
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 نبراس ظاهر جبر االسم
 Nibras.alzayadi@gmail.com البريد االلكتروني

 القانون الدولي الخاص اسم المادة

 نظام الفصول  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 قانون المعلومات التفصيل الخاصة بالعالقات الدولية الخاصة

 االساسية للمادةالتفاصيل 
 

 ادرجت طيا

 
 الكتب المنهجية

 

 د
 غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص، االجزاء االول والثاني.حسن الهداوي ود.

 
 المصادر الخارجية

 

ابراهيم احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص، الجنسية، دار النهضة العربية، .د -1
3002. 

جداوي، القانون الدولي الخاص، االختصاص الدولي احمد قسمت ال.ابراهيم احمد ود.د -3
 .1991واالثار الدولية لالحكلم، من دون مكان طبع، 

احمد عبدالكريم سالمة، علم قاعدة التنازع واالختار بين الشرائع، مكتية الجالء .د -2
 .1991الجديدة، المنصورة، 

 
 تقديرات الفصل

االمتحان  الكورس  االول  
النهائي 

   الكورس االول

 االمتحان النهائي الكورس الثاني  
 راالختبا

 النظري 
 اليومي  النظري  راالختبا اليومي 

20% 10% 10% 20% 10% 10% 
 

 معلومات اضافية
 

اضافة تعديالت قانون تم تحديث بعض مفردات المنهج بما يناسب طالب القانون من خالل 
 3001لسنة  31الجنسية الجديد رقم 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
   الربعة  :المرحلة 

نبراس ظاهر  :سم المحاضر الثالثي ا
 جبر 

 مساعد   مدرس :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :المؤهل العلمي 

 كلية القانون:مكان العمل  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

بو
س

ال
ا

 ع

 التوقيع النسبة   المادة النظرية التاريخ

  %6 تعريف القانون الدولي الخاص 12/9/1122 1

  %12 مصادر القانون الدولي الخاص  9/1122/ 12 2

  %11 تعريف الجنسية وبيان طبيعتها 5/21/1122 3

  %24 الحكم الشرعي  21/21/1122 4

  %33 الجنسية المكتسبة وطرق اكتسابها  29/21/1122 5

  %36 اثار اكتساب الجنسية  12/21/1122 6

  %42 فقدان الجنسية واثاره  1/22/1122 7

  %41 استرداد الجنسية واثاره 9/22/1122 1

  %54 الجنسية االشخاص المعنوية  22/22/1122 9

القضائي  تنازع الجنسيات واالختصاص 12/22/1122 13

  فيها 
63%  

اسسه العامة وطبيعته )الموطن  21/22/1122 11

 (القانونية
66%  

  %72 اكتساب الموطن وفقده واسترداده  7/21/1122 12

  %71  القانون الذي يتحدد به الموطن الدولي  22/21/1122 13

  %16  تحديد االجنبي والمراد من مركزه  12/21/1122 14

  %94 مركز االجانب في القانون العراقي  12/21/1122 15

  %133  االجنبي والحياة العغمة 4/1/2315 16

 العطلة الربيعية 

تعريف تنازع القوانين وشروطه  25/1/1125 17

 ونطاقه 
6%  

  %12 التكييف  11/1/1125 11

  %11 االحالة  2/2/1125 19

  %24 تنازع القوانين في الحالة واالهلية 2/2/1125 23

  %33 الزواج واثاره  25/2/1125 21

  %36 تنازع القوانين في الواريث والوصايا 11/2/1125 22

  %42 االموال المادية 19/2/1125 23

  %41 االموال غير المادية 5/2/1125 24

  %54 االلتزامات وشكل التصرف  21/2/1125 25

  %63 موانع تطبيق القانون االجنبي 29/2/1125 26

  %66 اثبات وتفسير القانون االجنبي 12/2/1125 27

تنازع االختصاص القضائي الدولي  2/5/1125 21

 للمحاكم العراقية
72%  

  %71 االختصاص القضائي للمحاكم العراقية 21/5/1125 29

  %16 تنفيذ االحكام االجنبية  27/5/1125 33

  %94 اجراءات اصدار قرار التنفيذ 24/5/2315 31

  %133 اثار الحكم االجنبي 4/6/2315 32

 :توقيع العميد       :يع االستاذ توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية:الجامعة 
 كلية القانون:الكلية 

 الخاص :القســم 
 الربعة    :المرحلة 

 نبراس ظاهر جبر :سم المحاضر الثالثي ا

 مدرس  مساعد  :للقب العلمي ا
 ماجستير قانون   :مي المؤهل العل

 كلية القانون:مكان العمل  

 

 


