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 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ��ا��و��  ��ع ا� ا��
� ا������ / ا����� .2

  ا���ا � ا��و��� / 227IC  ا�� / ر�� ا����ر .3

  ا�����0 ا�/�.�� / �-رس اول ( ��دة ا$���ر%� ) ا�'�ا�& ا��� %�$# "�!� .4

 10-ر ا����6 ا��را���  أ�34ل ا�12-ر ا�����0 .5

6. �7
 / ا��ا��� 2017-2016 ا��8# / ا�

 ا�'-��6  ) ���6  2( (ا���3)�6د ا�
��6ت ا��را���  .7

 29/1/2017 @�ر%? إ�6اد ھ>ا ا�-;:  .8

 أھ�اف ا����ر .9

  م املسؤولة عن حماسبة مرتكبيها .تعريف الطالب على طبيعة اجلرائم الدولية وكيفية متابعتها واشكاهلا وان يتعرف على احملاك

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

10.  B ت ا����� وط�ا���Dا������ وا����� وا������� 



  اEھ�اف ا����"��  -أ

   ا�0Eط� ���F7 ا���%�� ا��و��� -1أ

  @���� ا���%�� ا��و��� ��H G6ھ� �G ا���ا �   -2أ        

   -3أ

   -4أ

  -5أ

   -6أ

   اEھ�اف ا��!�را@�� ا��D;� ������ر .  -ب 

  ��3-ن ��%L ا���رة "� @K �8$ �%�2 ا���%�� ا��و���   – 1ب

  ا���G� G3 ا������ ��G ا�30Eم ا��ا$��� وا��و��� .   – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا B ا������ وا�����      

  

- �%�O. ات�P�2� 

-  ��/�Eا 

  ا������  -

 

 ط�ا B ا������      

 ا�2��Q.�ت ا���%�%�2  -

-  �%-�R�2.�ت ا���Eا 

  ا���Rر��ت ا��-���  -

 

  اEھ�اف ا�-��ا.�� وا������ . -ج


�ن  -1ج.Eا�-�6 ��2-ق ا  

  ا���Eم �UD-رة ا���ا � ا��و��� .   -2ج

   -3ج

    -4ج

  

 ط�ا B ا������ وا�����     

-  �0-�� .���4ت �

 

 

 ط�ا B ا������    

  ��Rر��ت %-���  -

 

ا��!�رات اQ$�ى ا������� ������� ا��-ظ�: وا��U-ر ا��8DR ا���7-�� ( ا��Vھ���� ا��!�رات  ا����� و - د 
.(  

  ��7ء ��8D4 ا�Y��U   -1د

  ��7ء ا���رة F�6 ا���R[�7   -2د

   -3د

    -4د
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1 -  ��-�Uا����رة ا�� Y�3ال يوجد       ا�  

  اطروحة دكتوراه بعنوان ( اجلرائم الدولية )  -  ا���ا�\ ا�� �
�� ( ا���8در)  - 2

 ا�Y�3 وا���ا�\ ا��� %-;F �!�   -أ

 ( ا���^ت ا������، ا����ر%� ،..) 
/ 

ب_ ا���ا�\ ا��3�Eو.�� ، �-ا]\ 
 `�.��.Eا 

- / 

  

  

  

 
  

  $U@ �U-ر ا����ر ا��را��  .12

-   \Pو Fع . وا�6اد ا����2 ا�-P-���� ب �7!�� $�ص��� 

-   

  
  

  

  

  

  الفصل األول / منظمات دولية / مرحلة رابعة

  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  المطلوبة

  

  أسم الوحدة أو

  الموضوع

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

    2  األول

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

  مشاركات   محاضرات   الجرائم الدولية 

القدرة على   2  الثاني

  التمييز 

تمييز الجرائم الدولية 

  عن السياسية 

  مشاركات   محاضرات 



  

الفهم العميق   2  الثالث

  للجريمة الدولية  

الجرائم الدولية 

  والعالمية

  مشاركات   محاضرات 

      

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

  مشاركات   محاضرات   

القدرة على   2  الرابع

  التمييز 

  

الجرائم الدولية 

  والداخلية 

  مشاركات   محاضرات 

الفهم العميق   2  الخامس

  للجريمة الدولية  

عناصر الجريمة 

  الدولية 

  مشاركات   محاضرات 

    2  السادس

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

  مشاركات   محاضرات   اركان الجريمة الدولية

القدرة على   2  السابع

  التمييز 

  

المحكمة الجنائية 

  الدولية 

  مشاركات   محاضرات 

الفهم العميق   2  الثامن

  للجريمة الدولية  

  مشاركات   محاضرات   اختصاص المحكمة 

    2  التاسع

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

النظام االساسي 

  للمحكمة 

  مشاركات   محاضرات 



القدرة على   2  العاشر

  التمييز 

  

جريمة االبادة 

  الجماعية

  مشاركات   محاضرات 

الفهم العميق   2  الحادي عشر

  للجريمة الدولية  

  مشاركات   محاضرات   جرائم ضد االنسانية 

    2  الثاني عشر

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

  مشاركات   محاضرات   جرائم الحرب 

القدرة على   2  الثالث عشر

  التمييز 

  

  مشاركات   محاضرات   جرائم العدوان 

الفهم العميق   2  الرابع عشر

  للجريمة الدولية  

  مشاركات   محاضرات   جرائم االتجار بالبشر 

    2  الخامس عشر

التعرف على 

   الجريمة الدولية 

  مشاركات   محاضرات   الجرائم االرهابية 

  

  

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ��ا��و�� ا��
�  ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا����� ا��و��/      ا�� / ر�� ا����ر .3

4. ��  ا�)'  ا��را�� ا�&�%�  ا�$�ا�# ا��� "�!  ��

 (+*ر ا����1 ا��را���  أ/.�ل ا�,+*ر ا����(� .5

6. �2
 2017-2016 ا�)'  / ا�

 ا�$*��1  ) ���1  ( (ا�.��)�1د ا�
��1ت ا��را���  .7

 29/1/2017 >�ر"; إ�1اد ھ8ا ا�*67  .8

 أھ�اف ا����ر .9

اطالع الطالب على اجلانب التطبيقي للقانون الدويل من خالل مراجعة كيفية اداء حمكمة العدل الدولية لعملها ودراسته بعض 

 النماذج من القضايا اليت عرضت امامها.

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وا����� وا����������Aت ا����� وط�ا?< ا������  .10



  اBھ�اف ا�������  -أ

  %���< ا�)�� ا���%*%�-1أ

  >*��E ا���%D ا��C$��� -2أ        


F– 3أ(2� D��Cا� ��G ��1�<  

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   اBھ�اف ا����را>�� ا��7�A ������ر .  -ب 

  >�.�J ا�J� D��C ا��).�� ���< – 1ب

  >*��E ا��ق ا��).�� – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�ا?< ا������ وا�����      

  

- �"�L2ات ا��M�,ا�� 

  ا��'6 ا�8ھ�2 -

  

 ا��ا>� /*

 ط�ا?< ا������      

-   

  ا���Nر��ت ا��*��� 

�"��Nت ا��*��� وا��%�,��Bا  

  

 

  اBھ�اف ا�*��ا%�� وا������ . -ج

  >*ط�� ا���PQت ��J ا��C$� -1ج

  >*��E ��ارك ا�D��C -2ج

  ا���Bء وا����"�>�*"� ا� S�1 D��C�J -3ج

    -4ج

  

 ط�ا?< ا������ وا�����     

  

  ا���Nر��ت / ا��ا>�/*

 

 ط�ا?< ا������    

 ا��B,�ن ا��*��  -

  ا��'6 ا�8ھ�2 -
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1 -  ��*�Cا����رة ا�� D�.اليوجد      ا� 

  موجز االحكام والفتاوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية -  ا���ا�E ا��?�
�� ( ا��'�در)  - 2

��   -أ� S7*" ا��� Eوا���ا� D�.ا� 

 ( ا���Qت ا������، ا����ر"� ،..) 
 حمكمة العدل الدولية التقارير الصادرة عن

 EPو%�� ، �*ا��.�Bا Eب_ ا���ا�
 Y�%��%Bا 

 موقع احملكمة  -

  

  

  

 
  

  !C< �C*ر ا����ر ا��را��  .12

����$N< ا��اء �,����ت  

F���G رات و�)�دات��� EMو .  

  

 

  

  االولالفصل 

  عملي دولي 
 

 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف  - 1 االول

 بالمصطلحات 

تكوين محكمة 

 العدل

 المشاركة نظري -

 المشاركة نظري اختصاص المحكمة االطالع 1 الثاني

االختصاص  االطالع 1 الثالث 

 االختياري 

 المشاركة نظري

ا���2*�� ( ا����رات ا[!�ى ا������� ������� ا��*ظ�6 وا��C*ر ا�AN'� ا��Zھ���� ا����رات  ا����� و - د 
.(  

  ز"�دة ا�*�1 ا�).�ي -1د

  ز"�دة ا�&�� ���2)` -2د

  -3د

    -4د



 المشاركة نظري االختصاص االلزامي االطالع 1 الرابع 

شروط قبول  االطالع 1 الخامس

 الدعوى

 امتحان عملي

 المشاركة عملي شرط االهلية زيادة المعرفة 1 السادس

 المشاركة عملي شرط المصلحة زيادة المعرفة 1 السابع 

 المشاركة عملي شرط النزاع زيادة المعرفة 1 الثامن 

 المشاركة داتا شو قضية قناة كورفو زيادة المعرفة 1 التاسع 

 المشاركة داتا شو الحكم التمكن الفكري 1 العاشر

الحادي 

 عشر 

قضية مصائد  التمكن الفكري 1

 السمك

 امتحان داتا شو

الثاني 

 عشر 

قضية مذكرة القاء  التمكن الفكري 1

 القبض 

 المشاركة نظري

الثالث 

 عشر 

شروط الحماية  التمكن الفكري 

 الدبلوماسية

 المشاركة نظري

الرابع 

 عشر 

 امتحان نظري قضية نوتيبوم الدولي فهم القضاء 

الخامس 

 عشر

مالحظات ختامية  فهم القضاء الدولي 

 واستنتاجات

 المشاركة نظري

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ��ا��و�� ا��
�  ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا��� �ن ا���������/ IR 111  ا�� / ر�� ا����ر .3

   ��,�� او�+ / ��رس اول / ��دة ا$���ر%�  ا�'�ا�& ا��� %�$# "�!� .4

�ر ا����2 ا��را���  أ0/�ل ا�.-�ر ا����,� .5-, 

6. �3
  2017-2016 ا�45# / ا�

 ا�'���2  ) ���2  2 ( (ا�/��)�2د ا�
��2ت ا��را���  .7

8.  9:� 29/1/2017 ?�ر%< إ�2اد ھ;ا ا�

 أھ�اف ا����ر .9

، التعريف مبادة القانون الدبلوماسي والتطور التارخيي هلذا االقانون ، باألضافة إىل امهية التمثيل الدوبلوماسي يف بناء كيان الدولة  
 وكيفية بناء الشخصية الدبلوماسبة واملميزات األساسي7ة هلا  وصفاا، واليه عمل املؤسسات الدبلوماسية وانواعها 

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ا����� وط�اBC ا������ وا����� وا����������Aت  .10



  اEھ�اف ا����"��  -أ

  ا����%9 ����'�دئ واH�G ا��� %��م ��2!� ا��� �ن ا��������� -1أ

�اء �2+ ا����4 ا��ط�3 أو ا����JH وا��و��  -2أ        � ������  ���ن أھ��� ا����

�ع  -3أM���� �A%ر ا���ر�Nاض ا������أ  

 �2ض ا����
�ت ا���������� وا �ا2!� وا��ظ�9C ا��� ?��م �!� ,
Q أ$��4ص �# �3!�  -4أ

 ا���ء ا�-�ء �2+ ا��54ت وا���ھTت ا��� %�Q أن %���S �!� ا��������� -5أ

 ���ن أ��� �2# ا����
�ت ا����������  واE��س ا��� � � ����!�     -6أ

   .اEھ�اف ا��!�را?�� ا��A:� ������ر   -ب 

�%�ت  – 1ب�
  ���ن ان ا���������� ���5ح ا���3ح �2+ ��"� ا��

  ا������ �/���5 ��3ء ��4A0 د�������� و���ن أ�G  ��,!�  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اBC ا������ وا�����      

  

-  �%�W  ات�M�.� 

  �.��Mات ?���2�5  -

 

 ط�اBC ا������      

 ا��E.� �ت ا��.�%�%� -

- ��� ا�.-�ر ا��

  ا���Xر��ت ا�����5 -

 

  اEھ�اف ا����ا �� وا������ . -ج

  ��3ء و?��%� ��4A0  ا�TNب �\ $Tل ا��.�ورة و���3ش  -1ج

  �S ا������ �2+ ا���ا Q ا��ط��3 ?.��# ا��
�C# و����5 ������ ا����X# ا���������� -2ج

�%�ھ�  -3جN?�3ء ا��و�� و� �" �������ر ��ھ��� ا�����Xا� �%��?  

    -4ج

  

 ط�اBC ا������ وا�����     

  

- �%�W  ات�M�.� 

  �.��Mات ?���2�5  -

 

 ط�اBC ا������    

 ا��E.� �ت ا��.�%�%� -

- ��� ا�.-�ر ا��

  ا���Xر��ت ا�����5 -

 

�ر ا��4AX ا��[ھ���� ا��!�رات  ا����� و - د Nظ�9 وا���ا���3��� ( ا��!�رات اH$�ى ا������� ������� ا��
.(  

�ل ا��أي اH$�  -1د'Jو ����%Hا���رة �2+ ا��5/�� ا �%�N?  

  ���ن أھ���  اHھ�اف وا��`# ا����� ا��� ?��م ��2!� ا���������� ����5ح ا���3ح  -2د
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1 -  ����Nا����رة ا�� Q�/ال يوجد كتاب حالياً        ا� 


�� ( ا���4در)  - 2�Cا�� Sد. علي صادق ابو اهليف /قانون دبلوماسي  -  ا���ا�  

 ا�/�Q وا���ا�S ا��� %�:+ �!�   -أ

 ( ا���Tت ا������، ا����ر%� ،..) 
 

 SJا�ب_ ا���ا�S ا�E/��و �� ، �
 c� �� Eا 

-  

  

  

  

 
  

�ر ا����ر ا��را��  .12N? �N$  

�ع وSM ���ب �3!��  M�  ?�Q�N أھ��� ا��

 
  
  

  

  المرحلة األولى الفصل األول/ القانون الدبلوماسي/

  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  المطلوبة

  

  أسم الوحدة أو

  الموضوع

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

    2  األول

التعريف 

  بالموضوع 

تعريف الوظيفة 

  الدبلوماسية وتطورها

  أمتحانات  تقليدية/ تفاعلية

  تحريري+شفوي+الحضور

  -3د

    -4د



  بشكل عام.  2  الثاني

  

مصادر القانون 

  الدبلوماسي

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/ تفاعلية

عرض المبادئ   2  الثالث

  والقواعد العامة.

اجهزة العالقات 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/ تفاعلية

  

          

    2  الرابع

أستعراض آليه 

  عمل 

تكوين البعثات 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/ تفاعلية 

المنظمات   2  الخامس

  الدولية.

  

انواع البعثات 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية 

بيان هيكلية   2  السادس

  المنظمات. 

  

مهام/ واجبات 

  الممثلين الدبلوماسيين 

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية 

توضيح السلطات   2  السابع

التي تتمتع بها 

  المنظمات.

واالمتيازات الحصانات 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية

    2  الثامن

تحليل العالقة 

  بين 

حصانات وامتيازات 

  المبعوث الدبلوماسي

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية

الموظفين   2  التاسع

  والمنظمات.

ابتداء المهمة 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية



  

    2  العاشر

معرفة مصادر 

  التمويل.

إنتهاء المهمة 

  الدبلوماسية

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية/تفاعلية

معرفة مصادر   2  الحادي عشر

 التمويل.

  تحريري+شفوي+الحضور تقليدية/تفاعلية  البعثات القنصلية

معرفة مصادر   2  الثاني عشر

 التمويل.

إنشاء البعثات 

  القنصلية

  تحريري+شفوي+الحضور تقليدية/تفاعلية

معرفة مصادر   2  الثالث عشر

 التمويل.

انواع الموظفين 

  القنصليين

  تحريري+شفوي+الحضور تقليدية/تفاعلية

معرفة مصادر   2  الرابع عشر

 التمويل.

  تحريري+شفوي+الحضور تقليدية/تفاعلية  حصانات البعثة 

معرفة مصادر   2  الخامس عشر

 التمويل.

  تحريري+شفوي+الحضور تقليدية/تفاعلية  حصانات القنصليين
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 ,-!ر ا����3 ا��را���  أ�01ل ا�.-!ر ا����,� .5
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 2017-2016 ا�+*$ / ا�

��9يا�)!��3  ) ���3 1 ( (ا���0)�3د ا�
��3ت ا��را���  .7 

 29/1/2017 @�ر&? إ�3اد ھ>ا ا�!;:  .8

 أھ�اف ا����ر .9

تدريس الطالب مادة القانون الدويل االنساين وتعريفه باملبادئ واالصول العامة للمادة وباالحكام التفصيلية للعديد من مواضيع 

 املادة .

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�اCD ا������ وا����� وا������ ����Bت ا����� .10



  ا�ھ�اف ا����#��  -أ

  @�ر&J ا�H��I ا��)�دئ وا�;!ل ا����� ����دة  -1أ

  @�ر&J ا�H��I ا�,�0م ا��+*���� ����دة  -2أ        

   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا�ھ�اف ا��"�را@�� ا��B;� ������ر .  -ب 

 ا�
�ب ا�H��I ا����#� وا��"�رة ��-�&� ا���دة .  – 1ب

4
�ن وا�+�وع ا�%�ى ا��Q�3�"��R #"� ا��N��  �OP  ا���رة   – 2بUو,�!ق ا ���
�  ا����!ن ا��و�� ا�

  ا���رة  Q�3 #"� ا��N��  �OP ا�!اWO ا����� وا��+"!م ا��94ي   - 3ب

     -4ب

 ط�اCD ا������ وا�����      

 ا��.��Xة ا��94&� ا������  -

  ا��.��Xة ا��+����3  -

- ( Y4&!� ( ا�)�ور �)&�.و@���4ت ا����� ا� $D��ام و�B��ا 

 ا���ر&J ا����� ��-�&� وا,�0م N3��D�-O ا���دة .  -

 ط�اCD ا������      

 ا���.�ن ا��.�&�ي  -

  ا���.�ن ا�R+!ي  -

  ,-!ر ا�H��I و��Rر��Z و@+�W� Z�3 ا���دة 

  

  

  

 

  ا�ھ�اف ا�!��ا��� وا������ . -ج

  ر#� ا�,
�س ا����� ����
�و���  -1ج


Z  -2ج+4� H��I��3 [�� ا��@  

  @�O �&!Iر@Q�3 Z ا��.�ورة -3ج

    -4ج

  

 ط�اCD ا������ وا�����     

 ا��.��Xة ا��94&� ا������  -

  ا��.��Xة ا��+����3  -

- Y4&!� و@���4ت ا����� ا�.�&(� ( ا�)�ور $D��ام و�B��ا ( 

  ا���ر&J ا����� ��-�&� وا,�0م N3��D�-O ا���دة .

  

 

 ط�اCD ا������    

 ا���.�ن ا��.�&�ي  -

  ا���.�ن ا�R+!ي  -

  ,-!ر ا�H��I و��Rر��Z و@+�W� Z�3 ا���دة 
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1 -  ��!�Iا����رة ا�� H�0ا�      

 .القانون الدويل االنساين د. علي زعالن نعمة  -

 جعفر/ د. حممود خليل القانون الدويل االنساين -

 / د. حيدر القانون الدويل االنساين -

                

 


�� ( ا��*�در)  - 2�Dا�� Wدراسات يف القانون الدويل االنساين / د. مفيد شهاب  -  ا���ا�  

 ا�H�0 وا���ا�W ا��� &!;Q �"�   -أ

 ( ا���Pت ا������، ا����ر&� ،..) 
 الة الدولية للصليب االمحر 

 WOا!� ، ���ب_ ا���ا�W ا����0و
 Y����� ا�

- Icrc.org 
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 . �X�.ا� YO!ا� �# �&!I@ Qا� ���.� Y
  ا����رات وY�X ,�&(�ً ووا#�� و��

 
  

  الفصل االول 
  القانون الدولي االنساني 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

امتحانات تحريرية + تقليدية وحديثة البور مفهوم القانون  معهرفة وفهم  1 االول

-  
-   

  

  

 

ا���4!�� ( ا��"�رات اc%�ى ا������� ������� ا��!ظ�: وا��I!ر ا�BR*� ا��aھ���� ا��"�رات  ا����� و - د 
.(  

  ��+�� ا��.��$ وا�����4ج �d�.; $0R و���ي. -1د

��� ا��و��� ��� &�Bم �*�.� ا�)�� . -2د!�  ��+�� @!ظ�: ا�#�0ر ا���

  -3د

    -4د



الدولي 
 االنساني 

 شفوية +الحضور  بوينت 

الجذور التاريخية  معهرفة وفهم  1 الثاني
للقانون الدولي 

 االنساني 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

التطور التاريخي  معهرفة وفهم  1 الثالث 
للقانون الدولي 

االنساني في 
 العصور الوسطى 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

التطور التاريخي  معهرفة وفهم  1 الرابع 
للقانون الدولي 

االنساني للعصر 
 الحديث 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

العالقة بين القانون  معهرفة وفهم  1 الخامس
الدولي االنساني 
والقانون الدولي 
 لحقوق االنسان 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

العالقة بين القانون  معهرفة وفهم  1 السادس
الدولي االنساني 
والقانون الدولي 

 الجنائي 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

العالقة بين القانون  معهرفة وفهم  1 السابع 
الدولي االنساني 
والقانون الدولي 

 لالجئين 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المصادر المكتوبة  معهرفة وفهم  1 الثامن 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المصادر العرفية  معهرفة وفهم  1 التاسع 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المصادر االحتياطية  معهرفة وفهم  1 العاشر
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الحادي 
 عشر 

المبادئ االساسية  معهرفة وفهم  1
للقانون الدولي 

 االنساني 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 



الثاني 
 عشر 

المبادئ العامة  معهرفة وفهم  1
للقانون الدولي 

 االنساني  

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الثالث 
 عشر 

المبادئ الخاصة  معهرفة وفهم  1
 بضحايا الحرب 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الرابع 
 عشر 

اشخاص القانون  معهرفة وفهم  1
الدولي االنساني : 
 الدول والمنظامات 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الخامس 
 عشر

الكيانات القانونية  معهرفة وفهم  1
االخرى المخاطبة 

باحكام القانون 
 الدولي االنساني .

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 وية +الحضور شف

  

 

  

   لثانيالفصل ا
 القانون الدولي االنساني 

 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

النطاق الزمني  معهرفة وفهم  1 االول
للقانون الدولي 

االنساني / 
النزاعات المسلحة 

 الدولية 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

النزاعات المسلحة  معهرفة وفهم  1 الثاني
 غير الدولية 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

حاالت اليشملها  معهرفة وفهم  1 الثالث 
القانون الدولي 

 االنساني 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

النطاق الشخصي  معهرفة وفهم  1 الرابع 
للقانون الدولي 

االنساني : الجرحى 
والمرضى 

والتكنولوجي في 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 



 البحار 

تقليدية وحديثة البور  اسرى الحرب  معهرفة وفهم  1 الخامس
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المدينون  معهرفة وفهم  1 السادس
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المفقودين والقتلى  معهرفة وفهم  1 السابع 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

النطاق المكاني :  معهرفة وفهم  1 الثامن 
اماكن يخطر 

استهدافها لطبيعتها 
 الخاصة .

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

اماكن يخطر  معهرفة وفهم  1 التاسع 
استهدافها بناءاً على 

 اتفاق 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  حماية البيئة الطبيعية  معهرفة وفهم  1 العاشر
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الحادي 
 عشر 

االليات الوقائية  معهرفة وفهم  1
للقانون الدولي 

االنساني : نشر 
الدولي القانون 

االنساني وتفعيل 
الدول التزامتها 

 الدولية

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الثاني 
 عشر 

واجبات القادة  معهرفة وفهم  1
واالشخاص 

 المتخصصين 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

الثالث 
 عشر 

االليات الرقابية  معهرفة وفهم  1
لتطبيق القانون 

الدولي االنساني : 
اللجنة الدولية 

للصليب االحمر 
ونظام الدولة 

 الحامية 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 

امتحانات تحريرية + تقليدية وحديثة البور اللجنة الدولية  معهرفة وفهم  1الرابع 



 شفوية +الحضور  ينت بو  لتقصي الحقائق عشر 

الخامس 
 عشر

االليات الطمعية :  معهرفة وفهم  1
المسؤولية الجنائية 

الفردية عن 
انتهاكانت القانون 
 الدولي االنساني 

تقليدية وحديثة البور 
 بوينت 

امتحانات تحريرية + 
 شفوية +الحضور 
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�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 � ���ت ا����� وط�اCD ا������ وا����� وا������ .10



  ا.ھ�اف ا����%��  -أ

  ا����ف J�6 ا��*�دئ وا.ھ�اف واH>"ل ا����� ���"G"ع   -1أ

  ������ر#� �N ا���K)��ت ا���ا��M اHطLع J�6 ا���K)��ت  ا�� ��,� -2أ        

 ا�"ا�*� ا.A*�ع %� ھ=ا ا� +"ص���%� ا���1)� ا��و��� وا���7ز�6ت وا��2"ل   -3أ

 ���2003ن أو�R ا��Q"رات %� ا���#"ن ا��و�� ا� �ص J�6 ا��
�"ى ا�"ط�7 و.���� ���  -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا.ھ�اف ا��$�را��A ا� �>� ������ر .  -ب 

  V�3�A ا�LQب �V ������ ا����K& وا��
�D& ذات ا�Q*��� ا��و��� ا� �>�  – 1ب

  ا������ �L' Vل ���%� ا��W7 ا��و��� ا�� ��,�>�& ����6  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اCD ا������ وا�����      

  

- �(�W# ات�G�2� 

- ���6�,A ات�G�2� 

- (X7("ا�*�ور� ) �/(ا��2 &D��"ام ا�� ��إ  

  

 

 ط�اCD ا������      

 ا�2��H#�ت ا���2)�)� -

 ا�12"ر ا��"�� -

  ا���Kر�� ا�,���� -

  

  

 

  ا�"��ا#�� وا������ .ا.ھ�اف  -ج

  ��A)�  ا��K"ر ����
�و��� ا���#"#��  وا.'��ML  -1ج

  M ��+ 4")�  و>�&  ��7ء  -2ج

   -3ج

    -4ج

  

 ط�اCD ا������ وا�����     

  

- �(�W# ات�Gا 

- ���6�,A ات�G�2� 

- (X7("ا�*�ور� ) �/(ا��2 &D��"ام ا�� ��إ  

 

 ط�اCD ا������    

 ا�2��H#�ت ا���2)�)� -

 ا�12"ر ا��"�� -

 ا���Kر�� ا�,���� -

-   
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1 -  ��"�Qا��3[ ا����رة ا��       


�� ( ا��+�در)  - 2�Dا�� Nا���ا�  

 القانـــــــون الــدولـــــــي اخلــــاص /  للدكتـــــــــور عبــــــــــاس زبـــــــــــون -

 1924لسنة 42قانون اجلنسية رقم  -

 1963سنة 43قانون اجلنسية رقم  -

 2006لسنة 26قانون اجلنسية رقم  -

  

 ا��3[ وا���ا�N ا��� )">J �$�   -أ

 ( ا���Lت ا������، ا����ر)� ،..) 
 

 NMا.���3و#�� ، �"ا Nب_ ا���ا�
 X�#��#.ا 

-  
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  a(�0 ا��`��;ا��,�دات ا��"G"�6 %� ا�"XM ا��اھV وا%�� �3"ن ا���3ب 

 
  

  

  

  / القانون الدولي الخاص/ مرحلة رابعةالفصل األول

  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  

  أسم الوحدة أو

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

  

  

 

ا���7"�� ( ا��$�رات اH'�ى ا������� ������� ا��"ظ�; وا��Q"ر ا�K +� ا��`ھ���� ا��$�رات  ا����� و - د 
.(  

  V�3�A  ا�LQب �V ا����2& واH����7ج و��7ء اH%�3ر �L' Vل ا��
�D& ا������ وا�"ا���M  -1د

  اHھ���م ����+��d ا�"ط��7 ����ر�� اHو�R��"AJ ا������ J�6 أ��س  -2د

  -3د

    -4د



  الموضوع  المطلوبة

    3  األول

التعريف 

  بالموضوع 

المدخل لدراسة 

  القانون الدولي الخاص

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  أمتحانات

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   النطرية العامة للجنسية  بشكل عام.  3  الثاني

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

عرض المبادئ 

  والقواعد

  

  العامة.   3  الثالث

  

تقليدية وحديثة/   انواع الجنسية

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

أستعراض   3  الرابع

التشريعات 

  العراقية المعنية.

تقليدية وحديثة/   فقد واسترداد الجنسية

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

    3  الخامس

استعراض النظم 

  القانونية

تقليدية وحديثة/   مشكالت الجنسية

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

الدولية المختلفة    3  السادس

بشأن 

  الجنسية/الموطن. 

االختصاص القضائي 

  منازعات الجنسيةفي  

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

    3  السابع

  كيفية التعامل مع 

تقليدية وحديثة/   الموطن الدولي

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  تحريري+شفوي+الحضورتقليدية وحديثة/ الطبيعة القانونية المشاكل الدولية   3  الثامن



  الباوربوينت  للموطن  المعنية.

    3  التاسع

اختبار قدرة 

  الطالب في

دور الموطن في 

  القانون الدولي

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تحليل القضايا    3  العاشر

  الدولية.

  

اكتساب/فقد / 

  استرداد الموطن

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   مشكالت الموطن    3  الحادي عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

تقليدية وحديثة/   مركز األجانب    3  الثاني عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

النظام القانوني     3  الثالث عشر

  لالجانب

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

الواردة على القيود     3  الرابع عشر

  سلطة الدولة

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   حقوق االجانب    3  الخامس عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

  

  

  

  

  خاص / مرحلة رابعةالدولي القانون الالفصل الثاني/ 



  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  المطلوبة

  

  أوأسم الوحدة 

  الموضوع

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

التعريف بالموضوع   3  األول

  بشكل عام.

  

عرض المبادئ والقواعد 

  العامة.

  

استعراض النظم القانونية 

  الدولية المختلفة بشأن

  قواعد التنازع.

  

بيان موقف المشرع 

العراقي بالمقارنة مع 

  التشريعات االجنبية. 

  

كيفية التعامل مع 

  الدولية.المشاكل 

  

اختبار قدرة الطالب في 

  تحليل القضايا الدولية.

  

تقليدية وحديثة/   تنازع القوانين

  الباوربوينت

  أمتحانات

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   خصائص قاعدة االسناد  3  الثاني

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  تحريري+شفوي+الحضور  ...........  تطور قاعدة االسناد  3  الثالث

القانون المطبق على االحوال   3  الرابع

  الشخصية

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   القانون المطبق على العقود  3  الخامس

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

القانون المطبق على المسؤولية   3  السادس

  التقصيرية

وحديثة/ تقليدية 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  تحريري+شفوي+الحضور  .............  التنازع المتحرك  3  السابع

تقليدية وحديثة/   موانع تطبيق القانون االجنبي  3  الثامن

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   النظام العام والمصلحة الوطنية  3  التاسع

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   القانون المطبق على االجراءات  3  العاشر

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  تحريري+شفوي+الحضور  ................  االختصاص القضائي الدولي  3  الحادي عشر

  تحريري+شفوي+الحضور  ...............  ضوابط االختصاص القضائي  3  الثاني عشر

  تحريري+شفوي+الحضور  .................  ضوابط االختصاص في العراق  3  الثالث عشر

  تحريري+شفوي+الحضور  ...............  تنفيذ االحكام االجنبية    3  الرابع عشر

  تحريري+شفوي+الحضور  ..............  موانع تنفيذ االحكام  3  الخامس عشر
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  ا,ھ�اف ا����#��  -أ

  ?�ر&I ا�G��H ا��)�دئ ا����� وا,����� ����دة -1أ

  ?�ر&I ا�G��H ا,.�1م ا��*(���� ���اJ�K ا���دة  -2أ        

   -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا,ھ�اف ا��"�را?�� ا��A:� ������ر .  -ب 

  ا�
�ب ا�G��H ا����#� وا��"�رة #� N/�&� ا���دة  – 1ب

  ا���رة P�4 ?��0$ ا�5(�ص وا��/�&� ا��و���  – 2ب

  ��*�� ا�4اد ا���4وى وا��#�ع #� ا��/�&� ا��و��� . – 3ب

     -4ب

      � ط�اBC ا������ وا����

  

 ا���K�0ة ا,����� ا��S5&� وا���K�0ة ا������  -

 ا���K�0ة ا��*����4  -

- (T5&ا��0&-� و(ا�)�ر�� � ا���Aام و��C$ و?���5ت ا�����

  ا���ر&I ا����� ��/�&� واU4 ���N ا���دة  -

  

 

      � ط�اBC ا�����

 ا,���0ن ا���0&�ي  -

 ا,���0ن ا�W*�ي  -

  ./�ر ا�G��H و��Wر��X و?*�J� X�4 ا���دة  -

  

  

 

  ا,ھ�اف ا����ا��� وا������ . -ج

� و?�ر&G ا�G��H  -1ج���?. �  ��*�� ا��#�ع U4 ا��(��] ا�������� �)�ه P�4 ا��
��ى ا��و�

  ?���5 ا���Wر ا��ط5� ا?��ه ا��/�&� ا��ط��5 . -2ج

  .��ق ا,�
�ن .و?��&� �)�دئ ا���������� ، ا��&���اط��  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اBC ا������ وا����

 ا���K�0ة ا,����� ا��S5&� وا���K�0ة ا������  -

 ا���K�0ة ا��*����4  -

- (T5&ا��0&-� و(ا�)�ر�� � ا���Aام و��C$ و?���5ت ا�����

  ا���ر&I ا����� ��/�&� واU4 ���N ا���دة  -

  

  

 

    � ط�اBC ا�����



  

 ا�)��5 ا�����0  .11

1 -  ����Hا����رة ا�� G�11996 –بغداد  –د. عصام العطية / القانون الدويل العام       ا� 


�� ( ا��(�در)  - 2�Cا�� Jا���ا�  
  د. حامد سلطان / القانون الدويل العام 

  د. حممد سامي عبد احلميد / القانون الدويل العام 

 ا�G�1 وا���ا�J ا��� &�:P �"�   -أ

 ( ا���^ت ا������، ا����ر&� ،..) 

 حكمت شرب . القانون الدويل العام  -

 حسن اجلليب / القانون الدويل العام  -

 الة املصرية للقانون الدويل  -

 JNا,���1و��� ، ��ا Jب_ ا���ا�
 T�����,ا 

Un.org 

  

  

  

 
  

12.  �  %�H? �Hر ا����ر ا��را�

  %20ا��*�دات وا#�� ��ر�� �)��ة و��
�H�� ���0� T&� ا, #� .�ود ا�5
)� ا����و�� ,���ذ ا���دة 

  

 

  الفصل االول 
  القانون الدولي العام 

  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف  معهرفة وفهم  3 االول

بالقانون الدولي 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

 ا,���0ن ا���0&�ي  -

 ا,���0ن ا�W*�ي  -

  ./�ر ا�G��H و��Wر��X و?*�J� X�4 ا���دة -

  

  

 

�  ا������5 (ا��aھ���� ا��"�رات  ا����� و - د )AWر ا��Hى ا������� ������� ا���ظ�9 وا���%cا��"�رات ا
.(  

  ��*�� ا����0$ وا,����5ج �1W$ :�0] و���ي  -1د

  ا,#�1ر ا�������� ا��و��� ��� &�Aم �(��] ا�)�� ��*�� ?�ظ�9  -2د

  -3د

    -4د



 العام 

تمييز القانون  معهرفة وفهم  3 الثاني

الدولي العام عن 

غيره من القواعد 

 المشابهة 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

طبيعة القانون  معهرفة وفهم  3 الثالث 

 الدولي العام 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

اساس القانون  معهرفة وفهم  3 الرابع 

 الدولي العام 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

العالقة بين القانون  معهرفة وفهم  3 الخامس

الدولي والقانون 

 الداخلي 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

نطاق القانون  معهرفة وفهم  3 السادس

 الدولي العام 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

مصادر القانون  معهرفة وفهم  3 السابع 

الدولي العام / 

 المعاهدات 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  ابرام المعاهدات  معهرفة وفهم  3 الثامن 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

شروط صحة انعقاد  معهرفة وفهم  3 التاسع 

 المعاهدات 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  تنفيذ المعاهدات  معهرفة وفهم  3 العاشر

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الحادي 

 عشر 

اثر المعاهدات  معهرفة وفهم  3

 وتفسيرها 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الثاني 

 عشر 

تعديل وانتهاء  معهرفة وفهم  3

 المعاهدات 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الثالث 

 عشر 

تقليدية وحديثة البور  العرف الدولي  معهرفة وفهم  3

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الرابع 

 عشر 

المصادر المساعدة  معهرفة وفهم  3

 في القانون الدولي 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الخامس 

 عشر

تطور وتدوين قواعد  معهرفة وفهم  3

 القانون الدولي 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

 

  



   لثانيا الفصل

  القانون الدولي العام

 

 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

اشخاص القانون  معهرفة وفهم  3 االول

 الدولي العام 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

عناصر الدولة  معهرفة وفهم  3 الثاني

 ومعيارها القانوني 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  انواع الدول  معهرفة وفهم  3 الثالث 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  حياة الدول  معهرفة وفهم  3 الرابع 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المسؤولية الدولية  معهرفة وفهم  3 الخامس

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

اشخاص القانون  معهرفة وفهم  3 السادس

الدولي من غير 

الدول : الكرسي 

 البايوي

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  المنظمات الدولية  معهرفة وفهم  3 السابع 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الطرق السليمة  معهرفة وفهم  3 الثامن 

لتسوية المنازعات 

الدولية / الطرق 

 الدبلوماسية 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  التسوية السياسية  معهرفة وفهم  3 التاسع 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

تقليدية وحديثة البور  التحكيم  معهرفة وفهم  3 العاشر

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الحادي 

 عشر 

التسوية القضائية /  معهرفة وفهم  3

محكمة العدل 

 الدولية 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

امتحانات تحريرية + تقليدية وحديثة البور تكوين المحكمة  معهرفة وفهم  3الثاني 



 شفوية +الحضور  بوينت  واختصاصتها  عشر 

الثالث 

 عشر 

االختصاص  معهرفة وفهم  3

 القضائي للمحكمة 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الرابع 

 عشر 

تقليدية وحديثة البور  االختصاص االفتائي معهرفة وفهم  3

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 

الخامس 

 عشر

االجراءات والقواعد  معهرفة وفهم  3

التي تطبقها 

 المحكمة 

تقليدية وحديثة البور 

 بوينت 

امتحانات تحريرية + 

 شفوية +الحضور 
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 بيان مفهوم التلوث اسبابة انواعة  - 3
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10. � ����Eت ا����� وط�اBC ا������ وا����� وا�����

  اFھ�اف ا����%��  -أ

  ا����)* ��7$�م ا�"�!�  -1أ

  ا����)* ��7$�م ا����ث -2أ

�� ا��و��� ��� )���B ����ث ا�"�!� ا����ف ا��I�� Jع  -3أ��
 ا�

�� ���Iع +��ث ا�"�!� %� ا���اق -4أ���� 

 ا����)* �Mھ� اF+�7#��ت وا����ھ�ات وا���+��ات ا��و��� ا�����5 ���"�!� .  -5أ

   -6أ

   اFھ�اف ا��$�ر+�� ا��E>� ���"����(   -ب 

  �4ض دور ا����O5ت ا��و��� و-��� ا�"�!�– 1ب

  )��ض ا��O5م ا������� ا��ا'�� ا���ا#� %��� )���B �/��� ا�"�!� – 2ب

   - 3ب

     -4ب

      � ط�اBC ا������ وا����

- ���و��� %Q"� ا��ام ا�/��E��ا �% �"�Rا� �� ا��/��Iات ��S� Tر% U5(�� ام ط�)�� ا�"�ر�E��ا
  .ا��Sح 

-  . �"�Rا� &"# W� ء���Fذ وا���Fا &"# W� ء���Fط�)�� ا  

  

  

 

      � ط�اBC ا�����

-  �"�R�� ����( ا��اء ا'�"�رات  

- �"�R�� �(�(�/+ ا��اء ا'�"�رات   

& �/��Iة  - �  ا'�"�رات �72)� %

  

  

 

  اFھ�اف ا����ا��� وا������  -ج

  +���5 ا���S ��ھ��� ا�"�!� و-��)�$� -1ج

  ��5ء و[�س �7$�م ا���8%� ا�"�!�� وا�����5 ا��
��ا�� -2ج

  -3ج

    -4ج

  

     � ط�اBC ا������ وا����

  

 U5(�� ح ���"�ر�Sا� �  ا���Eام ا����C& ا�/�)�8 %

 



  

 ا�"��5 ا��/���  .11

1 -  ����Rاليوجد-      ا��1^ ا����رة ا�� 


�� ( ا���6در)  - 2�Cا�� Tا���ا�  
تنمية املوارد الطبيعية )/د.امحد عبد الكرمي سالمة  -(مكافة التلوث  

/2008  

 ا��1^ وا���ا�T ا��� )�>J �$�   -أ

 ( ا���Qت ا������، ا����ر)� ،..) 
/ 

 T#��1و��� ، ��ا�Fا Tب_ ا���ا�
 U�����Fا 

-  

  

  

  

 
  

 '�R+ �R)� ا����ر .12

� '�ص  -���ب �$5 TIورة و�I 

 
 

   

  

  

  

  

  

    � ط�اBC ا�����

 ا'�"�رات ��5)�  - 1

  ا'�"�رات +/�)�)�  - 2

  

  

 

6� ا��Mھ���� ا��$�رات  ا����� و - د ESر ا��Rى ا������� ������� ا���ظ�* وا���'dا������5 ( ا��$�رات ا
.(  

  +�R)� #����� ا��>�ل ا�J ا�������ت ذات ا��Q#�  -1د

� واF����8ر واF���Qل ا�e�/6  -2د�O5ا�� J�4 ا���رة  

   -3د

    -4د



  الفصل االول 

  القانون الدولي للبيئة 
  

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة او 
 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

مفهوم البيئة  التعريف بالقانون  2 االول
والعناصر الداخلة 

 في تعريفها 

لوب الشرح واسلوب اس
توجيه االسئلة الى الطلبة 

 واالجابة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

بوصفه فرع من فروع  2 الثاني
 القانون الدولي العام 

تعريف القانون 
 الدولي للبيئة 

 20امتحان تحريري من  اسئلة الطلبةواستفساراتهم 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

وبيان اوجه التعاون بين  2 الثالث 
الدول في مجال مكافحة 

 التلوث أو الحد منه

خصائص القانون 
الدولي للبيئة 

 ومصادره 

 20امتحان تحريري من  فيما يتعلق بالمادة 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

التطور التاريخي  التعريف بالقانون  2 الرابع 
لالهتمام بالقانون 

الدولي للبيئة ( 
المؤتمرات 

 واالتفاقيات ) 

فضًال عن استخدام 
 البوربوينت في عرض المادة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

بوصفه فرع من فروع  2 الخامس
 القانون الدولي العام 

حماية البيئة في 
القوانين الداخلية ( 
الدستور ، القانون 
الجنائي ، القانون 

 المدني ) 

اسلوب الشرح واسلوب 
توجيه االسئلة الى الطلبة 

 واالجابة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

وبيان اوجه التعاون بين  2 السادس
الدول في مجال مكافحة 

 التلوث أو الحد منه

حماية البيئة في 
القانون الدولي ( 
دور منظمة االمم 

ووكاالتها  المتحدة
المتخصصة في 

 حماية البيئة )

 20امتحان تحريري من  اسئلة الطلبةواستفساراتهم 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

 20امتحان تحريري من  فيما يتعلق بالمادة تعريف ظاهرة  التعريف بالقانون  2 السابع 



وامتحانات يومية شفوية  التلوث البيئي 
واالمتحان  10من 

  70النهائي من 

بوصفه فرع من فروع  2 الثامن 
 القانون الدولي العام 

بيان عناصر التلوث 
 البيئي واسبابه 

فضًال عن استخدام 
 البوربوينت في عرض المادة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

وبيان اوجه التعاون بين  2 التاسع 
الدول في مجال مكافحة 

 التلوث أو الحد منه

اسلوب الشرح واسلوب  انواع التلوث 
توجيه االسئلة الى الطلبة 

 واالجابة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

العوامل المؤثرة على  التعريف بالقانون  2 العاشر
 مكافحة التلوث 

 20امتحان تحريري من  اسئلة الطلبةواستفساراتهم 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

الحادي 
 عشر 

بوصفه فرع من فروع  2
 القانون الدولي العام 

 20امتحان تحريري من  فيما يتعلق بالمادة  آثار التلوث البيئي 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

الثاني 
 عشر 

وبيان اوجه التعاون بين  2
الدول في مجال مكافحة 

 التلوث أو الحد منه

التلوث البيئي في 
العراق من وجهة 

 نظر القانون الدولي

فضًال عن استخدام 
 البوربوينت في عرض المادة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

الثالث 
 عشر 

التطور التاريخي  التعريف بالقانون  2
لالهتمام بالقانون 

الدولي للبيئة ( 
المؤتمرات 

 واالتفاقيات ) 

اسلوب الشرح واسلوب 
توجيه االسئلة الى الطلبة 

 واالجابة 

 20امتحان تحريري من 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

الرابع 
 عشر 

بوصفه فرع من فروع  2
 القانون الدولي العام 

حماية البيئة في 
القوانين الداخلية ( 
الدستور ، القانون 
الجنائي ، القانون 

 المدني ) 

 20امتحان تحريري من  اسئلة الطلبةواستفساراتهم 
وامتحانات يومية شفوية 

واالمتحان  10من 
  70النهائي من 

 20امتحان تحريري من  فيما يتعلق بالمادة  مراجعة وبيان اوجه التعاون بين  2الخامس 



الدول في مجال مكافحة  عشر
 التلوث أو الحد منه

وامتحانات يومية شفوية 
واالمتحان  10من 

  70النهائي من 

 

  

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ��ا��و�� ا��
�  ا��
� ا������ / ا����� .2

 ا��#�"� ������ ا! ������/   CRL 350  ا�� / ر�� ا����ر .3

4. �$�% &'��  ا�.-& ا��را�� ا�*� � ��,�� +��*� / ا�(�ا�) ا��� 

 ,0/ر ا����5 ا��را���  أ3��ل ا�01/ر ا����,� .5

6. �#
 2017-2016 ا�.-& / ا�

 ا�(/��5  ) ���5 1 ( (ا����)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

 29/1/2017 ?�ر�< إ�5اد ھ;ا ا�/:9  .8

 أھ�اف ا����ر .9

حتسني وضع وموستوى الطالب يف اللغة القانونية االنكليزية لطالب كلية القانون لغرض يئة مالكات قادرة على التواصل باللغة 

 االنكليزية

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 وط�ا"B ا������ وا����� وا����������Aت ا�����  .10



  ا!ھ�اف ا����%��  -أ

1
�D ا���� ا! ������-1أ   

  ?$��J �/ادر �Iدرة G�5 ا�����& �F ا����Eت ا!�#(�� -2أ        


K– 3أ.#� L��M��5 +�� ا��?  

 -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا!ھ�اف ا��$�را?�� ا��A:� ������ر .  -ب 

  ا��.��� ����?B��D ا�D� L��M  – 1ب

  ?/��F ا%�ق ا��.��� – 2ب

1
�D ا���� ا! ������ – 3ب?  

     -4ب

 ط�ا"B ا������ وا�����      

  

- ���Q#ات ا��R�1ا�� 

  ا��ا?� 3/ -

  

 

 ط�ا"B ا������      

-   

  ا���Eر��ت ا��/��� 

���$Eا!���1 �ت ا��/��� وا�  

  

 

  ا!ھ�اف ا�/��ا �� وا������ . -ج


�و���ر%� ا!,
�س  -1ج����  


/? K��F ��ارك ا�L��M -2ج.#� K��+ ��5�?و  

�� ا�D% G�5 L��M ا!���ء وا������-3ج/�?  

    -4ج

  

 ط�ا"B ا������ وا�����     

  

  ا���Eر��ت / ا��ا?�3/

 

 ط�ا"B ا������    

 ا!���1ن ا��/��  -

  ا��-9 ا�;ھ#� -

  

  

 



  

 ا�(#�� ا�����1  .11

1 -  ��/�Mا����رة ا�� L��اليوجد      ا� 

  مراجع اجنبية وحماضرات القيت يف املعهد القضائي -  ا���ا�F ا��"�
�� ( ا��-�در)  - 2

 ا���L وا���ا�F ا��� �/:G �$�   -أ

 (..، �� ( ا���Yت ا������، ا����ر
 اليوجد

 FIو �� ، �/ا���ا!� Fب_ ا���ا�
 ا! �� �] 

 اليوجد -

  

  

  

 
  

 'M? �M/ر ا����ر ا��را�� .12

  ا���Aام ا���ا�F ا!�#(�� وا�5اد ا���R�1ات

 
  

  
  

 

  

  

   لثانيالفصل ا

 انكليزي 

 

مخرجات التعلم  الساعات  االسبوع 

 المطلوبة 

اسم الوحدة او 

 الموضوع /

 طريقة التقييم  طريقة التعلم 

التعريف  - 1 االول

 بالمصطلحات 

 المشاركة نظري - مقدمة

 المشاركة نظري تعريف الجريمة االطالع 1 الثاني

 المشاركة نظري خصائص الجريمة االطالع 1 الثالث 

ا��$�رات ا`'�ى ا������� ������� ا��/ظ�9 وا��M/ر ا�AE-� ا��#�/�� ( ا��[ھ���� ا��$�رات  ا����� و - د 
.(  

  ز��دة ا�/�5 ا�.��ي -1د

  ?/���I Fرات ا�L��M -2د

  -3د

    -4د



 المشاركة نظري انواع الجرائم االطالع 1 الرابع 

 امتحان عملي طبيعة الجرائم االطالع 1 الخامس

اغراض القانون  زيادة المعرفة 1 السادس

 الجنائي

 المشاركة عملي

 المشاركة عملي اركان الجريمة زيادة المعرفة 1 السابع 

 المشاركة عملي الشروع زيادة المعرفة 1 الثامن 

 المشاركة داتا شو المساهمة الجنائية زيادة المعرفة 1 التاسع 

 المشاركة داتا شو جريمة االعتداء التمكن الفكري 1 العاشر

الحادي 

 عشر 

 امتحان داتا شو جريمة السرقة التمكن الفكري 1

الثاني 

 عشر 

 المشاركة نظري جريمة االختالس التمكن الفكري 1

الثالث 

 عشر 

 المشاركة نظري جريمة القتل الخطأ التمكن الفكري 

الرابع 

 عشر 

 امتحان نظري جريمة القتل العمد تظوير اللغة 

الخامس 

 عشر

مالحظات ختامية  تطوير اللغة 

 واستنتاجات

 المشاركة نظري

 



ذج و	� ا����ر��  

  

  و	� ا����ر

  

 ����� ���اد ا����
� ا�������� .1

  ا����� ��ا��و�� ا��
�  ا��
� ا������ / ا����� .2

 � ���ت دو��� / 459IO  ا�� / ر�� ا����ر .3

 ا�-�,� - ا+ول ا�()# ا��را��  ا�'�ا�& ا��� %�$# "�!� .4

 .0/ر ا����5 ا��را���  أ�23ل ا�01/ر ا����.� .5

6. � 
 / ا��ا��� 2017-2016 ا�()# / ا�

 ا�'/��5  ) ���5  2( (ا���2)�5د ا�
��5ت ا��را���  .7

 29/1/2017 <�ر%= إ�5اد ھ:ا ا�/89  .8

 أھ�اف ا����ر .9

التعريف مبادة املنظمات الدولية  من خالل أستعراض األسس اليت تقوم عليها وانواع هذه املنظمات على املستوى الدويل واألقليمي 

والوظائف األساسية اليت تقوم ا يف اتمع الدويل حسب طبيعة كل منها باألضافة إىل بيان األساس القانوين هلا وطبيعة عمل 

 ت اليت تتمتع ا موظفيها ومدى احلصانا

 

 

 

 

 

 

�ھم ����ص ا	�رر و�ر��ت ا	���م ا	�و��� ن ا	ط�	ب �������  ً������و#ر و�ف ا	�رر ھذا إ���زاً 
ا	����. و(.د ن ا	ر.ط .�-�� و.�ن و�ف ا	���م .رھ-�ً ,� إذا +�ن �د ��ق ا()�'�دة ا	��وى ن #رص 

.0 ا	.ر-�

 ����Cت ا����� وط�اA@ ا������ وا����� وا������ .10



  ا+ھ�اف ا����"��  -أ

  ا����J/�� 8%/ع  ا�� ���ت و���ن اG�F وا��'�دئ ا��� <�/م ��5!� -1أ

  ���ن اھ��� ا��ور ا��� <�/م �M ھ:ه ا�� ���ت و+����  ا������� � !�  $)/�9ً "��� %���@  -2أ        

               Nا��و��� N�Gوا ��
  ����"�1�� O�5 ا�

 أ����اض ا��� �5# ھ:ه ا�� ���ت وا�/��A# ا��
����C "� <��1@ أ�PاJ!�  -3أ

 و��ى ا����TU وا��N�� #��2 ا�A�" ����>N� TGة و�/د ا�� ��� ا��و�� وا����RG    -4أ

  -5أ

   -6أ

   ا+ھ�اف ا��!�را<�� ا��9�C ������ر .  -ب 

  ���"� ھ����2 �5# ا�� ���ت ا��و��� وا�����RG  – 1ب

  <��1# أھ���  دور ا�� ���ت و��ى "��A<!�  – 2ب

   - 3ب

     -4ب

 ط�اA@ ا������ وا�����      

  

 ��J�1ات ,��%� -

 <(��J�1����5ات  -

- (Y %/� ا�'�ور ) �-%ا������ ا��1 #A��ام و�C��إ  

 

 ط�اA@ ا������      

 ا�1��G,�ت ا���%�%�1  -

 ا�01/ر ا��/�� -

  ا���Zر�� ا�(���� -

 

  ا+ھ�اف ا�/��ا,�� وا������ . -ج

  < ��� ا��Z/ر �Uھ��� ا�� ���ت "� ا��"�1�� O�5 اN�G وا�
�� ا��و���N  -1ج

  � �ء ����5 وا�1J "��� %���@ ��ور ا�� ���ت ا�����RG و+���� ����� ا��ول ا������  -2ج

  إ�5اد �R ��(C3,/,�� ��ا"�� N5 ا���0%� ا������ -3ج

    -4ج

  

 ط�اA@ ا������ وا�����     

 ��J�1ات ,��%� -

 ��J�1ات <(����5 -

- (Y %/� ا�'�ور ) �-%ا������ ا��1 #A��ام و�C��إ  

 

 ط�اA@ ا������    

 ا�1��G,�ت ا���%�%�1 -

 ا�01/ر ا��/�� -

  ا���Zر�� ا�(���� -

 



  

 ا�' �� ا�����1  .11

 كتاب املنظمات الدولية للدكتور هادي نعيم        ا��2^ ا����رة ا��[�/��  - 1


�� ( ا��)�در)  - 2�Aا���ا�_ ا��  -   

 ا��2^ وا���ا�_ ا��� %/O9 �!�   -أ

 ( ا���aت ا������، ا����ر%� ،..) 
 

 _Rب_ ا���ا�_ ا+���2و,�� ، �/ا
 Y�,��,+ا 

-  

  

  

  

 
  

  $[� <[/ر ا����ر ا��را��  .12

  إن ا��(�دات ا��/J/�5 .����ً وا"��  "� ا�/YR ا��اھN �2/ن ا�� !�ج .�%c ا�['��5 

 
  

  

  

  

  مرحلة رابعةالفصل األول / منظمات دولية / 

  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  المطلوبة

  

  أسم الوحدة أو

  الموضوع

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

    2  األول

التعريف 

  بالموضوع 

تعريف المنظمة الدولية 

  وانواعها

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  أمتحانات

  تحريري+شفوي+الحضور

ا�� �/�� ( ا��!�رات اG$�ى ا������� ������� ا��/ظ�8 وا��[/ر ا�CZ)� ا��Uھ���� ا��!�رات  ا����� و - د 
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  بشكل عام.  2  الثاني

  

المنشأة المعاهدة 

  للمنظمة الدولية

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

عرض المبادئ   2  الثالث

  والقواعد

الشخصية القانونية 

  للمنظمة 

  تحريري+شفوي+الحضور  تقليدية وحديثة/ 

    الباوربوينت  الدولية  العامة.     

    2  الرابع

أستعراض آليه 

  عمل 

نتائج االعتراف 

  القانونيةبالشخصية 

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

المنظمات   2  الخامس

  الدولية.

  

المسؤولية القانونية 

  للمنظمات الدولية

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

بيان هيكلية   2  السادس

  المنظمات. 

  

تقليدية وحديثة/   العضوية 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

توضيح السلطات   2  السابع

التي تتمتع بها 

  المنظمات.

تقليدية وحديثة/   اجهزة المنظمات

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

    2  الثامن

تحليل العالقة 

  بين 

تقليدية وحديثة/   سلطات المنظمات

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

الموظفين   2  التاسع

  والمنظمات.

الموظف الدولي/ 

  تعريف/ تعيين

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور



  

    2  العاشر

معرفة مصادر 

  التمويل.

طبيعة العالقة بين 

  الموظف والمنظمة

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

مزايا وحصانات     2  الحادي عشر

  الموظف

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

حصانات وامتيازات     2  الثاني عشر

  المنظمة

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

الحصانات الخاصة     2  الثالث عشر

  بممثلي الدول االعضاء

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   تمويل المنظمات    2  الرابع عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   الميزانية    2  الخامس عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

  

  الفصل الثاني/ المنظمات الدولية/ المرحلة الرابعة

  

  األسبوع

  

  الساعات

  

مخرجات التعلم 

  المطلوبة

  

  أسم الوحدة أو

  الموضوع

  

  طريقة التعليم

  

  طريقة التقييم

    2  األول

التعريف 

  بالموضوع 

تقليدية وحديثة/   مبدأ العالمية في التنظيم الدولي

  الباوربوينت

  أمتحانات

  تحريري+شفوي+الحضور

            



  بشكل عام.  2  الثاني

  

تقليدية وحديثة/   عصبة االمم/ النشأة/ العضوية

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

عرض المبادئ   2  الثالث

  والقواعد العامة.

  

االمم المتحدة/ النشأة/ 

  االهداف/ المبادئ

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

أستعراض آليه   2  الرابع

عمل منظمة االمم 

  المتحدة الدولية.

  

تقليدية وحديثة/   العضوية في االمم المتحدة

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   ايقاف العضوية وانهائها  2  الخامس

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

بيان هيكلية االمم   2  السادس

  المتحدة 

  

توضيح السلطات 

التي تتمتع بها 

  المنظمة.

  

تقليدية وحديثة/   اجهزة االمم المتحدة

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

الجمعية العامة/ التكوين/   2  السابع

  لهااالنعقاد / اللجان التابعة 

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

نظام التصويت/ اختصاصات   2  الثامن

  الجمعية العامة

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

عرض المنظمات   2  التاسع

  األقليمية .

مجلس االمن/ التكوين/ 

  االختصاصات

تقليدية وحديثة/ 

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   نظام التصويت في المجلس    2  العاشر

  الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   االجهزة االخرى    2  الحادي عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  تحريري+شفوي+الحضورتقليدية وحديثة/ المنظمات االقليمية/ الجامعة     2  الثاني عشر



 الباوربوينت  العربية

العضوية/ اجهزة الجامعة     2  الثالث عشر

  واختصاصاتها

تقليدية وحديثة/ 

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

تقليدية وحديثة/   حلف شمال االطلسي    2  الرابع عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

تقليدية وحديثة/   منظمة الدول االمريكية    2  الخامس عشر

 الباوربوينت

  تحريري+شفوي+الحضور

  

 


