
 زارة التعليم العالي و البحث العلميو

 الجامعت المستنصريت

 كليت القانون

 الخطت الدراسيت للمساق

 

 رمز المساق :                                        القانون الدولي العام             اسم المساق :
 5106-5105السنة الدراسية :                                                              ثالث ساعات    الوقت: 

واشخاصه ،والقواعد القانونية التي تتضمن دراسة القانون الدولي العام ،التعريف بذلك القانون وصف المساق : 
أن عناصرها الثالثة ،وامكانية ترتيب المسؤولية الدولية ،والقضاء الدولي بهذا الشتحكم الدول ،السيما من حيث 

. 

 اهداف المساق

  اعطاء فكرة عن القانون الدولي العام ،كونه قانون يحكم الدول واشخاص القانون الدولي 

  الدول قانونية تحكم  تطوير هذا القانون من اجل عالقاتالتعرف على امكانية 

  ادراك ان الدول اليمكنها القيام بأعمال غير مشروعة 

 قضاء دولي يحكم الدول  التعرف الى وجود 

 االشخاص الطبيعية وجود قضاء جنائي دولي يحكم  الى  التعرف 

 : التعريف بالقانون الدولي العام الخطوط العامة للمسار

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 التعريف بالقانون الدولي العام والخالف بهذا الشأن بالنسبة الشخاصه  0

 تميز القانون الدولي العام عن غيره من القواعد المتعلقة بالعالقات الدولية  5

 تسمية القانون الدولي العام  3

 من حيث السلطة التشريعية والقانونية الطبيعة القانونية للقانون الدولي العام  4

 االكراهالجزاءات وفقاً للقانون الدولي العام ، الجزاءات الخالية من  5

 الجزاءات الخالية من عنصر االكراه  6

 قيلت بهذا الشان اساس القانون الدولي العام ،والنظريات التي  7

 العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي  8

 نظرية ازدواج القوانين  9

 نظرية وحدة القانون  01

 مصادر القانون الدولي نطاق القانون الدولي العام  00

 مصادر القانون الدولي العام ،والتميز بين المصادر الشكلية والموضوعية  05

 التعريف بالمعاهدات  03

 الدولية ، بين الثنائية والجماعية تصنيف المعاهدات  04

 مراحل ابرام المعاهدات الدولية  05

 شروط صحة انعقاد المعاهدات  06

 وانتهاءهاتنفيذ المعاهدات الدولية واثرها وتعديلها  07

 التعريف بالدولة وعناصرها  08

 والممرات البحرية المياه الداخلية  09

 0985االمم المتحدة لقانون البحار  وفقا التفاقيةللجو نوني ام القالتقسي 51

 انواع الدول من حيث شكلها وسيادتها  50

 هاحياة الدول من حيث نشأتها واالعتراف ب 55

 اشكال االعتراف وانواعة  53



 التغيرات التي تطرأ على الدولة 54

 واساسها وشروطها المسؤولية الدولية وطبيعتها وانواعها  55

  الدبلوماسيةالحماية  56

 اشخاص القانون الدولي من غير الدول  57

 تسوية المنازعات الدولية ،الطرق الدبلوماسية 58

 التسوية السياسية للمنازعات الدولية  59

 الدولية ،اختصاصات محكمة العدل الدولية  التسوية القضائية للمنازعات  31

 الدولية وتنفيذ قراراتها االجراءات التي تتبعها محكمة العدل  30

 القانون الدولي العام / د. عصام العطية  الكتب المنهجية/

 الكتب المنهجية المساعدة /

 الوسيط في القانون الدولي العام / د. عبد الكريم علوان -0

 ابو هيف/ د. علي صادق القانون الدولي العام -5

 الدرجات

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 االمتحان االول
05 

 النشاط
5 

 االمتحان االول
05 

 النشاط
5 

61 

05 5 05 5 61 

 المشاريع

 تتعلق بطلبة المرحلة الرابعة عدة مشاريع وبحوث تخرج 

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع

 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 اسم المدرس    

 رقم الغرفة                                                                                           

 البريد االلكتروني 

 

                                                                 مالحظة / معلومات هذا المنهج اليمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي

 توقيع رئيس القسم                                      توقيع المدرس                                                    

 / م. ايمان قاسم هاني أ.م.د. يحيى ياسين سعود 

YHYA-ALdUleeme@YAHOO.COM 

emanqasim558@ YAHOO.COM 
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