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 لمادة القانون الدولي اإلنساني ستمارة الخطة التدريسيةا
عدنان داود عبد ألشمري . م.م: اسم التدريسي

 Adnan-master176@yahoo.com: البريد االلكتروني

القانون الدولي اإلنساني : اسم المادة

 (المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسان )ساعة واحدة في األسبوع : مقرر الفصل
للدكتور سعيد سالم جويلي 

جعل الطالب ملماً بمفردات القانون الدولي اإلنساني والكشف عن : أهداف المادة
أوجه الغموض التي تحيط بهذا القانون وطبيعته وخصائصه التي 

تمييزه عن غيره من فروع القانون األخرى والتوعية بمبادئه 
. وأحكامه

تتضمن المادة التعريف بالقانون الدولي اإلنساني وبيان أهم مبادئه :  لممادةاألساسيةالتفاصيل 
وأحكامه وإيضاح طبيعته الخاصة ومصادره وأشخاصه ونطاق تطبيقه 

وكذلك بيان التطور الذي تحقق في نطاق القانون الدولي اإلنساني 
والعقبات التي تعترض طريقه ومستقبل قواعده وأحكامه 

المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني  للدكتور سعيد سالم جويلي : الكتب المنهجية

اهم قواعده  - مبادئه– مصادره - القانون الدولي اإلنساني: المصادر الخارجية
للدكتور عصام عبد الفتاح مطر 

 : تقديرات الفصل

 : أضافيةمعمومات 

                                                     

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مادة القانون الذولي اإلنساني استمارة الخطة التذريسية ل

 

 
األسبوع 

المادة المادة النظرية التاريخ 
العممية 

المالحظات 

1. 1
1 

  التعريف بالقانون الدولي اإلنساني  10/2015 /6

  عالقة القانون الدولي اإلنساني بغيره من فروع القانون  13/10/2015  .2
  العالقة بين القانون الدولي اإلنساني واإلسالم  20/10/2015  .3
  المبادئ األساسية لمقانون الدولي اإلنساني  27/10/2015  .4
  المبادئ العامة   3/11/2015  .5
  المبادئ الخاصة بضحايا الحرب  10/11/2015  .6
  مصادر القانون الدولي اإلنساني  17/11/2015  .7
  الطبيعة القانونية لالتفاقيات الدولية  24/11/2015  .8
  العرف الدولي  1/12/2015  .9

  أهمية العرف الدولي  8/12/2015  .10
  قرارات المنظمات الدولية  15/12/2015  .11
  أشخاص القانون الدولي اإلنساني  22/1/2016  .12
  الكيانات المخاطبة بأحكام القانون الدولي اإلنساني  29/1/2016  .13
  اإلفراد  5/1/2016  .14
  الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر  12/1/2016  .15
  الشعوب المخاطبة بأحكام القانون الدولي  19/1/2016  .16

 26/1/2016    
  نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني  16/2/2016 
  النطاق المادي لمقانون الدولي اإلنساني  23/2/2016 
  المنازعات المسمحة الدولية  1/3/2016 
  حروب التحرير الوطنية  8/3/2016 
  المنازعات المسمحة غير الدولية  15/3/2016 
  النطاق الشخصي لمقانون الدولي اإلنساني  22/3/2016 
  الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب  29/3/2016 
  المدنيون   5/4/2016 

ديالى : اسم الجامعة
القانون والعموم السياسية :اسم الكمية
القانون : اسم القسم

الثالثة :المرحمة
عدنان داود : اسم المحاضر الثالثي

م .م: المقب العممي
 ماجستير قانون: المؤهل العممي

 دولي دولي
 كمية القانون: مكان العمل

جمهورية العراق                                      
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

  والتقويم العاماألشراف جهاز 



  موظفو الخدمات اإلنسانية  12/4/2016 
األماكن التي يمتنع عمى األطراف المتحاربة االعتداء عميها لطبيعتها  19/4/2016 

الخاصة  
  

األماكن التي يمتنع عمى األطراف المتحاربة االعتداء عميها بناء عمى  26/4/2016 
االتفاق 

  

  النطاق الزمني لمقانون الدولي اإلنساني  3/5/2016 
  مستقبل القانون الدولي اإلنساني  10/5/2016 
   1949تقويم اتفاقيات جنيف لعام  17/5/2016 

  أسباب انتهاك القانون الدولي اإلنساني  24/5/2016 
  األفاق المستقبمية لمقانون الدولي اإلنساني  31/5/2016  .1

     
 


