
                       العراق                                   جمهورية          القادسية : الجامعة 
                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                  القانون :الكلية 
                               جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                      القانون العام :القسم 

                                                                                     الثالثة :المرحلة 
اسامة صبري محمد  :ي اسم المحاضر الثالث                                                                                    

 علي محمد حسن + 
  استاذ مساعد  :اللقب العلمي                                                                              

 ماجستير  :المؤهل العلمي                                                                              
 كلية القانون  :مكان العمل                                                                              

  األسبوعيجدول الدروس 
 

 علي محمد حسن +  اسامة صبري محمد  االسم 
 

  khaafaji@gamil.comAli  البريد االلكتروني 
 

 القانون الدولي االنساني  اسم المادة 
 

 سنوي  مقرر الفصل 
 

ان يتنوروا تعريف الطالب باصول مادة القانون الدولي االنساني ومضامينها االساسية من اجل  المادة  أهداف
 بالمعرفة القانونية والمتعلقة بحماية الشخصية االنسانية 

 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

المادة حميع موضوعات القانون الدولي االنساني المتعلقة بتعريفة وطبيعة مصادره تهتم تفاصيل 
 وتطبيقه ونفاذه وتحديد نطاقه من خالل استعراض مبادءه العامة والوقوف مواد تحديد الطبيعة

 

 (مدخل الى القانون الدولي االنساني ) عامر الزاملي . د  الكتب المنهجية 
 

 (القانون الدولي االنساني) نزار العنبكي . د  المصادر الخارجية 
 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي  الفصل الدراسي األول
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 
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                         العراق                                   جمهورية          القادسية : الجامعة 
                             وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                  القانون  :الكلية 
                             جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                      العام  :القسم 

                                                                                      الثالثة  :المرحلة 
+ محمداسامة صبري  :اسم المحاضر الثالثي                                                                                

 علي محمد حسن
  استاذ مساعد :اللقب العلمي                                                                                     
 ماجستير :المؤهل العلمي                                                                                     

 كلية القانون  :مكان العمل                                                                                     
 

 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 تعريف القانون الدولي االنساني 00/9/0202 0

  %6 لمحة تاريخية عن القواعد االنسانية 02/9/0202 0

  %02 العصر او الوسيط  0/02/0202 3

  %00 االسالم وقوانين الحرب  00/02/0202 2

  %02 قانون جنيف وقانون الهاي  09/02/0202 0

  %00 استخدام القوة في العالقات الدولية المعاصرة  06/02/0202 6

  %00 تطور القانون الدولي االنساني  0/00/0202 7

  %09 0262لعام اتفاقية جنيف  9/00/0202 2

  %33 0909اتفاقية جنيف لعام  06/00/0202 9

  %36 0926اتفاقية جنيف لعام  03/00/0202 02

  %39 0929اتفاقية جنيف لعام  32/00/0202 00

  %02 االضاعيات  0977بروتوكوال  7/00/0202 00

  %20 المبادئ االساسية للقانون الدولي االنساني 02/00/0202 03

  %27 بعض مبادئ قانون جنيف وقانون الهاي 00/00/0202 02

مبادئ مشتركة بين القانون الدولي وحقوق  02/00/0202 00
 االنسان 

02%  

  %00 نطاق تطبيق القانون الدولي االنساني 2/0/0200 06

 عطلة نصف السنة 

النطاق المادي لتطبيق القانون الدولي  51/2/2151 07
 واالنساني 

03%  

  %06 النزاعات المسلحة الدولية التعريف ب  22/2/2151 02

  %09 النزاعات المسلحة الدولية    5/3/2151 09

  %63 النزاعات المسلحة غير الدولية  8/3/2151 02

  %66 حاالت اليشملها القانون الدولي االنساني  51/3/2151 00

  %69 النطاق الشخصي للقانون الدولي االنساني 22/3/2151 00

  %73 ضمان النزاعات المسلحة  22/3/2151 03

  %76 الجرحى والمرضى والغرقى  1/4/2151 02

  %79 اسرى الحرب   52/4/2151 00

  %20 معاملة اسرى الحرب  52/4/2151 06

  %20 المفقود والقتلى  22/4/2151 07

  %22 المدنيون  3/1/2151 02

  %90 للصحفيينالوضع الخاص  51/1/2151 09

  %92 موظفوا الخدمات االنسانية  51/1/2151 32

  %97 استعماالت الشارة المتميزة  24/1/2151 30

  %022 ضمان النزاعات المسلحة  4/2/2151 30
 



 :توقيع العميد                                                                         :             توقيع االستاذ     

 

Republic of Iraq                                                                                    University :             
The Ministry of higher Education                                                                 College:  
& Scientific Research                                                                                       Department : 
                                                                                                                             Stage : 
                                                                                                                             Lecturer name: 
                                                                                                                             Academic Status 

Qualification :         
Place of work :        

                   

Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Course Weekly Outline 

Signatuer Percent 

 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 

     0 
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     3 

     2 

     0 
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     2 

     9 

     02 

     00 

     00 

     03 

     02 

     00 

     06 

Half – year Bark 

     07 

     02 

     09 

     02 

     00 

     00 

     03 

     02 

     00 

     06 

     07 

     02 

     09 

     32 

     30 

     30 

Instructor Signature :                                                    Dean Signature 


