
مادة  )متطلبات الكورس: )ورشة عمل في كل محاضرة (Low Constitutional أسم الكورس )المادة(: )القانون الدستوري
 الكورس:

 القانون الدستوري 

الدولة )من تعریف واركان وانواع( والدستور )تعریف  فرع مھم من فروع القانون ولمالھ من اھمیة وتقسیمھ الى قسمین 
ولغایة  1291دراسة النظام الدستوري في العراق منذ نشاة الدولة العراقیة عام  وانواعھ وطریقة تعدیلھ ونھایة الدساتیر( وكذلك

ء الباحث صورة ماھیة الھدف من الكورس: اعطا .ظل التقرات السیاسیة والدستوریة الكثیرة في العراق في 9002االن دستور 
واالداري وخصوصا في العراق ودراسة التغیرات في العراق  . ِ◌ل الدستور والقانون الدستوري وعالقتھ بالنظام السیاسي

االمتحانات:  )إدارة الكورس: )اعطاء مفردات وشرح عنھا وعمل اوراق عمل عن المفرد التي یتم اعطاءھا والضوع الحا
التعرف بالقانون الدستوري لغة واصطالحاً واختالف ( األسبوع األول: القانون الدستوري واقسامھ ))اوراق عمل وامتحان نھائي

القانون الدستوري . 1 ) ونظریة الدولة –وتقسیمھ الى فرعین نظریة الدستور  االتجاھات في تعریفھ وتطویر القانون الدستوري
 3 ادى القانون الدستوري والعلم السیاسي / د . اسماعیل مرزةمب. 9 وتطویر النظام السیاسي في العراق / د. حمید حنون

 یسري ما مطلوب في األسبوع األول أعالھ على باقي األسابیع القانون الدستوري وتطویر االنظمة الدستوریة / د. ثروت بدر.
لى نظریة واحدة لتغیرقیامھا اختلف الكتاب في اساس نشاة الدولة ولم یتفقوا ع اصل الدولة –األسبوع الثاني: نظریة الدولة 

 فلسفیة –السیاسیة واالجتماعیة ، ومع ھذه فان ھذه النظریات ویمكن ان ترجع الى اصول واسس دینیھ  الختالف االسس والمیول
نظریة  –مبادئ القانون الدستوري . 9 المبادئ االساسیة في القانون الدستوري / د . سعد عصفور. 1 . تاریخیة –اجتماعیة  –
األسبوع  نظریة الدولة / د. منذر الشادي –القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة . 3 . ولة / د . طعمھ الجرفالد

 یتضمن تعریف الدولة وبیان اركانھا )الشعب واالقلیم والنظام السیاسي( والسیادة )تتمیز السیادة عن الثالث:الدولة واركانھا
عن الشخصیة المعنویة  الدولة واحیاناً اعتبارھا ركن من اركان الدولة وتمیزھا غیرھا باعتبارھا احیاناً خصیصة من خصائص

القانون . 9 دراسة في النظم االنتخابیة / د. سعاد الشرقاوي. 1 .)وبیان وسائل اسناد السلفة وباالخص االنتخاب )مفھومة وانواعھ
نتكلم عن الدولة  األسبوع الرابع: انواع الدول كاملالنظمة السیاسیة المحاضرة / د . یحیى . 3 الدستوري / د. نوري لطیف

القانون الدستوري / د. حمید . 1 االلمركزیة البسیطة ونظام المركزیة وااللمركزیة االداریة والدولة االتحادیة وانواعھا وانواع
نتكلم  ت في الدول االتحادیةاألسبوع الخامس: توزیع االختصاصا نظریة الدولة / د. منذر الشادي –القانون الدستوري . 9 حنون

المتحدة االمریكیة والعراق  عن مشكلة االختصاصات المتداخلة وكیفیة توزیعھا حسب دستور كل دولة وناخذ دستور الوالیات
األسبوع السادس:  دراسة في نظم االنتخابیة / د. سعاد الشرقاوي. 9 مبادئ القانون الدستوري / د. السید صبري. 1 مثال عنھا

تحدد مصادر النظام الدستوري بالقواعد الدستوریة المكتوبة والقواعد الدستوریة  مصادر القواعد الدستوریة –الدستور  نظریة
قانون الدستوري . 3 القانون الدستوري / د. عدنان عاجل. 9 النظام السیاسي والقانون الدستوري / د. فؤاد العطاء. 1 العراقیة

تتكلم ھنا عن طبیعة القواعد الدستوریة  األسبوع السابع: مفھوم الدستور . احسان المفرجيوالنظام الدستوري في العراق / د 
مقدمة في . 1 )التدوین )الدستور العرفي والدستور المكتوب )المذھب الشكلي والمذھب الموضوعي( وانواع الدساتیر من حیث

القانون الدستوري / د. . 3 لدستوري / د . احسان المفرجيالقانون الدستوري والنظام ا. 9 القانون الدستوري / د. حمید العجمي
اي الدساتیر المرنة والدساتیر الجامدة وراي الفقھ حول  األسبوع الثامن:انواع الدساتیر من حیث طریقة التعدیل عدنان العاجل

 3 العراقي / طارق حربالنظام الدستوري والقانون . 9 مقدمة في القانون الدستوري / د . حمدي العجمي. 1 ھذا التقسیم
اي على الدستور السمو الشكلي والسمو  األسبوع التاسع: مبدأ سمو الدستور االغراق الدستوري / د . رجب دمحم السید احمد.

االنحراف الدستوري / د. رجب دمحم السید . 9 مبادئ الحمایة الدستوریة / د . اسامة احمد عبدالنعم. 1 الموضوعي للدساتیر
وھنا نتكلم عن انواع الرقابى  األسبوع العاشر: الرقابة على دستوریة القوانین القانون الدستوري / د. عدنان العاجل. 3 احمد

الرقابة على دستوریة القوانین . 1 . والمحكمة االتحادیة العلیا 9002)سیاسیة وقضائیة( ونتكلم عن الرقابة القضائیة في دستور 
القانون الدستوري وتطویر االنظمة السیاسیة في مصر / د. ثروت . 9 یة / د. احمد كمال ابو المجدفي الوالیات المنحدة االمریك

نبحث  األسبوع الحادي عشر: تعطیل وانھاء القواعد الدستوریة الدستوري العراقي في بحوث ومقاالت / طارق حرب. 3 بدوي
 1 )العادي لنھایة الدستور الدساتیر )االسلوب العادي وغیر ھنا عن تعطیل )التعطیل الرسمي والفعلي لنھایة الدستور( ونھایة

 3 القانون الدستوري واالنظمة السیاسیة / د. عبدالغني بسیوني. 9 القانون الدستوري واالنظمة السیاسیة / د. عبدالحمید متولي.

: االوضاع الدستوریة في العراق األسبوع الثاني عشر القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق / د. احسان المفرجي.
 1 122تتكلم ھنا عن العراق في ظل الھیمنة العثمانیة واالحتالل البریطاني وفي ظل قیام دستور  وبعد اقامتھ 1292في دستور 



ة التطورات الدستوری. 3 القانون الدستوري والنظام الدستوري / د. احسان المفرجي. 9 القانون الدستوري / د. عدنان العاجل.
نبحث ھنا  2/4/9003األسبوع الثالث عشر: دساتیر العراق في ظل النظام الجمھوري لغایة  في العراق / د . رعد ناجي الجدة

 9 القانون الدستوري/ د. عدنان العاجل. 1 بشكل مختصر والسلطات الثالث وتاثیر النظام السیاسي على الدستور الدساتیر
األسبوع الرابع عشر: النظام  القانون الدستوري / د. حمید حنون. 3 رعد ناجي الجدة التطورات الدستوریة في العراق / د..

 9السیاسي والدستوري في العراق بعد 


