

1

كؤرس بووك (القانون الدولي العام)

ناوى كؤرس
القانون الدولي العام / المرحلة الثالثة
مامؤستاى بابةت
م.د. بشارت  زنكنة 
بةش / كؤليذ
ياسا
زانكؤى سؤران
ثةيوةندى 
ت  /07504686077
ئيميَل/ zangana2011@live.com
لينكى كؤرس لة زانكؤ

ناوى ريَكخةر
م. ماجدة على ملا صادق
ثةيوةندى
ت / 
ئيميَل /     
     أهمية دراسة مادة القانون الدولي العام
تأتي أهمية دراسة هذه المادة من منطلق مضمونه و ما تحويه من مواضيع مختلفة ، متعددة و متنوعة، حيث تكون  أهميتها واضحة لكل  دارس علم القانون، لأنه يستطيع من خلال هذا العلم الإلمام بفكرة عامة عن القانون الدولي العام من حيث معناه وخصائصه وطبيعته ومصادره وفروعه .فاذا كان القانون الدولي العام قد قام بدور كبير في تكوين وارساء قواعد القانون الذي تحكم العلاقات بين الدول والاشخاص القانونية الدولية الاخرى. فان الدور الاكثر اهمية وخطورة يبرز في رقابته على اعمال وتصرفات الدول، والتحقق من احترام مبدا المشروعية. وتوفير الجو السلمي والودي بين الشعوب وتجنب النزاعات او الحد منها والوصول الى التسوية السلمية لها.
.

الهدف من دراسة مادةالقانون الدولي العام
تهدف دراسة هذه المادة إلى تعريفها بالطالب من خلال  إيضاح مفهوم القانون الدولي العام وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. ومن خلاله يتزود بكم هائل من المعلومات تنمي ملكاته وتعينه في دراسته التفصيلية اللاحقة. ولما كانت الدراسات القانونية تشترك في جملة من المعلومات الأولية والمصطلحات الفنية، قائمة على طائفة من المباديء المشتركة، وحيث أن القانون الدولي العام يركز إهتمامه على دراسة هذه الأمور، فإنه يصبح وسيلة لا غنى عنها في دراسته،. إذ تكون دراسته بالنسبة إليه دراسة تعمق وإستقصاء، وملتقى لجميع ما ألم به من أصول مشتركة ومبادىء عامة مجردة ترجع إليها سائر الجزئيات، وعوناً له في الكشف عن الإتجاهات الرئيسة في الفكر  القانوني التي يستطيع في هديها أن يحكم على الأمور حكماً مبنيّاً على تقدير علمي سليم 
 


مفردات مادة القانون الدولي العام/ المرحلة الثالثة/ كلية القانون- جامعة سوران   /    للسنة الدراسية (  2014-2015)
1
مقدمة عن القانون الدولي العام ووظيفته وتعريفه
2
خصائص القانون الدولي العام والتطور التاريخي
3
تمييز القانون الدولي العام عن غيره
4
علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي
5
طبيعة القانون الدولي العام(اساسه)
6
فروع القانون الدولي العام
7
مصادر القانون الدولي العام
8
المعاهدات: تعريفها و مميزاتها و انواعها
9
العرف والمبادىء القانون العامة
10
احكام المحاكم وقرارات المنظمات
11
 آراء الفقهاء ومبادىء العدل والانصاف
12
 التنازع بين مصادر القانون الدولي العام
13
اشخاص القانون الدولي العام
14
 الدولة: تعريفها ونشوءها وعناصرها
15
 الاعتراف بالدولة
16
انواع الدول
17
الميراث الدولي وشروطه
18
زوال الدولة
19
الشخصية القانونية الدولية
20
انواع المنظمات والعضوية فيها
21
الفاتيكان: الوضع القانوني لها
22
الحركات التحررية الوطنية
23
مفهوم الاقاليم والمقاطعات
24
الشخصية القانونية الدولية للفرد
25
الشخصية القانونية الدولية للشركات
26
 المسؤولية الدولية: طبيعتها وانواعها وآثارها
27
 النزاعات الدولية وطرق تسويتها
28
مفهوم النزاعات وانواعها 


المصادر المعتمدة في دراسة مادةالقانون الدولي العام للمرحلة الثالثة في كلية القانون/ جامعة سوران للسنة الدراسية (  2013-2014)
أسم المؤلف
عنوان الكتاب
ت
 د. سهيل حسين فتلاوي ود.غالب عواد حوامدة
القانون الدولي العام /ج1
1
 د. عصام العطية
 القانون الدولي العام
2
 د. جان رينيه دوبوي
 القانون الدولي العام
3-
 د. ج.أ.تونكين
 القانون الدولي العام
4
 د.وليد البيطار
 القانون الدولي العام
5
  د. شارل روسو  
 القانون الدولي العام
6
    
  
7
   
  
8



خشتةى وانةكان


ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1- 
مقدمة عن القانون الدولي العام ووظيفته وتعريفه
الاول

2-
خصائص القانون الدولي العام والتطور التاريخي
الثاني

3-
تمييز القانون الدولي العام عن غيره
الثالث

4-
علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي
الرابع

5-
طبيعة القانون الدولي العام(اساسه)
الخامس

6-
فروع القانون الدولي العام
السادس

7-
مصادر القانون الدولي العام
السابع

8-
المعاهدات: تعريفها و مميزاتها و انواعها
الثامن

9-
العرف والمبادىء القانون العامة
التاسع

10-
احكام المحاكم وقرارات المنظمات
العاشر

11-
آراء الفقهاء ومبادىء العدل والانصاف
الحادي العشر

12-  
التنازع بين مصادر القانون الدولي العام
الثاني العشر

13-
اشخاص القانون الدولي العام
الثالث العشر

14-
الدولة: تعريفها ونشوءها وعناصرها
الرابع العشر

15-
الاعتراف بالدولة
الخامس العشر

16-
انواع الدول
السادس العشر

17-
الميراث الدولي وشروطه
السابع العشر

18-
زوال الدولة وآثارها
الثامن العشر

19-
الشخصية القانونية الدولية
التاسع العشر

20-
انواع المنظمات والعضوية فيها
العشرون

21-
الفاتيكان: الوضع القانوني لها
الواحد والعشرون

22-
الحركات التحررية الوطنية
الثاني والعشرون

23-
مفهوم الاقاليم والمقاطعات
الثالث والعشرون

24-
الشخصية القانونية الدولية للفرد
الرابع والعشرون

25-
الشخصية القانونية الدولية للشركات
الخامس والعشرون

26-
المسؤولية الدولية: طبيعتها وانواعها وآثارها
السادس والعشرون

27-
النزاعات الدولية وطرق تسويتها
السابع والعشرون



.28-

النزاعات الدولية وطرق تسويتها

الثامن والعشرون


29-
مفهوم النزاعات وانواعها
التاسع والعشرون

30-
الطرق السلمية غير القضائية لتسوية النزاعات
ثلاثون

31-
الطرق السلمية القضائية لتسوية النزاعات
الواحد والثلاثون

32-
التحكيم الدولي
الثاني والثلاثون












نماذج من أسئلة مادة القانون الدولي العام للمرحلة الثالثة في فاكلتي القانون/ جامعة سوران
***********************************************************
س1/ بيّن وجه الإختلاف بين كل مما يأتي: رووى ليَك نةضوون لة نيَوان هةر يةك لة مانةى خوارةوة ديارى بكة:
أ-القاعدة القانونية الدولية والقاعدة  القانونيةالداخلية. 
ب-  القاعدة القانونية الدولية وقواعد الاخلاق الدولية
ج-  القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجاملات الدولية
 

س2/ أجب عمّا يأتي: وةلاَمى ئةمانةى خوارةوة بدةوة:
أ-.شروط الاعتراف بالدولة.
ب- آثار المسؤولية الدولية

س3/ عدد مصادر القانون الدولي العام واشرح واحدا منها؟


