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 كؤرس بووك   
 ) ياشاي دةشتورى     (

 2012 - 2012 
 

 ياساي دةستورى ناوى كؤرس
 ؤراى عمي حصوشم.ي.  مامؤشتاى بةرثرس

 ياشا ياشا تىفاكةلَبةط / 
    soran.hassan@soran.edu.iq ئيميَن/ 2124 420 0750/ ت  ثةيوةندى 

              Soranah82@gmail.com           
  ليهكى كؤرس لة زانكؤ

  ناوى ريَكخةر

 / ئيميَن  ت / ثةيوةندى

ََ    طرنطةي    : طرنطي وثيَويصتى  كؤرشة كة ئةطةر خوَيندني هةر ياسايةن و بابةتةكاني طرنطي تايبةتي خؤي هةةب
َََوةةي طصةة  بةةؤ  بنةةةرتو و سةروةةاوتي ياسةةاكاني تةةرتو سةةاي ستسةة ورو هةةةوتسر بةةةستر ستكةةةوَي  كةةة خوَينةةدني يا ه

ََةةورن ستسةةةَةتةكاني ستوَهةتةةة و سياريلةةةرو  ةةا  و ئا رسيَةةةكاني    ََةة  و رَيلةةةةرو  ةيوتنةةدي ن ياسةةاكاني تةةر سرستن
 هاوَةتَانة . 

ََويس ة هة سةرتتاي خوَي نةدني بابةتةة ياسةايَةكان  رنَةاري تةةورو بةة ستسة         هةربؤية هة وو قوتابَةكي ياسايي  
ََ  هة بنة ا طص ََةكاني ستس ور و رَيسا ستس وريَةكاني ستوهَةتي خؤي . ََن  ب

 طريهطرتيو ئةو ثةيامانةى كة قوتابياى ثيَويصتة لة كؤرشةكة فيَربنب :
 

ََةوتري        -1 و سترنةوةووني    ابةنةدبوون رَيسا ستس وريَةكان بَونةدتري  رَيسةاي ياسةايي بةةركاري ستوَهةتةة و  
َََوة  هة   ةستسةَةتةكاني ستوَهةت  طص ََة سياريلرروتكان .ه

 
 و جؤرتكاني .بنة ا طص ََةكاني و ياساي ستس ورو شارت ر بووني قوتابَان بة بابةتةكاني  -2

 

ََررق و  رؤذتو ستس ورو هةرَيمي كورسس ان . -3  شارت ربووني قوتابَان بة رَيسا ستس وريَةكاني ع
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 كؤرسشةرضاوةطرنكةكانى 
 بهةرةتيةكاى شةرضاوة

 د. محيد حهون خالد . –مبادىء القانون الدستورى وتطور الهظام السياسي يف العزاق  -1
د. إحسان املفزجي و د. رعد  –والهظام الدستوري يف العزاق  - الهظزية العامة يف القانون الدستورى يف العزاق  -2

  نعةة .اجلدة  و  د. كطزان سغري

 شةرضاوةى شوود بةخض
 د. امحد عبد احلةيد اخلالدي . –املبادىء الدستورية العامة للقانون الدستورى  -1

 د. حيدر طالب االمارة و د. حهان حمةد القيسي . –القانون الدستورى  – 2

 مهذر الشاوي  -القانون الدستوري   – 3

 

 
 

 بابةتةكاى : 
 -دزَيت بسيتني لة:هبة شَيوةى ساآلنة  دةخوَي داوانةية ئةو بابةتانةى كة لةم

 تَؤري ستوَهةو  - 1
 سروس  بووني ستوَهةو و تَؤرتكاني.  -

 جؤرتكاني ستوَهةو . -

  ايةكاني ستوَهةو . -

                
 تَؤري ستس ور  - 2           

 وة لي ستس ور و ياساي ستس ورو. -

 سةرواوتكاني ياساي ستس ورو . -

 س ورو .سروش  ياساي ست  -

 ئا استكرسني ستس ور و رَيطاكاني . -

 جؤرتكاني ستس ور . -

  رتنسَثي شلؤ ةندي ستس ور . -



 3 

  رتنسَثي واوسَيري ستس ورو هة سةر ياساكان. -

 كؤتايواتين ستس ور . -

 
 رَيسا ستس وريَةكاني :   - 3           

ََررق  -  . 2005ستس ورو كؤ ارو ع

  . 2009 رؤذتو ستس ورو هةرَيمي كورسس ان  -

  
 سَس ة ي فَدررهي  – 4            

 وة لي سَس ة ي فَدررهي . -

 .تايبةمتةنديَةكاني سَس ة ي فَدررهي  -

ََلواتةو سَس ة ي فَدررهي هة عرَيرق -   

 
 

 
 سؤزاى علي حسو  ناوى مامؤستا

  soran.hassan@soran.edu.iq  /ئيميَن 42544242124ت/  ثةيوةندى

 ئامانج لةو بابةتة :
ئامادةكردني قوتابي و داناني بهةرةتي ياشا بؤياى بؤ قؤناغةكاني تر تا ضوارضيَوةى دةشتورى بؤ ياشاكاني تر  

 شارةزابو .
 

  ناوةرِؤكى زانصتى بابةتةكة :

شَلرسنةوتو بابةتةكاني ياساي ستس ورو و  جؤرتكاني ستس ور و سيررسةكرسني رَيساكاني ستس ورو كؤ اري       
ََررق  و  رؤذتو ستس ورو هةرَيمي كورسس ان  ََوت و  ع و بةرروركرسنَان بة رَيسا ستس وريَةكاني ستوَهةتاني هاوش

 .جَاور  
 

 

 شةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
ََدروت.كة هة سةرنةن ئةو سةرواورهة ان   واوتو كؤرس بوون ئا اذت ان  
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 خصتةى وانةكاى

 
 

ريسبةندي 
يةفتةكاني 

 خويَهدى

 تيَبيين بابةتةكاى

 يةكرت ناسني و ناساندني بابةتةكاني كؤرس   (1)هةف ةو 
و ئاشنا كرسني قوتابَان بة وؤنَةتي ورنة وتنةوت  

ََوتو طرووث و وؤنَةتي  بةشدرري كرسنَان بة ش
 بة كؤ ةَلكاري 

 

ََناسةي ستوَهةو (2)هةف ةو    وة م و  
  تَؤرتكاني سروس  بووني ستوَهةو (3)هةف ةو 
جؤرتكاني ستوَهةو ) ساست   ئاوَي ة ( و  (4)هةف ةو 

 تايبةمتةنديَةكانَان
 

ََناسةو  ستس ور   (5)هةف ةو    ياساي ستس ورو وة م و  
  و  سروش  رَيساكانيسةرواوتكاني ياساي ستس ور (6)هةف ةو      

طةش  قوتابَان بؤ تةةري  ورنةو  ررك َلي (7)هةف ةو 
  ةرهة ان

  جؤرتكاني ستس ور (8)هةف ةو 
  بنة اي شلؤ ةندي ستس ور (9)هةف ةو 
  بنة اي واوسَيري ستس ورو (10)هةف ةو 
 

 (11)هةف ةو 

 
 ورنةو  ررك َلي

بة طرووث كرسني قوتابَان بؤ 
ني ايارتكشَلرسنةوتو بِر

ََررق  سرسطاي فَدررهي ع
  تاقَلرسنةوت (12)هةف ةو 
  هة ورركرسنةوتو ستس ور                (13)هةف ةو 
  كؤتايي و  ةكةس ين ستس ور (14)هةف ةو 
ََررق (15)هةف ةو    2005بنة ا ستس وريَةكاني ستس ورو ع
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ََلواتةو ستسةَةتةكان  (16)هةف ةو  هة سر ة رروت ستس وري و  
ََي ستس ورو  ََررق بة    2005ع

 

  تايبةمتةنديَةكانيو  سَس ة ي فَدررهي (17)هةف ةو 
ََررق (18)هةف ةو    تايبةمتةنديَةكاني سَس ة ي فَدررهي هة ع
ََررق (19)هةف ةو  ََلواتةو سَس ة ي فَدررهي هة ع    
بنة ا ستس وريَةكاني  رؤذتو ستس ورو هةرَيمي  (20)هةف ةو 

 كورسس ان
 

ََلواتةو ستسةَةتةكاني  (21)هةف ةو  سر ة رروت  ستس ورو و  
 هةرَيمي كورسس ان

 

  تاقَلرسنةوت (22)هةف ةو 
ََدرووونةوتو طص  (23)هةف ةو     
ََدرووونةوتو طص              (24)هةف ةو     

 

 ى منوونةيىزثسسيا
 

 .  شَيوةى ثسسيازى يةكةم /
 رةوة :ئةم دةشتةواذانة رووى بكة   /1ث

  ريَطة طرتين يةمواري كاتي  و ريَطة طرتين يةمواري رةيا ياى يةموةكي . -

 ي ياشاي ئاشايي خاوةى شروشيت دةشتورى .ريَصاي دةشتورى و ريَصا -
 /  2ث

 :يةنطاوةكاني زَيلازة دةستوزييةكاى بؤ يةموازكسدنةوةى دةستوز زووى بلةزةوة لة 
 . 2002دةستوزىلؤمازى  عَيساق  -

 توزى يةزَيمي كوزدستاى .  ثسؤذةى دةس -
 / وةالمي دزوست يةَلبرَيسة : 3ث
 دةسةاَلتي ياساداناني يةزَيمي كوزدستاى مايف يةموازكسدنةوةى ............ – 1

 يةموو ئةو ياسايانةى يةية كة لة ثةزلةماني عَيساق ياى يةزَيم دةزدةضو. -

 و. تةنًا ئةو ياسايةنة يةية كة لة ثةزلةماني كوزدستاى دةزدةض -

ياساكاني يةزَيم و ياساكاني عَيساق يةية كة لة تايبةمتةديية  -
 حةسرييةكاني دةسةاَلتي فيدزالي نني.

 


