
عدد الساعات عملي / المادة 
نظري

المفردات عدد الوحدات

٠     تعريف المعاهدات،تصنيف المعاهدات، ابرام المعاهدات،    صياغة المعاهدات،  التوقيع على المعاهدات،   3نظري قانون الدولي العام 
 

         تسجيل المعاھدات,    تنفيذ المعاھدات,  أثر المعاھدات على أطافھا,  أثر المعاھدات على غير أطرافھا,    تعديل 
المعاھدات

         انتھاء المعاھدات.
        لكورس الثاني

         تفسير المعاھدات,  مبادىء التفسير للمعاھدات, السلطة الدولية المختصة بالتفسير, السلطة الداخلية المختصة 
بالتفسير

     موقف مجلس الدولة الفرنسي من تفسير المعاھدات،موقف محكمة النقض الفرنسية من تفسير المعاھدات الدولية
 أسس التفسير,   مبادىء حسن النية,مبدأ االلفاظ الطبيعية لتفسير المعاھدات,      مبدأ االطار الخاص بالمعاھدات 

للتفسير
   مبادىء األعمال التحضيرية لتفسير المعاھدات وموقف القضاء منھا ، موقف المادة ٣١-٣٢ من اتفاقية فينا لسنة 

١٩٦٩ بتفسير المعاھدات الدولية
      تفسير المعاھدات المحررة بأكثر من لغة وموقف التحكيم الدولي منھا وموقف المادة ٣٣ من اتفاقية فينا لقانون 

١٩٦٩ نة ل نا ف

قانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين
التنازع في أصول المرافعات المدنية في

3نظري العالقات الدولية الخاصة

القسم األول- التنازع في أصول االختصاص القضائي الدولي

مقدمة: التعريف باالختصاص القضائي الدولي وبيان أهميته

الفصل األول:- طبيعة االختصاص القضائي الدولي وتمييزه عن االختصاص التشريعي ومدى 

سلطة الدولة في تنظيمه

المبحث األول: طبيعة االختصاص القضائي الدولي

المبحث الثاني: تمييز االختصاص القضائي الدولي عن االختصاص التشريعي

المبحث الثالث: مدى سلطة الدولة في تنظيم االختصاص القضائي الدولي

الفصل الثاني: ضوابط االختصاص القضائي الدولي في التشريع المقارن

المبحث األول: ضابط جنسية المدعى عليه وموطنه

المبحث الثاني: ضابط محل تنفيذ االلتزام وموقع المال



المبحث الثالث: ضابط الخضوع اإلرادي الفصل الثالث: ضوابط االختصاص القضائي الدولي في 

التشريع العراقي

المبحث األول: ضابط االختصاص القائم للجنسية العراقية للمدعي عليه وموطن المدعي عليه 

األجنبي في العراق

المبحث الثاني: ضابط االختصاص القائم محل وجود المال في العراق ومحل تنفيذ االلتزام

المبحث الثالث:ضابط الخضوع اإلداري والدفع باإلحالة لقيام ذات النزع أمام محكمة أجنبية .

القانون الدولي الخاص ، التنازع في 
أصول المرافعات المدنية في نطاق 

القانون الدولي الخاص
3نظري 

الكورس األول/ االختصاص القضائي الدولي

الفصل األول- ماهية االختصاص القضائي الدولي

المبحث األول – تعريف االختصاص القضائي الدولي وطبيعته القانونية

 المبحث الثاني – مقارنة بين القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص وقواعد االختصاص

القضائي الدولي

المبحث الثالث – اثر االختصاص القضائي الدولي على االختصاص التشريعي

. المبحث الرابع – اثر االختصاص التشريعي على االختصاص القضائي الدولي

الفصل الثاني – مدى حرية الدولة في تنظيم االختصاص القضائي الدولي

.المبحث األول – الضوابط العامة في تحديد االختصاص القضائي الدولي في التشريع المقارن

المبحث الثاني – الضوابط العامة في تحديد االختصاص القضائي الدولي في التشريع العراقي

المبحث الثالث – اثر الخضوع اإلرادي في االختصاص القضائي الدولي



.الفصل الثالث – تقييم االختصاص القضائي الدولي واالستثناءات الواردة علية

. المبحث األول – تقييم االختصاص القضائي الدولي

المبحث الثاني – االستثناءات التي ترد على االختصاص القضائي الدولي

القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين
القسم الثاني: تنفيذ األحكام األجنبية 

3نظري 

الفصل األول: ماهية األحكام األجنبية وأساليب تنفيذها والنظم القانونية في تنظيمها

المبحث األول: ماهية األحكام األجنبية

المبحث الثاني أساليب تنفيذ اإلحكام األجنبية

المبحث الثالث: النظم القانونية في تنظيم األحكام األجنبية

الفصل الثاني: مسوغات تنفيذ األحكام األجنبية وشروط تنفيذها في التشريعات المقارنة

المبحث األول: مسوغات تنفيذ األحكام األجنبية

المبحث الثاني شروط تنفيذ األحكام األجنبية في التشريعات المقارنة

الفصل الثالث: شروط تنفيذ األحكام األجنبية في التشريع العراقي وٕاجراءات تنفيذها

المبحث األول: الشروط الموضوعية في تنفيذ األحكام األجنبية

المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ األحكام األجنبية

الفصل الرابع: رقابة االختصاص القضائي عند تنفيذ األحكام األجنبية وطرق الطعن فيها

المبحث األول : رقابة االختصاص القضائي عند تنفيذ األحكام األجنبية



المبحث الثاني: طرق الطعن في تنفيذ األحكام األجنبية

الفصل الخامس: تنفيذ األحكام األجنبية في القضاء العراقي

المبحث األول: القضاء المستعجل

المبحث الثاني:القضاء ألوالئي

المبحث الثالث: الحجز االحتياطي

القانون الدولي الخاص ،تنفيذ األحكام 
3نظري األجنبية

الفصل األول – ماهية تنفيذ األحكام األجنبية

المبحث األول – التعريف بتنفيذ األحكام األجنبية ومسوغاتها القانونية

. المبحث الثاني – شروط تنفيذ األحكام األجنبية في القانون المقارن

. المبحث الثالث – شروط تنفيذ األحكام األجنبية في القانون

.الفصل الثاني – الدور الرقابي للقاضي الوطني في تنفيذ األحكام األجنبية

. المبحث األول – سلطة القاضي الوطني عند تنفيذ األحكام األجنبية

.المبحث الثاني – النظم القانونية المتبعة في تنفيذ األحكام األجنبية

.المبحث الثالث – حجية الحكم األجنبي في اإلثبات

.الفصل الثالث – إجراءات تنفيذ األحكام األجنبية وطرق الطعن فيها

.المبحث األول – إجراءات تنفيذ األحكام األجنبية

المبحث الثاني – طرق الطعن باألحكام األجنبية

.المبحث الثالث – تنفيذ األحكام األجنبية في القضاء الوقتي

3FIRST COURSEنظري القانون الدولي باللغة االنكليزية 
Charter of the United Nations



PREAMBLE
PURPOSES AND PRINCIPLES
MEMBERSHIP
ORGANS
THE GENERAL ASSEMBLY
-          Composition
-          Functions and Powers
-          Voting
-          Procedure
PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

SECOND COURSE
ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES
OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION .

REGIONAL ARRANGEMENTS
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
THE SECRETARIAT
AMENDMENTS

STATUTE OF THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Organization of the Court 
Competence of the Court
Procedure
Advisory Opinions
Amendment

١‐    التكوين2نظري ٢المنظمات الدولية 
-         العضوية الدائمة وغير الدائمة

-         العضوية المؤقتة



-         التمثيل
-         الرئاسة

٢‐    اإلجراءات
-         الجلسات
-         التصويت
-         النصاب

-         تصويت العضو المؤقت بموجب المادة ٤٤
-         المسائل اإلجرائية والمسائل غير اإلجرائية

الكورس الثاني

-         تصريح الدول األربعة الكبرى بشأن إجراءات التصويت في مجلس األمن
-         االمتناع اإللزامي عن التصويت
-         حق الفيتو خارج مجلس األمن

-         التصويت على الوظائف اإللزامية والوظائف غير اإللزامية
-         عدم قدرة مجلس األمن للوصول إلى قرار
-         تحويل االختصاص إلى الجمعية العامة

-         المساعدة الذاتية
-         الرأي العام

-         الحلول خارج مجلس األمن
-         المسؤوليات األساسية للقوى الكبرى كتبرير لحق الفيتو

-         التطور مقارنة بعھد العصبة
-         مراجعة حق الفيتو لألعضاء الدائمين لمجلس األمن

٣‐    االختصاص
-         التحديد العام الختصاص مجلس األمن (المادة ٢٤)

-         اآلثار القانونية ألعمال مجلس األمن (المادة ٢٥)


