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 جدول الدروس االسبوعي

 

 يونس بهجت مها. د.م.أ االسم
 االلكتروني البريد

1TUmahasalihi@yahoo.comU1T 
 الدستوري القانون المادة اسم

 الفصل مقرر
 األول الدراسي
 والثاني

  العراق في السياسي النظام وتطور الدستوري القانون مبادئ 
  الدستور ونظرية الدولة نظرية: األول الدراسي الفصل
 العراق في السياسي النظام تطور: الثاني الدراسي الفصل

 النظام تطور وشرح الدستوري للقانون األساسية والمبادئ العامة األصول دراسة المادة أهداف
 العراق في والسياسي الدستوري

 األساسية التفاصيل
 للمادة

. الدول انواع السلطة، اسناد وسائل خصائصها، أركانها، نشأتها، أساس:الدولة نظرية
 مفهوم الدستورية، الوثيقة وضع اساليب الدستورية، القواعد مصادر:الدستور نظرية

 على الرقابة الدستور، سمو مبدأ الدساتير، انواع الدستورية، القواعد طبيعة الدستور،
 ويشمل:للعراق الدستوري التاريخ. الدستورية القواعد وانهاء تعطيل القوانين، دستورية

  لسنة العراقي االساسي القانون صدور قبل العراق في الدستورية االوضاع دراسة
.    حاليا النافذ 2005 لسة العراق جمهورية دستور صدور الى ، 1925

 في السياسي النظام وتطور الدستوري القانون مبادئ خالد، حنون حميد. د.أ: كتاب المنهجية الكتب
  2010-2009 بغداد، العين، نور مكتب وتوزيع طبع العراق،

 
 والنظام الدستوري القانون في العامة النظرية واخرون، المفرجي حميد احسان. د: كتاب الخارجية المصادر

 1990 بغداد، الحكمة، دار مطبعة العراق، في الدستوري
 الطبع شركة السياسي، والعلم الدستوري القانون مبادئ مرزا، اسماعيل. د: كتاب

 1960 بغداد، االهلية، والنشر
 الفصل الفصل تقديرات

 الدراسي
 االمتحانات السنوي السعي

 اليومية
 االمتحان 

 النهائي
70 %20 %10 % 100 %

يبدأ العام الدراسي لطلبة المرحلة االولى في كل عام متأخرا بسبب معامالت القبول والتسجيل  معلومات أضافية
 مما يخل بشكل واضح على االسابيع المقررة للفصل الدراسي 11وقد يتأخر الى بداية شهر 

 االول

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 بغداد الجامعة :

 الكلية : كلية القانون

 المرحلة : االولى

 اسم المحاضر الثالثي : د.مها بهجت يونس

 اللقب العلمي : استاذ مساعد

المؤهل العلمي : دكتوراة فلسفة في القانون 
 العام

 قسم القانون العام  : مكان العمل
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 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 30/10-
3/11/2011 

النظريات التي قيلت في 
 أساس نشأة الدولة

  

تعريف الدولة وأركانها  6-10/11/2011 2
 وخصائصها

  

   وسائل اسناد السلطة 13-17/11/2011 3
   انواع الدول 20-24/11/2011 4
5 27/11-

1/12/2011 
دراسة بعض الدساتير 

التي أخذت باالتحاد 
 المركزي (الفيدرالي)

  

مصادر القواعد  4-8/12/2011 6
 الدستورية

  

   طبيعة القواعد الدستورية 11-15/12/2011 7
انواع الدساتير من حيث  18-22/12/2011 8

 طريقة التعديل
  

   مبدأ سمو الدستور 25-29/12/2011 9
الرقابة عى دستورية  1-5/1/2012 10

 القوانين
  

تعطيل وانهاء القواعد  8-12/1/2012 11
 الدستورية

  

12     
13     
14     
15     
16     

   
 
 
 

 عطلة نصف السنة

  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي                                                                                               

 

 الجامعة : بغداد

 الكلية : كلية القانون

 المرحلة : األولى

 اسم المحاضر الثالثي : د. مها بهجت يونس

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي : دكتوراة فلسفة في القانون العام

 قسم القانون العام : مكان العمل



  
االوضاع الدستورية قبل  26/2-1/3/2012 17

 1925صدور دستور 
  

 1925دستور  4-8/3/2012 18
 ومؤسساته الدستورية

  

 وهيئات 1958دستور  11-15/3/2012 19
 الحكم 

  

 1963 نيسان 4دستور  18-22/3/2012 20
 وهيئات الحكم 

  

 نيسان لسنة 29دستور  25-29/3/2012 21
  وهيئات الحكم1964

  

 1968 ايلول 21دستور  1-5/4/2012 22
 وهيئات الحكم 

  

 1970 تموز 16دستور  8-12/4/2012 23
 وهيئات الحكم

  

النظام السياسي  15-19/4/2012 24
والدستوري في العراق 

 9/4/2003بعد 

  

قانون ادارة الدولة  22-26/4/2012 25
العراقية للمرحلة 

 2004االنتقالية لسنة 
 اقامته، –المؤقت 

 محتواه، خصائصه

  

الحكومة االنتقالية االولى  29/4-3/5/2012 26
والحكومة االنتقالية 

الثانية في ظل قانون 
 ادارة الدولة المؤقت

  

دستور جمهورية العراق  6-10/5/2012 27
 النافذ حاليا 2005لسنة 

 اقامته، محتواه، –
 خصائصه

  

السلطات االتحادية  13-17/5/2012 28
 والعالقة فيما بينها

  

اختصاصات السلطات  20-24/5/2012 29
االتحادية الحصرية 

 والمشتركة

  

   االقاليم تكوينها وسلطاتها 27-31/5/2012 30
المحافظات التي لم تنتظم  3-7/6/2012 31

 في اقليم
  

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                                                     :        توقيع األستاذ 

   

               

                                                                                 



 

 

 

 

 

Course weekly Outline 

Ass. Prof. Dr. Maha Bahjat Yunees  Course Instructor 
mahasalihi@yahoo.com E_mail 
Constitutional Law Title 
Principles of constitutional law and the evolution of the political system in 
Iraq 

Course coordinator 

Study of public assets and the basic principles of constitutional law and to 
explain the evolution of constitutional and political system of our country, 
Iraq 

Course Objective  

State Theory: the basis of its inception, the elements, characteristics, means 
of assigning power, types of countries. Theory of the Constitution: Sources 
of constitutional rules, methods of developing the constitutional document, 
the concept of the Constitution, the nature of the constitutional rules, types 
of constitutions, the principle of His Highness the Constitution, the control 
of the constitutionality of laws, disable and end the constitutional rules. 
Constitutional history of Iraq: includes study of the constitutional situation 
in Iraq before the Iraqi Basic Law for the year 1925, to the promulgation of 
the Constitution of the Republic of Iraq 2005 currently in force. 

 

Course Description 

Book: a. D. Khaled Hamid affectionate, the principles of constitutional law 
and the evolution of the political system in Iraq, printing and distribution of 
Noor Al Ain Office, Baghdad, 2009-2010 

Textbook 

Book: dr. Ahsan Hameed Mafraji and others, in the general theory of 
constitutional law and constitutional order in Iraq, the Press House of 
Wisdom, Baghdad.1990 
Book: dr. Ismail Mirza, the principles of constitutional law and political 
science, Inc. Copyright civil, Baghdad.1960 

References 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests 
100 %20 %10 % 70 %

 

Course Assessment 

 General Notes 

 

 

 

University: Baghdad                                        
College: Law                                                    
Department: Public Law                               
Stage: First                                                  

Lecturer name: Dr. Maha Bahjat Yunees      
Academic Status:  Assistant Professor 

Qualification : Doctarate 

Place of work: college of law- university     
of Baghdad                                               

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Highr Education & 

Scientific  Research 



 

 

Course Weekly Ou 

 

 

Notes Lab. Experiment 
Assignments  

Topics Covered Date Week 

  the basis of 
establishment of the 
State 

30/10-3/11/2011 1 

  definition of the 
state and its 
elements  

 

6-10/11/2011 2 

   means assigning 
authority 

13-17/11/2011         
      

3 

  kinds of states 20-24/11/2011 4 
  study, which took 

some of the 
constitutions of the 
Central Union 
(federal) 

27/11-1/12/2011 5 

  sources of 
constitutional rules 

4-8/12/2011 6 

  nature of the 
constitutional rules 

11-15/12/2011 7 

  kinds of 
constitutions in 
terms of the 
adjustment method 

18-22/12/2011 8 

  The principle of 
overhead 
constitutions 
 

25-29/12/2011 9 

  Control over the 
constitutionality of 
laws 
 

1-5/1/2012 10 

  disabled and an end 
to the constitutional 
rules 

8-12/1/2012 11 

    12 
    13 
    14 
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Scientific  Research 

 



    15 
    16 

   
 

Half-year Break     
        

 

  
 

  constitutional 
situation before the 
issuance of the 
Constitution of 1925 

26/2-1/3/2012 17 

  the Constitution of 
1925 and its 
constitutional 
institutions 

4-8/3/2012 18 

  Constitution of 1958 
and government 
bodies 

 

11-15/3/2012 19 

  April 4, 1963 
Constitution and 
government bodies 

18-22/3/2012 20 

  Constitution of April 
29 for the year 1964 
and government 
bodies 

25-29/3/2012 21 

  the Constitution of 
September 21, 1968, 
and government 
bodies 

1-5/4/2012 22 

  Constitution July 16, 
1970, and 
government bodies 

8-12/4/2012 23 

  political and 
constitutional 
regime in Iraq after 
9/4/2003 

15-19/4/2012 24 

  Administrative Law 
for the transitional 
period for the year 
2004 the temporary - 
residence, its 
content, its 
properties 

 

22-26/4/2012 25 

  transitional 
government first and 
second transitional 
government under 
the Transitional 
Administrative Law 

 

29/4-3/5/2012 26 
 

  the Constitution of 
the Republic of Iraq 
of 2005 currently in 

6-10/5/2012 27 



force - his stay, its 
content, its 
properties 

 
  federal authorities 

and the relationship 
between them 

13-17/5/2012 28 

  Powers of the 
Federal exclusive 
and shared 

20-24/5/2012 29 

  composition and 
powers of the 
regions 

27-31/5/2012 30 

  provinces that are 
not incorporated in 
the province of 

3-7/6/2012  
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	استمارة الخطط التدريسيةأ.م.د. مها بهجت يونس

