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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 ساجد محمد كاظم الزاملي  االسم 

 Sajid.alzamily@yahoo.com  البريد االلكتروني 

 القانون الدستوري اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

 افهام الطالب بالمبادئ والقواعد الدستورية  المادة  أهداف

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

 الدستور والرقابة على الدستوريةالتعريف بالقانون الدستوري واركان الدولة ومفهوم 

 النظام الدستوري في القران , احسان المفرجي واخرون . د, مبادئ القانون الدستوري  الكتب المنهجية 

 كثيرة ومتعددة  المصادر الخارجية 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل الدراسي 
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %2 تعريف القانون الدستوري  02/02/0202 0

  %6 اساس نشاة الدولة  22/02/0202 0

  %02 اركان الدولة  6/00/0202  2

  %00 خصائص سلطة الدولة  02/00/0202  2

  %01 انواع سلطة الدولة  02/00/0202 0

  %00 وسائل تولي سيطرة الدولة  02/00/0202 6

  %00 انواع الدول  2/00/0202 2

  %02 الدول المبسطة  00/00/0202 1

  %22 الدول المركبة  01/00/0202 2

  %26 الفدرالية  00/00/0202 02

  %22 تطبيقات الفدرالية  0/0/0200 00

  %02 الواليات المتحدة  1/0/0200 00

  %20 المانيا  00/0/0200 02

  %22 سويسرا  00/0/0200 02

  %02 االمارات العربية  02/0/0200 00

  %00 العراق  0/0/0200 06

 عطلة نصف السنة  

  %02 مفهوم الدستور  51/2/2151 02

  %06 سمو الدستور  22/2/2151 01

  %02 انواع الدساتير   5/3/2151 02

  %62 العرف الدستوري  8/3/2151 02

  %66 الرقابة على دستور القوانين   51/3/2151 00

  %62 الرقابة السياسية  22/3/2151 00

  %22 تطبيقاتها  22/3/2151 02

  %26 الرقابة القضائية  1/4/2151 02

  %22 انواعها   52/4/2151 00

  %10 تطبيقاتها  52/4/2151 06

  %10 تعديل الدستور  22/4/2151 02

  %11 الغاء الدستور  3/1/2151 01

  %20 انهاء الدستور  51/1/2151 02

  %22 الدساتير العراقية  51/1/2151 22

20 24/1/2151 0200-0222 22%  

  %022 0220دستور  4/2/2151 20

 

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 
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