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اي تلك العالقات القانونية الخاصة التي  ،االحاطة بكل ماله عالقة بالعالقات القانونية الخاصة الدولية

سية في القانون الدولي الخاص, اساس مادة تنازع القوانين التي هي المادة الرئي ألنهاتتضمن عنصرا اجنبيا 

يستوجب دراسة موضوعات كالجنسية والموطن وحقوق االجانب للدخول الى دراسة مادة تنازع  وهو ما

القوانين ومن ثم موضوع تنازع االختصاص القضائي الدولي واخيرا تنفيذ االحكام الصادرة عن المحاكم 

 االجنبية.

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 لتعلم والتقييموطرائق التعليم وا مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ

 التعريف بالقانون الدولي الخاص وموضوعاته التالية. -1أ

 دراسة قواعد واحكام قانون الجنسية.- 2أ

 دراسة قواعد واحكام الموطن الدولي والداخلي.- 3أ

 دراسة قواعد واحكام حقوق االجانب.- 4أ

 تصاص القضائي الدولي.دراسة قواعد واحكام تنازع القوانين واالخ- 5أ

   دراسة القواعد واالحكام الخاصة بتنفيذ االحكام االجنبية.- 6أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 حكام المتعلقةألوهي جميع ا ،تمكين الطلبة من فهم موضوعات القانون الدولي الخاص  - 1ب

 ف الجنسية في الدول التي تأخذ به وهي قسم منبقوانين الجنسية واحكام الموطن الدولي والذي هو ردي

 جنبي عادة وفي العراق خاصة.ألالدول الغربية وامريكا مثال مع بيان طبيعة الحقوق التي يتمتع بها ا

 ت القانونية التي يثيرها المقرر وتحديد طبيعتها وماهيتها بغيةالتمكين الطلبة من تحليل المشك – 2ب

 معالجتها.

 ب من معالجة المشكالت الناجمة عن العالقات القانونية الدولية الخاصة وهي تلكتمكين الطال – 3ب

 التي تتضمن عنصرا اجنبيا.

 تمكين الطلبة من تحديد االختصاص القضائي الدولي وهو القضاء المختص في حكم العالقات- 4ب

 القانونية الدولية الخاصة وآلية تنفيذ االحكام الصادرة من القضاء االجنبي.

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية -

 إستخدام الوسائل الحديثة ) الباوربوينت( -

 استخدام اللوحة اإللكترونية -

يعزز امكانات الطالب وقدراته العلمية وتعزز ثقته بنفسه من خالل  تدعيم المقرر باالمثلة العملية بما -

 االفاضة في شرح الجوانب القيمية في الحلول المقترحة والمطلوبة.مع ، وتدريبه على معالجتها، حلها

 تحليل االسئلة العملية والتدريب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشكالها اليومية والشهرية والفصلية -

 ة فيحفي هذه الممارسة على الجوانب القيمية في معالجتها والحلول المقتر التأكيدوالنصفية والنهائية مع 
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 جاباتها.ا

 طرائق التقييم      

 األمتحانات التحريرية -

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -

 الكوزات -

-  

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بناء شخصية قانونية مجتمعية قادرة على فهم المقرر وتحليل معطياته لتطبيقه مستقبال.- -1ج

 كالت التي تواجهها.بناء شخصية قانونية ادارية قادرة على حل المش- 2ج

 ترسيخ قيم العدالة في حل مشكالت العالقات القانونية الخاصة ذات العنصر االجنبي.- 3ج

 تمكين الطالب من تكوين صورة شاملة للمقرر تمكنه من ترجمة احكامه مستقبال لتطوير قواعد- 4ج

 .القانون الدولي الخاص على الصعيد الوطني والدولي

  

 والتعلم طرائق التعليم     

 محاضرات نظرية -

 محاضرات تفاعلية -

يعزز امكانات الطالب وقدراته العلمية وتعزز ثقته بنفسه من خالل  تدعيم المقرر باالمثلة العملية بما -

 مع االفاضة في شرح الجوانب القيمية في الحلول المقترحة والمطلوبة.، وتدريبه على معالجتها، حلها

 ب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشكالها اليومية والشهرية والفصليةتحليل االسئلة العملية والتدري -

 ة فيحفي هذه الممارسة على الجوانب القيمية في معالجتها والحلول المقتر التأكيدوالنصفية والنهائية مع 

 اجاباتها.

 

 طرائق التقييم    

 

 الحضور اليومي -

 المشاركة الفعلية -
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.هيلية التأالعامة و المهارات -د 

 مهارة التحليل والنقاش واالقناع اعتمادا على المقرر والمنطق . -1د

 مهارة الجمع بين اكثر من مقرر لتنمية قدرات الطالب لوضع الحلول والمعالجات . - 2د

 مهارة أدارة الوقت . - 3د

 عمل الجماعي والقدرة على التواصلمهارة ال- 4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

املدخل لدراسة القانون  فهم الطالب للمحاضرة 3 األول

 الدويل اخلاص

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني النطرية العامة للجنسية الطالب للمحاضرةفهم  3 الثاني

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني انواع اجلنسية فهم الطالب للمحاضرة 3 الثالث

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني فقد واسرتداد اجلنسية فهم الطالب للمحاضرة 3 الرابع

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني مشكالت اجلنسية هم الطالب للمحاضرةف 3 الخامس

 حتريري+شفوي+احلضور

االختصاص القضائي يف   فهم الطالب للمحاضرة 3 السادس

 منازعات اجلنسية

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني املوطن الدويل فهم الطالب للمحاضرة 3 السابع

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني الطبيعة القانونية للموطن فهم الطالب للمحاضرة 3 الثامن

 حتريري+شفوي+احلضور

دور املوطن يف القانون  فهم الطالب للمحاضرة 3 التاسع

 الدويل

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

 متحاانتأ الكترونياكتساب/فقد / اسرتداد  فهم الطالب للمحاضرة 3 العاشر
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 حتريري+شفوي+احلضور املوطن

الحادي 

 عشر

 أمتحاانت الكتروني مشكالت املوطن فهم الطالب للمحاضرة 3

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني مركز األجانب فهم الطالب للمحاضرة 3 الثاني عشر

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت كترونيال النظام القانوين لالجانب فهم الطالب للمحاضرة 3 الثالث عشر

 حتريري+شفوي+احلضور

القيود الواردة على سلطة  فهم الطالب للمحاضرة 3 الرابع عشر

 الدولة

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

الخامس 

 عشر

 أمتحاانت الكتروني حقوق االجانب فهم الطالب للمحاضرة 3

 حتريري+شفوي+احلضور

السادس 

 عشر

 أمتحاانت الكتروني نازع القواننيت فهم الطالب للمحاضرة 3

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني خصائص قاعدة االسناد فهم الطالب للمحاضرة 3 السابع عشر

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني تطور قاعدة االسناد فهم الطالب للمحاضرة 3 الثامن عشر

 حتريري+شفوي+احلضور

القانون املطبق على  للمحاضرة فهم الطالب 3 التاسع عشر

 االحوال الشخصية

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني القانون املطبق على العقود فهم الطالب للمحاضرة 3 العشرون

 حتريري+شفوي+احلضور
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 البنية التحتية  .12

الحادي 

 والعشرون

القانون املطبق على  فهم الطالب للمحاضرة 3

 املسؤولية التقصريية

 أمتحاانت كترونيال

 حتريري+شفوي+احلضور

الثاني 

 والعشرون

 أمتحاانت الكتروني التنازع املتحرك فهم الطالب للمحاضرة 3

 حتريري+شفوي+احلضور

الثالث 

 والعشرون

موانع تطبيق القانون  فهم الطالب للمحاضرة 3

 االجنيب

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

الرابع 

 والعشرون

النظام العام واملصلحة  طالب للمحاضرةفهم ال 3

 الوطنية

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

الخامس 

 والعشرون

القانون املطبق على  فهم الطالب للمحاضرة 3

 االجراءات

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

السادس 

 والعشرون

االختصاص القضائي  فهم الطالب للمحاضرة 3

 الدويل

 أمتحاانت يالكترون

 حتريري+شفوي+احلضور

السابع 

 والعشرون

ضوابط االختصاص  فهم الطالب للمحاضرة 3

 القضائي

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

الثامن 

 والعشرون

ضوابط االختصاص يف  فهم الطالب للمحاضرة 3

 العراق

 أمتحاانت الكتروني

 حتريري+شفوي+احلضور

التاسع 

 والعشرون

 أمتحاانت الكتروني تنفيذ االحكام االجنبية الب للمحاضرةفهم الط 3

 حتريري+شفوي+احلضور

 أمتحاانت الكتروني  موانع تنفيذ االحكام فهم الطالب للمحاضرة 3 الثالثون

 حتريري+شفوي+احلضور
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 الرضا القانون الدولي الخاص / د. عبد الرسول عبد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

د.حسن محمد الهداوي, ود.علي غالب الداّودي, القانون الدولي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 الخاص، الجزء االول

د.حسن محمد الهداوي, ود.علي غالب الداّودي, القانون الدولي 

 الخاص, الجزء الثاني,

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لمية , التقارير ,.... المجالت الع) 

القانـــــــون الــدولـــــــي الخــــاص /  للدكتـــــــــور 

 عبــــــــــاس زبـــــــــــون

 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 .  التوصية بأن يكون تدريس المادة القانون الدولي الخاص على مرحلتين -

 في المرحلة الثالثة : يدرس الطالب الجزء االول المتمثل بالجنسية والموطن ومركز االجانب  -

: يدرس الطالب النظرية العامة لتنازع االختصاص التشريعي )تنازع في المرحلة الرابعة   -

 القوانين( وتنازع االختصاص القضائي وتنفيذ االحكام األجنبية.

 

 

 

 


