
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 القانون الدولي العام اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Public international law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

الطالب بالقانون الدولي العام وسبب تسميته، وأن يطلع تعريف تهدف هذه المادة إلى 

على التطور التاريخي ويتضح له أهمية القانون الدولي بالعالقات بين الدول 

 والمنظمات الدولية

 وصف المادة

التعريف بالقانون الدولي العام ، طبيعة القانون الدولي العام ، العالقة بين القانون 

داخلي ، نطاق القانون الدولي العام ، مصادر القانون الدولي الدولي العام والقانون ال

العام ، المعاهدات /تعريف المعاهدة، إبرام المعاهدات ، العرف الدولي ، مبادئ 

القانون العامة ، المصادر المساندة ، أحكام القضاء الدولي، الفقه الدولي ، مبادئ 

ام  ، التطور التاريخي للقانون العدل واإلنصاف ، تدوين قواعد القانون الدولي الع

الدولي العام ، أشخاص القانون الدولي العام ، المسؤولية الدولية ، حل المنازعات 

 الدولية بالطرق السلمية

 3 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 3 عدد الوحدات

 سعد عبد الحسين نعمة كرير اسم التدريسي باللغة العربية

 Saad Abdul Hussein Ne’ma Kraer التدريسي باللغة االنكليزيةاسم 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 saad.alshmary@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07735005399 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 

 

  

 



 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 بالقانون الدولي العامالتعريف  1

 طبيعة القانون الدولي العام 2

 العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي 3

 نطاق القانون الدولي العام 4

 مصادر القانون الدولي العام 5

 المعاهدات /تعريف المعاهدة، إبرام المعاهدات 6

 شروط صحة انقاذ المعاهدات، تنفيذ المعاهدات 7

 أثر المعاهدات ، تفسير المعاهدات ، تعديل المعاهدات وانتهائها 8

 العرف الدولي ، مبادئ القانون العامة 9

 المصادر المساندة 10

 أحكام القضاء الدولي، الفقه الدولي 11

 مبادئ العدل واإلنصاف 12

 تدوين قواعد القانون الدولي العام 13

 العام التطور التاريخي للقانون الدولي 14

 أشخاص القانون الدولي العام /الشعب 15

 الدولة وعناصرها ومعيارها القانوني 16

 التنظيم السياسي والمعيار القانوني للدولة 17

 أنواع الدول /الدول البسيطة والدول المركبة 18

 الدول تامة السيادة والدول ناقصة السيادة 19

 حياة الدول ، نشأة الدول 20

 التغييرات التي تطرأ على الدولة 21

 المسؤولية الدولية 22

 الحماية الدبلوماسية وشروطها 23

 أشخاص القانون الدولي من غير الدول /الفاتيكان 24

 المنظمات الدولية ، . الفرد 25

 الطرق السليمة لتسوية المنازعات الدولية /الطرق الدبلوماسية 26

 المنازعات الدولية /التسوية السياسيةالطرق السليمة لتسوية  27

 الطرق السليمة لتسوية المنازعات الدولية /التحكيم 28

 الطرق السليمة لتسوية المنازعات الدولية / التسوية القضائية 29

 محكمة العدل الدولية 30

 :المصادر

 القانون الدولي العام / د. عصام العطية

 

 :المراجع الرئيسة

 الدولي العام / د. طلعت الغنيميالقانون ( 1)

 ( القانون الدولي العام في وقت السلم / د. حامد سلطان 2)

 ادل أحمد الطائيون الدولي العام / د. عالقان( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 العالقات الدولية في ظل القانون الدولي العام / د. محمد الدوري( 1)

 الهادي نعيم المالكي( القانون الدولي العام / د. عبد 2)

  سهيل حسين الفتالوي ون الدولي العام / د.القان( الموجز في 3)


