
 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 دولي اإلنسانيقانون الال اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 International humanitarian law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

القانون ، العالقة بين القانون الدولي اإلنسانيالمقصود ببيان تهدف هذه المادة إلى 

القانون الدولي ، العالقة بين اإلنسانلحقوق الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

القانون الدولي اإلنساني، الفئات المحمية ، مصادر الدولي الجنائي اإلنساني والقانون

 بموجب القانون الدولي اإلنساني

 وصف المادة

القانون الدولي اإلنساني والقوانين ، الفرق بين القانون الدولي اإلنسانيتعريف 

ِّغات الحرب و، تعريف األخرى ، مصادر قانون وقت الحربتعريف قانون مسو 

المعاهدات التي تشك ل ، أصول القانون الدولي اإلنساني، الدولي اإلنسانيالقانون 

، آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني وما هو القانون الدولي اإلنساني العرفي

القانون وضماناته، النطاق الشخصي لتطبيق قواعد  القانون الدولي اإلنسانيقواعد 

، دور القانون الدولي اإلنسانيقواعد ، النطاق الدولي لتطبيق الدولي اإلنساني

اتفاقيات ، القانون الدولي اإلنسانيالقضاء الدولي الجنائي في آليات تطبيق قواعد 

، حماية السكان المدنيين واألهداف المدنية في جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية

 الذين يحميهماتفاقيات جنيف، مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، األشخاص 

 القانون الدولي اإلنساني

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 أبو طالب هاشم أحمد حمادي اسم التدريسي باللغة العربية

 Abu Talib Hashem Ahmed Hammadi اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 abotalib.altalaqanee@alkafeel.edu.iq الجامعيالعنوان البريد االلكتروني 

 07816247041 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 القانون الدولي اإلنسانيتعريف  1

 اإلنساني والقوانين األخرى القانون الدوليالفرق بين  2

ِّغات الحرب وتعريف  3  قانون وقت الحربتعريف قانون مسو 

 القانون الدولي اإلنسانيمصادر  4

 أصول القانون الدولي اإلنساني 5

 المعاهدات التي تشك ل القانون الدولي اإلنساني وما هو القانون الدولي اإلنساني العرفي 6

 وضماناته القانون الدولي اإلنسانيآليات تطبيق قواعد  7

 القانون الدولي اإلنسانيالنطاق الشخصي لتطبيق قواعد  8

 القانون الدولي اإلنسانيالنطاق الدولي لتطبيق قواعد  9

 القانون الدولي اإلنسانيدور القضاء الدولي الجنائي في تطبيق  10

 اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية 11

 السكان المدنيين واألهداف المدنية في اتفاقيات جنيفحماية  12

 مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين 13

 الذين يحميهم القانون الدولي اإلنسانياألشخاص  14

 الذين يلتزمون بالقانون الدولي اإلنسانياألشخاص  15

 الفرق بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان 16

 ن الحرمان من الحريةمالقانون الدولي اإلنساني  موقف 17

 قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تحكم األعمال العدائية 18

 وسائل وأساليب الحربمن القانون الدولي اإلنساني  موقف 19

 أحكام القانون الدولي اإلنساني التي تنظ م حماية الشارة 20

 ن األشخاص المفقودينمالقانون الدولي اإلنساني  موقف 21

 إيصال المساعدات اإلنسانيةمن القانون الدولي اإلنساني موقف  22

دين داخليا  لالقانون الدولي اإلنساني حماية  23  لالجئين المشر 

 األعيان التي يحميها بوجه خاص القانون الدولي اإلنساني 24

 ن اإلرهابمالقانون الدولي اإلنساني  موقف 25

 تنفيذ القانون الدولي اإلنساني 26

 شرط مارتينز ، مبدأ خضوع الشخص المحمي لسلطان الدولة 27

 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطوير وضمان احترام القانون الدولي اإلنساني 28

 القانون الدوليمجرمو الحرب المشتَبه بهم بموجب محاكمة  29

 القانون الدولي اإلنسانيانتهاكات قواعد  30

 :المصادر

 مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني / د. عامر الزمالي

 

 :المراجع الرئيسة

 القانون الدولي اإلنساني / د. محمد فهد الشاللدة( 1)

 ( تطور تدوين القانون الدولي اإلنساني / د. عمر سعد هللا2)

 اإلنساني / د. سهيل حسين الفتالويالقانون الدولي ( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني / د. حيدر كاظم عبد علي القريشي( 1)

 اإلنساني / د. عبد الكريم علوانالوسيط في القانون الدولي ( 2)

  اإلنساني / د. أحمد فتحي سرورالقانون الدولي ( 3)


