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 51501103رمز المساق :                                                 القانون الدستوري   اسم المساق :
 5106-5105السنة الدراسية :    اسبوعٌاً                                               ثالث ساعات  الوقت:

بالقانون الدستوري من خالل تعرٌف الطلبة بمفهوم دستور الدولة باعتباره القاعدة التعرٌف وصف المساق : 
الذي تنتهجه الدولة . مع التركٌز  االساسٌة التً ٌستند الٌها التنظٌم القانونً فً الدولة ومعرفة النظام السٌاسً

 على الوضع الدستوري والقانونً فً العراق .

 
 اهداف المساق

 . التعرٌف بمفهوم دستور الدولة والنظام السٌاسً القائم فٌها 

 . التعرٌف بالدولة وتمٌزها باعتبارها فكرة اجتماعٌة سٌاسٌة تختلف عن التنظٌمات االجتماعٌة االخرى 

  الرابطة بٌن سلطات الدولة المختلفة .توضٌح العالقة 

 الخطوط العامة للمسار

 مفردات المنهج حسب التقويم الدراسي االسبوع

 التعرٌف بفكرة الدولة 0

 كٌفٌة نشوء السلطة السٌاسٌة والنظرٌات الفقهٌة فً ذلك 5

 التعرٌف بخصائص سلطة الدولة 3

 تمٌٌز الدولة عن غٌرها من التنظٌمات االجتماعٌة 4

 اركان الدولة 5

 ركن الشعب 6

 االسس التً ٌقوم علٌها ركن الشعب 7

 ركن االقلٌم 8

 السلطة السٌاسٌة 9

 االعتراف الدولً بنشوء دولة جدٌدة  تأثٌرمدى  01

 مبدا المشروعٌة فً اعمال سلطات الدولة 00

 هٌئات الدولة 05

 انواع الدول 03

 الدولة البسٌطة  04

 الدولة االتحادٌة  05

 فكرة الدستور وطبٌعة القواعد الدستورٌة  06

 مبدا العلوٌة او سمو الدستور 07

 الرقابة على دستورٌة القوانٌن 08

 انواع الرقابة الدستورٌة  09

 تقدٌر الرقابة الدستورٌة 51

 انواع الدساتٌر 50

 .العرف الدستوري .. طبٌعته وانواعه 55

 طرق وضع الدساتٌر  53



 فكرة تعدٌل الدستور 54

 تعطٌل الدستور  55

 الغاء الدستور 56

 النظام الدستوري فً العراق  57

 النظام الدستوري الملكً 58

 النظام الدستوري الجمهوري 59

 5113النظام الدستوري بعد عام  31

 مفهوم ضرٌبة العرصات وعاءها وسعرها واالعفاءات منها وطرائق تقدٌرها  30

 د. احسان المفرجً , رعد الجدة ,كطران  –القانون الدستوري والنظام الدستوري فً العراق  الكتب المنهجية/

 زغٌر نعمة .                                                                                
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 المشاريع

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع

 
 
 

   

 معلومات مدرس المساق

 رقم الغرفة  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 يمكن تغييرها خالل الفصل الدراسي مالحظة / معلومات هذا المنهج ال
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