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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 ية الحلة الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 القانون    / المركز القسم العلمي  .2

 االنساني القانون الدولي  اسم / رمز المقرر .3

  االلكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

  2021-2020 الفصل / السنة .5

 مسيب( -حلة-ومسائي  –ساعة )صباحي 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/7/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

على صعيد العالقات بين الدول وكيف النساني تعريف الطالب ماذا يعني القانون الدولي ا-1

 ان تدير الدول النزاعات المسلحة وفق اتفاقيات القانون الدولي االنساني يمكن 

ع الجنائية والتي تعد ذات اختصاص في الجرائم التي تق االطالع على اهم المحاكم الدولية  -2

 اثناء النزاعات

 فقط تعليم الطالب كيف يمكن ان يكون محامي على المستوى الدولي وليس الداخلي -3

جنيف  االتفاقيات الدولي في مجال القانون الدولي االنساني مثل اتفاقيات  االطالع على اهم  4

 1907واتفاقيات الهاي لعام  1949لعام 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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التي تعمل في هذا المجال ومنها اللجنة الدولي  االطالع على دور المنظمات االنسانية -5

 للصليب االحمر

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

المعرفة: تمكين الطالب من فهم المناهج االساسية لمادة القانون  في نطاقها الفلسفي المعتمد  -1أ   

االستيعاب: تمكين الطالب من ترجمة  -2ة االساسية المعتمدة فيها. أعالميا والقواعد القانوني

المفاهيم النظرية المعتمدة عالميا اعاله بدراسة منهجية لكافة القوانين المعتمدة في العراق مع 

اعتماد  آلية الدراسة المقارنة للقوانين االخرى العربية منها واالجنبية بما يوسع قدراته الذهنية  

واالستنتاج وفقا للمناهج المقرة من وزارة التعليم العالي والظوابط المعتمدة فيها اسوة  بالمقارنة

التطبيق: تمكين الطالب        الربط بين الدراسة االكاديمية وحاالت من  -3بالكليات الحكومية. أ

دة فيه, او واقع الحياة العملية سواءا في العراق او في دول اخرى  مماثلة لقاعدة القوانين المعتم

بالمخالفة لها, لتعزيز قدراته القانونية  في المجال العملي السيما وان القسم يستقطب من المهارات 

التحليل: تمكين قدرات  -4التدريسية الكفوءة وذات الخبرة العملية الطويلة مايمكنه من ذلك. أ

ية النظرية بالوقع العملي الطلبة على التحليل من خالل الدراسة العملية وربط  المشكلة االكاديم

وهومايعد جزءاً اليتجزأ من طبيعة دراسة المواد المنهجية القانونية باالستعانة بالخبرات العملية 

التركيب: تمكين الطالب من خلق حاالت عملية إعتمادا على  -5والكفوءة الموجودة في القسم. أ

يتلقاها طيلة سنوات الدراسة في فروع  استنتاجاته المبنية على الدراسة االكاديمية النظرية التي

التقويم:  ان إعتماد المنهجية اعاله البد وان يصب في تنمية قدرات الطالب  -6القانون المختلفة. أ

وتمكينه من التقييم في المراحل المتقدمة من دراسته االولية لتقويم الحالة القانونية عند مباشرته 

 للحياة العملية.

    

  الخاصة بالمقرر. يةلمهاراتااألهداف   -ب 

المالحظه: توفير قاعدة بيانات تشريعية اساسها مجموعة القواعد القانونية العراقية للطالب  – 1 - 

لغرض دراستها ومالحظتها مقارنة بالمادة المنهجية التي يتم تدريسها له لتنمية قدراته وتمكين 
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 ية العلمية له.قدرة المالحظة العلمية لديه والتي تشكل اساس المنهج

 المحاكاة: تمكين الطالب من اعداد و كتابة  البحوث   – 2ب  

الممارسه: تمكين الطالب من إعداد اللوائح القانونية ودراسة ومناقشة حاالت عملية  – 3ب 

ويمكن ان يكون ذلك اساسا في التقييم سواءا في االمتحانات بكافة اشكالها او في النشاط الصفي 

 اليومي

 طرائق التعليم والتعلم      

 برنامج كالس روم + تنزيل محاضرة على اليوتيوب + والشرح المباشر من خالل برنامج الميت 

 طرائق التقييم      

إاعتماد –إمتحانات شهرية.  . –اسئلة شفوية اثناء المحاضرة . -إمتحانات يوميه االلكترونية  

ة المحاضرات الغراض تحقيق الترابط بين المنهج االكاديمي طرق الحوار االكاديمي في ادار

إضافة الى  اسس التقييم االخرى –والواقع العملي والذي يتيح الفرصة لتقييم الطلبة المتميزين. 

 المعتمدة في تقييم الطلبة من خالل المشاركات الصفية     

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

داءا على ترسيخ الجوانب القيمية لمادة القانون عند الطالب كونها مادة األستقبال: العمل  ابت -1ج

 انسانية مهمة تحقق مفهوم العدالة في المجتمعات كافة صغيرها وكبيرها   

األستجابه: ان اعتماد االسلوب الوارد في الفقرة االولى اعاله يحدد مدى استجابة الطالب   -2ج

 ا  للمادة المنهجية المقررة اكاديمي

التطبيع أو التنظيم: اعتماد الية معينة  في تنفيذ التعليمات اساسها الموازنة بين ايصال المادة  -4ج

  للطالب والتزام الطالب واالستاذ   باالنظمة المطلوبة وما تستلزمه من صرامة لهذا  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و اتالمهار -د 

 الشخصي (.

 .   تيه لتعلم العمل في مجاالت المحاماةمهارات ذا -1د-

مهارات األتصال بالمواقع لقانونية والقضائية على مواقع االنترنت باشراف االساتذة ذوي  -2د

 العالقة.

 ضمن فريق  مهارات العمل -3د

مهارات  في حل مشكالت قانونية افتراضية او واقعية منتقاة الغراض تعميق الفهم للمناهج  -4د

 مهارات في اعداد التقارير العلمية والبحوث االكاديمية بتوجيه االساتذة -5الدراسية. د

 مهارات تقسيم الوقت حسب المشكله المطلوب حلها  -6د

 ظروف قاسية كالتي نعيشها حاليا. مهارات العمل في ظل -7د

     مهارات في القيادة و االدارة. -8د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

) صباحي 2 1االسبوع 

 مسائي(–

استيعاب 

الطالب 

 للمحاضرة

مقدمة عن القانون  

 نسانيالدولي اال

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان 

) صباحي 2 2االسبوع 

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

المبادئ االساسية  

للقانون الدولي 

 االنساني

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 3االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

المبادئ االساسية   

للقانون والمشتركة 

 مع حقوق االنسان

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 4االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

النطاق المادي 

لتطبيق القانون 

 الدولي االنساني

مشاركات  االلكتروني

ب الطال

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 5االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

الفئات المشمولة   

  بالحماية 

مشاركات  االلكتروني

الطالب 



  
 6الصفحة 

 
  

واالسئلة  للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 6االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مشاركات  االلكتروني  اسرى الحرب

 الطالب

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 7االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مشاركات  االلكتروني المدنيين 

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 8االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

حماية النساء  

 واالطفال

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

 واالسئلة

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 9االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

حماية الصحفين 

  اثناء النزاعات

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 10االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

افراد الخدمات  

 الطبية

مشاركات  االلكتروني

ب الطال
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واالسئلة  للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 11االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

حماية القتلى  

 والمفقودين

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 12االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

االعيان  

الضرورية لبقاء 

 السكان 

مشاركات  رونيااللكت

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 13االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مشاركات  االلكتروني الممتلكات الثقافية 

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 14االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

حماية المناطق  

اطق المحيدة ومن

 االمان واالستشفاء

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 15االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

حماية البيئة  

الطبيعية اثناء 

مشاركات  االلكتروني

الطالب 
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واالسئلة  النزاعات للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان

) 2  16االسبوع

–صباحي 

 مسائي(

يعاب است   

الطالب 

 للمحاضرة

الحماية  غير     

المباشرةالبيئة 

 الطبيعية

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 17االسبوع 

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مبدأ الضرروة  

العسكرية وعدم 

 التمييز

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 حان+االمت

) صباحي 2 18االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مبدأ امعاملة   

 االنسانية

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 19االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

نشر القانون  

 الدولي االنساني

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 20االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

الفئات المستهدفة  

 بالنشر

مشاركات  االلكتروني

الطالب 
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واالسئلة  للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 21االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

التدابير المؤسسية  

 لتنفيذ القانون 

 الدولي االنساني

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 22االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

واجبات القادة  

واالشخاص 

 المختصين

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 23االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مشاركات  االلكتروني لون المؤهلون العام 

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 24االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

المشاور القانوني 

  في القوات المسلحة 

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 25االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

ب الطال

اللجنة الدولية   

  للصليب االحمر

مشاركات  االلكتروني

الطالب 
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واالسئلة  للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2 26االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

االساس القانوني  

   لعمل اللجنة الدولية

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

صباحي  )2 27االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

اجراءات اللجنة  

الدولية في حالة 

انتهاك القانون 

   الدولي االنساني 

مشاركات  االلكتروني

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2  28االسبوع

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

انشطة اللجنة 

الدولية للصليب 

 االحمر 

مشاركات  لكترونياال

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2  29االسبوع 

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

 للمحاضرة

مشاركات  االلكتروني  الدولية الحامية 

الطالب 

واالسئلة 

الشفوية 

 +االمتحان

) صباحي 2  30االسبوع 

 مسائي(–

استيعاب    

الطالب 

مراجعة لمادة 

 ثانيالفصل ال

مشاركات  االلكتروني

الطالب 
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 البنية التحتية  .12

 حيدر القريشي مع د. علي زعالن الكتاب المنهجي د. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مع محاضرات تكميلية للمادة

ولي د.حيدر القريشي مع د. علي زعالن  القانون الد  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 االنساني

  عامر الزمالي  القانون الدولي االنساني د.

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

المجالت العلمية الني تصدر من كليات القانون في 

الجامعات العراقية فضال  عن القرارات التي تصدر من 

خاصة اللجنة  ات الصلة بالدراسةالمنظمات الدولية ذ

 الدولية للصليب االحمر ومنظمة اليونسكو

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 موقع المجالت العراقية االكاديمية-

 موقع الباحث العلمي-

 موقع منظمة االمم المتحدة الرسمي-

  الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب االحمر -

 

 ير المقرر الدراسي خطة تطو .13

 يكون تطوير المقرر من خالل  

من خالل االشارة الى بعض  االنساني  التوسيع في محتوى المحاضرة الخاصة بالقانون الدولي-1

 قرارات المنظمات الدولية

وخاصة  متابعة اخر المستجدات على صعيد تطوير المعاهدات الدولية او عقد معاهدات جديدة -2

ومن ضمنها دخول ت وظهور اشكال اخرى يستوجب معالجتها باتفاقية دولية مع تطور النزاعا

واالسئلة  للمحاضرة

الشفوية 

 +االمتحان
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 العراق كطرف في معاهدة او مرحلة التفاوض عليها

 

 

 


