
  

 جهاز االشرا 

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي

 عباس زبون عبيد العبودي0د0أ االسم
 Dr_abasalaboudy@yahoo.com البريد االلكتروني

 القانون الدولي الخاص اسم المادة
 الجنسية وتنازع القوانين مقرر الفصل
حل المنازعات المشوبة بعنصر اجنبي استناداً لضرورات الحياة  أهداف المادة

 ومتطلباتها وحاجة التجارة وماتفرضه العدالة من احترام حقوق االفراد
التفاصيل األساسية 

 للمادة
الجنسية،الموطن الدولي،المركز القانوني لالجانب،تنازع 
 القوانين،االختصاص القضائي الدولي،تنفيذ االحكام االجنبية

-شرح احكام قانون الجنسية العراقية الجديد والموطن ومركز 1 الكتب المنهجية
 2012-2011 ط –االجانب،د.عباس العبودي 

 القانون الدولي الخاص،تنازع –-د.غالب الداودي ود.حسن الهداوي 2
 1988القوانين- طبع 

 الموجز في الجنسية ومركز االجانب- طبع –-د.حفيظة السيد الحداد 1 المصادر الخارجية
 2002بيروت 

 طبع القاهرة – القانون الدولي الخاص –-د.احمد عبد الكريم سالمة 2
2008 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

30%    70% 

% وامتحان في نهاية السنة من 30يجري امتحان في نصف السنة من  معلومات أضافية
70% 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.عباس زبون عبيد

 اللقب العلمي :استاذ

 المؤهل العلمي :دكتوراه قانون

 :كلية القانون / جامعة مكان العمل
 بغداد

 



 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

المدخل لدراسة القانون  29/9/2011 1
 الدولي الخاص

  

   النظرية العامة للجنسية 5/10/2011 2
انواع الجنسية واالسس  12/10/2011 3

 التي تقوم عليها
  

   فقد الجنسية واستردادها 19/10/2011 4
   مشكالت الجنسية 26/10/2011 5
االختصاص القضائي في  2/11/2011 6

 منازعات الجنسية
  

   الموطن الدولي 9/11/2011 7
   الطبيعة القانونية للموطن 16/11/2011 8
دور الموطن في مجال  23/11/2011 9

 القانون الدولي الخاص
  

اكتساب وفقد واسترداد  30/11/2011 10
 الموطن

  

   مشكالت الموطن 7/12/2011 11
   مركز االجانب 14/12/2011 12
تطور النظام القانوني  21/12/2011 13

 لمركز االجانب
  

القيود الواردة على سلطة  28/12/2011 14
 الدولة

  

حق االجنبي في الدخول  5/1/2012 15
 واالقامة

  

حق االجنبي وممارسة  15/12/2012 16
 الحقوق العامة

  

   عطلة نصف السنة  
   تنازع القوانين 26/2/2012 17
   خصاص قاعدة االسناد 1/3/2012 18
   تطور قاعدة التنازع 11/3/2012 19
القانون الواجب التطبيق  18/3/2012 20

في منازعات االحوال 
 الشخصية

  

القانون الواجب التطبيق  25/3/2012 21
 في العقود

  

  القانون الواجب التطبيق  8/4/2012 22

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة :بغداد

 الكلية :القانون

 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثي :د.عباس زبون عبيد

 اللقب العلمي :استاذ

 المؤهل العلمي :دكتوراه قانون

 كلية القانون-جامعة بغداد :مكان العمل



 في المسؤولية التقصيرية
   التنازع المتحرك 14/4/2012 23
موانع تطبيق القانون  21/4/2012 24

 االجنبي
  

النظام العام والمصلحة  28/4/2012 25
 الوطنية والغش

  

القانون الواجب التطبيق  5/5/2012 26
 في االجراءات

  

االختصاص القضائي  12/5/2012 27
 الدولي

  

ضوابط االختصاص  19/5/2012 28
 القضائي الدولي العامة

  

ضوابط االختصاص في  26/5/2012 29
 القانون العراقي

  

   تنفيذ االحكام االجنبية 2/6/2012 30
   مراجعة وامتحان نهائي  31

:                                                         توقيع العميد :  توقيع األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

 

Dr-Abaas Zaboon Obaid Course Instructor 

Dr_abasalaboudy@yahoo.com E_mail 

Privet international law Title 

Sucicful in privet law Course 
coordinator 

The nationality citizen Course Objective  

Explener nationality – Abbas Alaboudy Course Description 

Conflict of laws Textbook 

 Refereneces 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
70%    30%  

Course 
Assessment 

30+70=100 General Notes 

 

 

 

 

University :  Baghdad                                              
                                                    

College :        Law                                                

Department :          Private Law                              
                                                        

Stage : 4th                                                          

Lecturer  name:Dr-Abaas Zaboon Obaid              
                               

Academic Status : Professor                                   
      

Qualification :      University of Baghdad                  
             College of Law                                          
                                      

                                                 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Highr Education & 

Scientific  Research 



 

 

 

 

Course Weekly Outline 

 

 

 

Notes Lab. Experiment 
Assignments  

Topics Covered Date Week 

  Privet 
international law 

29/9/2011 1 

  nationality 5/10/2011 2 
  Part of nationality 12/10/2011 3 
  Lost nationality 19/10/2011 4 
  Problem 

nationality 
26/10/2011 5 

   
Filed jugeisdication 

2/11/2011 6 

  Citizen inter 
national 

9/11/2011 7 

  Citizen in private 
international 

16/11/2011 8 

  Theroy Citizen 23/11/2011 9 
  Opten citizen 30/11/2011 10 
  Problem citizen 7/12/2011 11 
  Forigen law 21/12/2011 12 
  The development 

of law 
28/12/2011 13 

  Freedom stutat 5/12/2011 14 
  Rite Forigen in 

enter 
15/1/2012 15 

  Rite Forigen puplic 
rights 

26/1/2012 16 

  Half-year Break   
  Conflict law 26/2/2012 17 
  Rule legestiztion 1/3/2012 18 
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  Development 
conflict 

11/3/2012 19 

  The law govering 
stutes 

18/3/2012 20 

  The law govering 
contract 

25/3/2012 21 

  The law govering 
tort 

8/4/2012 22 

  Dinomy contlict 14/4/2012 23 
  Strect torin law 21/4/2012 24 
             dmolic law 28/4/2012 25 
  The govering 

procijer 
5/5/2012 26 

  Field jurdiction 12/5/2012 27 
  Element field 19/5/2012 28 
  Law of forieg law 26/5/2012 29 
  Element sriqi field 2/6/2012 30 

Instructor Signature :                                                      Dean Signature:                                   


	استمارة الخطط  د.عباس التدريسية

