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 55515724 رمز المساق :                                                 القانون الدولي الخاصاسم المساق : 
 2152-2155السنة الدراسية :                                                        اسبوعيا ثالث ساعاتالوقت: 

  وصف المساق :

مما ٌستلزم بداٌة  ٌحتاجها الطالب لمعرفة القانون الواجب التطبٌق فً العالقات القانونٌة المشوبة بعنصر اجنبًمادة علمٌة 

بٌان المقصود باالجنبً وتمٌٌزه عن الوطنً الذي ٌحمل الجنسٌة العراقٌة وهذا بدوره ٌقودنا الى دراسة الجنسٌة وانواعها 

وحاالت اكتسابها وسقوطها وردها اضافة الى دراسة الموطن وانواعه وشروطه وفقده واستبداله مرورا الى بٌان حكم التنازع 

 انونٌة الدولٌة الخاصة وتحدٌد االختصاص القضائً .فً العالقات الق

 اهداف المساق

 . تعلٌم الطلبة كٌفٌة اكتساب الجنسٌة العراقٌة )اصلٌة او مكتسبة( وحاالت فقدها واستردادها 

  اهمٌة الموطن فً نطاق القانون الدولً الخاص .تعلٌم الطلبة 

 ٌق القانون علٌه .بٌان المقصود باالجنبً وتمٌٌزه عن الوطنً وكٌفٌة تطب 

  تحدٌد القانون الواجب التطبٌق فً نطاق العالقات المشوبة بعنصر اجنبً )تنازع القوانٌن( وحاالت استبعاد تطبٌق

 القانون االجنبً .

 قالخطوط العامة للمسا

 مفردات المنهج حسب التقوٌم الدراسً االسبوع

 خظائض انمإٌَ–يظادر انمإٌَ  –طثيؼح انمإٌَ –انتؼزيف  –انًذخم نذراطح انمإٌَ انذٔني انخاص  1

 طهطح انذٔنح في تُظيى انجُظيح–االطاص انمإََي  –االركاٌ  –انتؼزيف  –لإٌَ انجُظيح انؼزاليح  2

 إَاع انجُظيح ٔ االطض انتي تمٕو ػهيٓا في انمإٌَ انؼزالي, جُظيح االشخاص انًؼُٕيح  3

 اطتزداد انجُظيح  –فمذ انجُظيح  4

 يشكهح تؼذد انجُظيح ( –يشكالخ انجُظيح ) يشكهح اَؼذاو انجُظيح  5

 يشكهح احثاخ انجُظيح , يشكهح تحذيذ االختظاص انمضائي في يُاسػاخ انجُظيح 6

 ) تطثيك ػًهي نًجًٕػح يٍ انمضايا في يظائم انجُظيح ( 7

 إَاػّ ( –اركاَّ  –تؼزيفّ  –دٔر انًٕطٍ في يجال انمإٌَ انذٔني انخاص  –انًٕطٍ ) انًفٕٓو  8

 يزكش االجاَة (–تُاسع االختظاص -تُاسع انمٕاَيٍ–انجُظيح –دٔر انًٕطٍ في يجال ) انمإٌَ انذٔني انخاص  9

 يشكهح احثاخ انًٕطٍ –يشكهح اَؼذاو انًٕطٍ ٔتؼذدِ  –اكتظاب ٔ فمذ ٔ اطتزداد انًٕطٍ  11

 طهطح انذٔنح في تحذيذ يزكش االجاَة( –يزكش االجاَة )ياْيح يزكش االجاَة ٔتطٕر َظايّ انمإََي  11

 حك االجُثي في انذخٕل اللهيى انذٔنح ٔيًارطح انحمٕق انؼايح ٔ انخاطح فيّ 12

 تُاسع انمٕاَيٍ ) انتؼزيف تمٕاػذ تُاسع انمٕاَيٍ ٔ شزٔط اػًانٓا ٔ خظائظٓا ( 13

 لاػذج تُاسع انمٕاَيٍ , َظزيح انتكييفٔظيفح  14

 تحذيذ انمإٌَ انٕاجة انتطثيك انذي يحكى انتكييف 15

 انتكييف في انمإٌَ انؼزالي) تطثيك ػًهي نًجًٕػح يٍ انمضايا في انتكييف( 16

 َظزيح االحانح , ياْيح االحانح 17

 انًختهفح في َظزيح االحانحإَاع االحانح في انمإٌَ انؼزالي , االتجاْاخ انفمٓيح  18

 انتُاسع انًتحزن 19



 انمٕاػذ انٕضؼيح في حم تُاسع انمٕاَيٍ في يظائم االحٕال انشخظيح ) انشٔاد( 21

 انًيزاث  –انُفمح  -انُظة   21

 تطثيك ػًهي نًجًٕػح يٍ انمضايا في يظائم االحٕال انشخظيح 22

 االيٕال ٔاالنتشاياخانمٕاػذ انٕضؼيح نحم انتُاسع في يظائم  23

 لاػذج انتُاسع في يظائم االنتشاياخ انتؼالذيح ٔ غيز انتؼالذيح  24

 انغش َحٕ انمإٌَ ( –يٕاَغ تطثيك انمإٌَ االجُثي ) انُظاو انؼاو  25

 احثاخ انمإٌَ االجُثي 26

 تفظيز انمإٌَ االجُثي 27

 انطثيؼح ( –انخظائض  –االختظاص انمضائي انذٔني ) انتؼزيف  28

 انتًييش تيٍ لٕاػذ االختظاص انمضائي انذٔني ٔلٕاػذ تُاسع انمٕاَيٍ 29

 انمٕاػذ انتي تحكى االختظاص انمضائي انذٔني في انمإٌَ انًمارٌ ٔ انمإٌَ انؼزالي 31

 تطثيك ػًهي نًجًٕػح يٍ انمضايا في يظائم االختظاص انمضائي 31

  الكتب المنهجٌة/
 يزكش االجاَة )أ.د. حظٍ انٓذأي ٔد. غانة ػهي انذأدي( –انًٕطٍ  –انمإٌَ انذٔني انخاص )انجشء االٔل( انجُظيح  -
انمإٌَ انذٔني انخاص )انجشءانخاَي( تُاسع انمٕاَيٍ ٔ تُاسع االختظاص انمضائي  )أ.د. حظٍ انٓذأي ٔد. غانة ػهي  -

 انذأدي(

 الكتب المنهجٌة المساعدة /

 و الموطه و مزكش االجاوب  . د. عباص العبودي 6002لسىة  62شزح احكام قاوون الجىسية العزاقية رقم  -5
 تىاسع القواويه  و االختصاص القضائي الدولي و تىفيذ االحكام االجىبية  . د. عباص العبودي  -2
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 المشاريع

 الدرجة التارٌخ وصف المشروع عنوان المشروع
 

 
   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحظة / معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسً
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