
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  م.م لطیف عبد الحسین  االسم
 Latef70@yahoo.com  البرید االلكتروني

  قانون دستوري  اسم المادة
  قانون دستوري  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  أن یتعرف الطالب على مفهوم الدولة وأصل نشأتها والنظریات ذات العالقة . -1
  . ةوجود الدول هاحلیل األركان األساسیة التي یتحقق فیأن یتعلم الطالب ت -2
تطویر قدرة الطالب على التمییز بین مصطلحات ذات عالقة مهمــة بــالمقرر علــى  -3

سبیل المثــال ال الحصــر : الفــروق فیمــا بــین المجتمــع والمجتمــع السیاســي ، والشــعب 
  دولة  .والسكان والشعب السیاسي واألمة وعالقة كل تلك المصطلحات مع ال

أن یفهم الطالب أنواع الدولة مع التركیز على الدول المركبة ( االتحادیــة ) وعلــى  -4
وجه الخصوص تحلیل القواعــد العامــة لإلتحــاد الفیــدرالي كــون بلــدنا ســائر فــي تطبیــق 

  آلیات هذا النوع من اإلتحاد مع المقارنة مع أهم النماذج العالمیة .
  ب نشوء الدول الفیدرالیة .أن یقوم الطالب بدراسة أسالی -5
أن یفهــــم الطالــــب آلیــــات توزیــــع االختصاصــــات فیمــــا بــــین الحكومــــات المحلیــــة  -6

  والحكومة االتحادیة .
أن یطلع الطالــب علــى نمــاذج لمختلــف أنــواع الــدول االتحادیــة الفیدرالیــة وخاصــة  -7

  النموذج األمریكي والنموذج السویسري  .
توضــیح فكــرة ســلطة الدولــة الواحــدة  وهیئاتهــا  أن تكــون لــدى الطالــب قــدرة علــى -8

  الثالث .
أن یدرس الطالب أسس شــرعیة تلــك الســلطة  وأساســها وفــق النظریــات المختلفــة  -9
.  

أن یتمكن الطالب من توسیع مداركه حــول مفهــوم الدســتور، وطبیعتــه القانونیــة  -10
  والسیاسیة والمجتمعیة.

من بیان السلطة المختصــة بــذلك وأســالیب أن یتعرف الطالب على كیفیة إقامته  -11

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى  الجامعة :
  كلية القانون الكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  م.م لطيف عبد الحسيناسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستير قانون دستوريالمؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :



  نشأته.
  أن یتمكن الطالب من فهم أنواع الدستور . -12
  أن یكون لدى الطالب إمكانیة تحلیل فكرة سمو الدستور . -13
  أن یدرس الطالب طرق الرقابة على دستوریة القوانین . -14
  أن یدرس الطالب محتوى الدستور( دیباجة ومتن ) . -15
  رف الطالب على وسائل تفسیر القواعد الدستوریة .أن یتع -16
أن یفهـــم الطالـــب كیفیـــة تعـــدیل الدســـتور و الســـلطة المختصـــة بـــذلك و القیـــود  -17

  الواردة على سلطة التعدیل وٕاجراءات تعدیل الدستور .
  أن یتعرف الطالب على الحاالت التي یتم بها تعطیل الدستور رسمیا وفعلیا. -18
  ب أسالیب إلغاء الدستور .أن یدرس الطال -19
علـــى امتـــداد هـــذا المقـــرر یـــتم تعریـــف الطالـــب بكـــل مـــا یتعلـــق بتطـــور النظـــام  -20

، وحســـب طبیعـــة  2005الدســـتوري العراقـــي مـــع التركیـــز علـــى دســـتور العـــراق لعـــام 
  المفردات التي یتم تناولها في كل محاضرة.

  
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

تسمیة  -فكرة الدولة  -ف بالقانون الدستوري  التعری -المجتمع والقانون  -1
السلطة -اإلقلیم  –تعریف الدولة و أركان الدولة : الشعب -الدولة 

النظریات التعاقدیة  -السیاسیة و أصل نشأة الدولة : النظریات الثیوقراطیة 
  النظریات االجتماعیة -

-انیاً ث-خصائص الدولة الموحدة- أوالً -أنواع الدولة: الدولة الموحدة  -2
الدولة الموحدة ذات -أ-المركزیة والالمركزیة اإلداریة في الدولة الموحدة

 الدولة الموحدة ذات نظام الالمركزیة اإلداریة-ب-نظام المركزیة اإلداریة 

الدستور االتحادي -مظاهر الوحدة في االتحاد الفیدرالي في المجال الداخلي  -3
-لتنفیذیة ، القضائیة ) والسلطات االتحادیة العامة ( التشریعیة ، ا-

سلطات -دستور الوالیة -مظاهر استقالل الوالیات في االتحاد الفیدرالي 
 الوالیة( التشریعیة ، التنفیذیة ، القضائیة )

كیفیة توزیع االختصاصات بین الحكومة االتحادیة والحكومات اإلقلیمیة  -4
تصاصات طریقة توزیع االخ-طرق التوزیع التقلیدیة الثالثة -والمحلیة 

 2005وفق دستور العراق لعام 

السلطة  -وجود الدستور إقامة الدستور  -ماهیة الدستور : فكرة الدستور -5
األسلوب  -المختصة بإقامة الدستور أسالیب نشأة الدستور أنواع الدستور

 غیر التقلیدي في تحدید أنواع الدستور



وانین محتوى سمو الدستور : فكرة سمو الدستور الرقابة على دستوریة الق -6
 متن الدستور -الدستور: مقدمة الدستور

القیود الواردة على سلطة  -تعدیل الدستور: السلطة المختصة بالتعدیل  -7
 إجراءات تعدیل الدستور -تعدیل الدستور 

التعطیل الفعلي للدستور .  -تعطیل الدستور: التعطیل الرسمي للدستور -8
األسلوب غیر العادي -تور إلغاء الدستور: األسلوب العادي إللغاء الدس

  إللغاء الدستور
  

  الكتب المنهجیة
  

  اسم الكتاب: قانون دستوري-1
  اسم المؤلف:حمید حنون خالد -2

  
  المصادر الخارجیة

  

  د. إبراهیم درویش ، القانون الدستوري ، النظریة العامة والرقابة الدستوریة -1
تحلیل النظام الدستوري  د. إبراهیم عبد العزیز شیحا ، القانون الدستوري،-2

  المصري في ضوء المبادئ الدستوریة العامة 
 د. أبو الیزید علي المتیت ، النظم السیاسیة والحریات العامة -3

  د. احمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات -4
د. إسماعیل إبراهیم بدوي ، دعائم الحكم في الشریعة واإلسالمیة والنظم -5

  د. بكر قباني ، دراسة في القانون الدستوري، -6ریة المعاصرة، الدستو 
 د. جورجي شفیق ساري، أصول وأحكام القانون الدستوري.-7

  
  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%  10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
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  المالحظات  المادة العلمية المادة النظرية  التاريخ

التعریف بالقانون  -المجتمع والقانون   األسبوع ( األول )  1
تسمیة الدولة  - فكرة الدولة  - الدستوري  

  تعریف الدولة-

    

السلطة - اإلقلیم  –أركان الدولة : الشعب   األسبوع ( الثاني )  2
  السیاسیة

    

أصل نشأة الدولة : النظریات الثیوقراطیة   الث )األسبوع ( الث  3
النظریات  -النظریات التعاقدیة  -

  االجتماعیة

    

 -سلطة الدولة : خصائص سلطة الدولة  األسبوع ( الرابع)  4
  هیئات سلطة الدولة

    

 -شرعیة سلطة الدولة : فكرة الشرعیة   األسبوع ( الخامس )  5
 -مبادئها  -أهمیتها  -ماهیة الشرعیة 

  أساس شرعیة سلطة الدولة - ضماناتها

    

-أوالً - أنواع الدولة: الدولة الموحدة   األسبوع ( السادس )  6
المركزیة -ثانیاً - خصائص الدولة الموحدة

- أ-والالمركزیة اإلداریة في الدولة الموحدة
الدولة الموحدة ذات نظام المركزیة اإلداریة 

الدولة الموحدة ذات نظام الالمركزیة - ب-
  اریةاإلد

    

      امتحان الشهر االول  األسبوع ( السابع )  7

- أوالً -أنواع الدولة : الدولة المركبة   األسبوع ( الثامن )  8
االتحاد  -ثانیًا -االتحاد الشخصي 

االتحاد الحقیقي أو  -ثالثاً - الكونفیدرالي 
  الفعلي

    

 -رابعاً -أنواع الدولة : الدولة المركبة   األسبوع ( التاسع )  9
تعریف االتحاد - تحاد الفیدرالياال 

كیفیة نشأة االتحاد الفیدرالي -الفیدرالي
مظاهر الوحدة في االتحاد - وانتهاؤه

  الفیدرالي في المجال الخارجي

    

مظاهر الوحدة في االتحاد الفیدرالي في -  األسبوع ( العاشر )  10
- الدستور االتحادي - المجال الداخلي 

شریعیة ، السلطات االتحادیة العامة ( الت
  التنفیذیة ، القضائیة )

    

  جمهورية العراق
  حث العلميوزارة التعليم العالي والب

  جهاز االشراف والتقويم العلمي
  
  
  
  
  

  الجامعة :جامعة المثنى  
  الكلية :كلية القانون 

  القســم :القانون
  المرحلة :االولى

  اسم المحاضر الثالثي :م.م لطيف عبد الحسين
  اللقب العلمي :مدرس مساعد 

  المؤهل العلمي :ماجستير قانون دستوري
 مكان العمل  :كلية القانون

 



مظاهر استقالل الوالیات في االتحاد -  األسبوع ( الحادي عشر)  11
سلطات الوالیة( -دستور الوالیة -الفیدرالي 

  التشریعیة ، التنفیذیة ، القضائیة )

    

كیفیة توزیع االختصاصات بین الحكومة -  األسبوع ( الثاني عشر )  12
-اإلقلیمیة والمحلیة االتحادیة والحكومات 

طریقة -طرق التوزیع التقلیدیة الثالثة 
توزیع االختصاصات وفق دستور العراق 

  2005لعام 

    

 أمثلة االتحاد الفیدرالي  األسبوع ( الثالث عشر )  13

الدولة االتحادیة األمریكیة القائمة  - أوالً 
-الهیئات االتحادیة -على النظام الرئاسي 

الحكومة االتحادیة العالقة بین -الوالیات
  والوالیات

    

 أمثلة االتحاد الفیدرالي  األسبوع ( الرابع عشر )  14

الدولة االتحادیة السویسریة القائمة  - ثانیاً 
الهیئات االتحادیة -على النظام ألمجلسي 

العالقة بین الحكومة -الكانتونات-
  االتحادیة و الكانتونات

    

      الثاني امتحان الشهر  األسبوع (الخامس عشر)  15

وجود  - ماهیة الدستور : فكرة الدستور األسبوع ( األول )  16
 رالدستو 

    

  عطلة نصف السنة

السلطة المختصة بإقامة  -إقامة الدستور  األسبوع ( الثالث )  17
 الدستور

    

     أسالیب نشأة الدستور األسبوع ( الرابع)  18

األسلوب غیر التقلیدي في  - أنواع الدستور لخامس )األسبوع ( ا  19
 تحدید أنواع الدستور

    

     األسلوب التقلیدي في تحدید أنواع الدستور األسبوع ( السادس )  20

     امتحان الشهر االول األسبوع ( السابع )  21

     سمو الدستور : فكرة سمو الدستور األسبوع ( الثامن )  22

     الرقابة على دستوریة القوانین األسبوع ( التاسع )  23

متن  - محتوى الدستور: مقدمة الدستور األسبوع ( العاشر )  24
 الدستور

    

تفسیر الدستور: المصادر العامة للتفسیر  األسبوع (الحادي عشر)  25
 مدارس تفسیر القانون-

    

     وسائل تفسیر القواعد الدستوریة األسبوع ( الثاني عشر)  26

تعدیل الدستور: السلطة المختصة بالتعدیل  الثالث عشر) األسبوع (  27
القیود الواردة على سلطة تعدیل  -

 إجراءات تعدیل الدستور -الدستور 

    

تعطیل الدستور: التعطیل الرسمي  األسبوع ( الرابع عشر)  28
التعطیل الفعلي للدستور . إلغاء  -للدستور

الدستور: األسلوب العادي إللغاء الدستور 
 سلوب غیر العادي إللغاء الدستوراأل-

    

     امتحان الشهر الثاني األسبوع ( الخامس عشر)  29

  توقيع العميد :                                                                      توقيع االستاذ :



  


