والتزامات األجنبي في العراق 16

 الحقوق الخاصة بحماية األجنبي –االنتفاع بالمرافق العامة  17

 تنازع القوانين وتحديد االختصاص القضائي 18

 القانون األجنبيتطبيق قواعد اإلسناد في القانون العراقي وحاالت تطبيق  19

 المنقوالت المادية –األموال المنقولة  –األموال غير المنقولة  20

 شكل الصرف 21

 النظام العام الدولي –موانع تطبيق القانون األجنبي  22

 التحايل نحو تطبيق القانون 23

 إثبات وتفسير القانون األجنبي 24

 القواعد العامة لتحديد االختصاص القضائي 25

 حرية الدولة في تنظيم وتحديد االختصاص للمحاكم العراقية 26

 كيفية سير المرافعات في الدعوى 27

 تنفيذ الحكم األجنبي ، شروطه ، أساسه القانون 28

 إجراءات إصدار قرار التنفيذ للحكم األجنبي 29

 آثار الحكم األجنبي 30

 :المصادر

 القانون الدولي الخاص / د حسن الهداوي

 

 :المراجع الرئيسة

 القانون الدولي الخاص / د علي غالب الدوري ( 1)

 القانون الدولي الخاص / ممدوح عبد الكريم ( 2)

 ( الموجز في الجنسية ومركز األجانب / د. حفيظة السيد الحداد3)

 

 :المراجع المساعدة

 القانون الدولي الخاص/ د. أحمد عبد الكريم سالمة( 1)

 الخاص/ د. عبد الرسول األسدي القانون الدولي( 2)

  / د. هشام علي صادق دروس في القانون الدولي الخاص( 3)


