
 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 القانون الدستوري اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 The Constitutional law اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

يتعرف الطالب من خالل هذه المادة الدراسية على مفهوم الدولة وأصل نشأتها 

والنظريات ذات العالقة، وأن يتمكن الطالب من معرفة أهم أنواع الدساتير والطبيعة 

القانونية للقواعد الدستورية، وتعديل الدساتير وتفسيرها وانتهائها، ومن خالل هذه 

المادة تكون للطالب فكرة عامة عن كيفية وضع الدساتير، وكيفية مباشرة الرقابة 

ة أهم التطورات السياسية والدستورية في العراق منذ على دستورية القوانين، ومعرف

 نشأة الحكومة العراقية إلى وقتنا الحاضر.

 وصف المادة

وأهم أنواعها ، تعريف الدستور ، وطبيعة القواعد  تعريف الدولة، وأهم أركانها ،

الدستورية ، وأنواع الدساتير ، ومبدأ سمو الدساتير ، والرقابة على دستورية 

القوانين ، وأنواع الدساتير ومحتواها وتعديلها وتفسيرها وانتهائها ، ومعرفة أهم 

 التطورات السياسية والدستورية في العراق

 3 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 3 عدد الوحدات

 غصون علي عبد الزهرة محمد علي اسم التدريسي باللغة العربية

 Ghosoun Ali Abdul Zahra Muhammad Ali اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 ghsoon.alwaeily@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07803653509 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 التعريف بالقانون الدستوري 1

 عالقة القانون الدستوري ببقية القانون العام 2

 تعريف الدولة وأركانها 3

 نظريات نشأة الدولة 4

 أنواع الدول 5

 مفهوم السلطة ووسائل تولي السلطة 6

 األنظمة السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات 7

 تعريف الدستور وطبيعة قواعده 8

 طرق إقامة الدساتير 9

 أنواع الدساتير من حيث الشكل وإجراءات التعديل 10

 الدستور )معنى المبدأ وأنواعه(مبدأ سمو  11

 الرقابة على دستورية القوانين 12

 محتوى الدستور وتفسيره 13

 تعديل الدستور 14

 نهاية الدستور )إلغاء الدستور( 15

 1925 - 1876األوضاع الدستورية بين  16

 العراق في ظل االحتالل البريطاني 17

 النظام الدستوري في ظل النظام الملكي 18

 1925القانون األساسي العراقي  19

 السلطة في ظل القانون األساسي العراقي 20

 واقع النظام الملكي السياسي والدستوري 21

 1968 -1958النظام الدستوري في العراق الجمهوري  22

 1958تموز  27دستور  23

 16/7/1970دستور  24

 الحاكم اإلداري ومجلس الحكم 25

 2004الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة قانون إدارة  26

 وطريقة إقامته وخصائصه 2005محتوى دستور  27

 العالقة بين السلطات 28

 اختصاصات السلطات االتحادية 29

 األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم 30

 :المصادر

 د. حميد حنون خالدمبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق / 

 

 :المراجع الرئيسة

النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق/ د. إحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. ( 1)

 رعد ناجي الجدة

 القانون الدستوري / د عدنان عاجل عبيد( 2)

 العراق / د. محمد طه الحسيني( مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في 3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( القانون الدستوري / د سعد عصفور 1)

 ( القانون الدستوري / د منذر الشاوي2)

 عبد الفتاح سايرالقانون الدستوري / د ( 2)


