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ناوى ريَكخةر

ثةيوةندى
ت /
ئيميَل / 
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة : ئةطةر خويَندني هةر ياسايةك و بابةتةكاني طرنطي تايبةتي خؤي هةبيَت , طرنطي خويَندني ياساي دةستورى لةوةدا بةدةر دةكةويَت كة بنةرةت و سةرضاوةي ياساكاني ترةو, هيَلَي طشتي بؤ ياساكاني تر دادةنيَت و ريَكخةرى ثةيوةندي نيَوان دةسةلاَتةكاني دةولَةتة و دياريكةرى ماف و ئازادييةكاني هاولاَتيانة . 
هةربؤية هةموو قوتابيةكي ياسايي ثيَويستة لة سةرةتاي خويَندني بابةتة ياساييةكان زانياري تةواو بة دةست بيَنيَت لة بنةما طشتييةكاني دةستور و ريَسا دةستورييةكاني دةولةَتي خؤي .
طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن :

	ريَسا دةستورييةكان بلَندترين ريَساي ياسايي بةركاري دةولَةتة و ثيَوةري ثابةندبوون و دةرنةضووني دةسةلاَتةكاني دةولَةتة  لة هيَلَة  طشتيية دياريكراوةكان .


	شارةزا بووني قوتابيان بة بابةتةكاني ياساي دةستورى و بنةما طشتييةكاني و جؤرةكاني .


	شارةزابووني قوتابيان بة ريَسا دةستورييةكاني عيَراق و ثرؤذةى دةستورى هةريَمي كوردستان .






سةرضاوةطرنكةكانى كؤرس
سةرضاوة بنةرةتيةكان
1- مبادىء القانون الدستورى وتطور النظام السياسي في العراق – د. حميد حنون خالد .
2- النظرية العامة في القانون الدستورى في العراق  - والنظام الدستوري في العراق – د. إحسان المفرجي و د. رعد الجدة  و  د. كطران زغير نعمة .
سةرضاوةى سوود بةخش
	المبادىء الدستورية العامة للقانون الدستورى – د. احمد عبد الحميد الخالدي .

2 – القانون الدستورى – د. حيدر طالب الامارة و د. حنان محمد القيسي .
3 – القانون الدستوري  - منذر الشاوي 



بابةتةكان : 
ئةو بابةتانةى كة لةم وانةيةدا بة شيَوةى سالآنة  دةخويَندريَت بريتين لة:-
1 - تيؤري دةولَةت 
	دروست بووني دةولَةت و تيؤرةكاني. 
	جؤرةكاني دةولَةت .
	ثايةكاني دةولَةت .

               
           2 -  تيؤري دةستور
ضةمكي دةستور و ياساي دةستورى.
	سةرضاوةكاني ياساي دةستورى .
	 سروشتي ياساي دةستورى .
	ئامادةكردني دةستور و ريَطاكاني .
	جؤرةكاني دةستور .
	ثرةنسيثي شكؤمةندي دةستور .
	ثرةنسيثي ضاوديَري دةستورى لة سةر ياساكان.
	كؤتايهاتني دةستور .

           3 -   ريَسا دةستورييةكاني :
دةستورى كؤمارى عيَراق 2005 .
ثرؤذةى دةستورى هةريَمي كوردستان 2009 . 
 
            4 – سيستةمي فيدرالي 
ضةمكي سيستةمي فيدرالي .
	تايبةتمةندييةكاني سيستةمي فيدرالي .
	ثيَكهاتةى سيستةمي فيدرالي لة عيرَاق



ناوى مامؤستا
سؤران علي حسن 
ثةيوةندى
ت/ 07504202124
ئيميَلHYPERLINK "mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com" /  soran.hassan@soran.edu.iq 
ئامانج لةو بابةتة :
 ئامادةكردني قوتابي و داناني بنةرةتي ياسا بؤيان بؤ قؤناغةكاني تر تا ضوارضيَوةى دةستورى بؤ ياساكاني تر شارةزابن .

ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة : 
      شيكردنةوةى بابةتةكاني ياساي دةستورى و  جؤرةكاني دةستور و ديراسةكردني ريَساكاني دةستورى كؤماري عيَراق  و ثرؤذةى دةستورى هةريَمي كوردستان  و بةراوركردنيان بة ريَسا دةستورييةكاني دةولَةتاني هاوشيَوة و جياواز .


سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
هةمان ئةو سةرضاوانةن كة لة سةرضاوةى كؤرس بووك ئاماذةمان ثيَداوة.



خشتةى وانةكان


ريزبةندي هةفتةكاني خويَندن
بابةتةكان
تيَبيني
هةفتةى (1)
يةكتر ناسين و ناساندني بابةتةكاني كؤرس, 
ئاشنا كردني قوتابيان بة ضؤنيةتي وانة وتنةوة, و ضؤنيةتي بةشداري كردنيان بة شيَوةى طرووث و كاري بة كؤمةلَ

هةفتةى (2)
ضةمك و ثيَناسةي دةولَةت

هةفتةى (3)
تيؤرةكاني دروست بووني دةولَةت

هةفتةى (4)
جؤرةكاني دةولَةت ( سادة , ئاويَتة ) و تايبةتمةندييةكانيان

هةفتةى (5)
ضةمك و ثيَناسةى  دةستور , ياساي دةستورى

     هةفتةى (6)
سةرضاوةكاني ياساي دةستورى  سروشتي ريَساكاني

هةفتةى (7)
وانةى ثراكتيكي
طةشتي قوتابيان بؤ تةلاري ثةرلةمان
هةفتةى (8)
جؤرةكاني دةستور

هةفتةى (9)
بنةماي شكؤمةندي دةستور

هةفتةى (10)
بنةماي ضاوديَري دةستورى


هةفتةى (11)

وانةى ثراكتيكي
بة طرووث كردني قوتابيان بؤ شيكردنةوةى برِيارةكاني دادطاي فيدرالي عيَراق
هةفتةى (12)
تاقيكردنةوة

هةفتةى (13)
               هةمواركردنةوةى دةستور

هةفتةى (14)
كؤتايي و ثةكخستني دةستور

هةفتةى (15)
بنةما دةستورييةكاني دةستورى عيَراق2005

هةفتةى (16)
دامةزراوة دةستوري و ثيَكهاتةى دةسةلاَتةكان لة عيَراق بة ثيَي دةستورى 2005

هةفتةى (17)
سيستةمي فيدرالي و تايبةتمةندييةكاني

هةفتةى (18)
تايبةتمةندييةكاني سيستةمي فيدرالي لة عيَراق

هةفتةى (19)
ثيَكهاتةى سيستةمي فيدرالي لة عيَراق

هةفتةى (20)
بنةما دةستورييةكاني ثرؤذةى دةستورى هةريَمي كوردستان

هةفتةى (21)
دامةزراوة  دةستورى و ثيَكهاتةى دةسةلاَتةكاني هةريَمي كوردستان

هةفتةى (22)
تاقيكردنةوة

هةفتةى (23)
ثيَداضوونةوةى طشتي

هةفتةى (24)
            ثيَداضوونةوةى طشتي


ثرسيارى نموونةيى

شيَوةى ثرسيارى يةكةم /  .
ث1/   ئةم دةستةواذانة روون بكةرةوة :
	ريَطة طرتني هةمواري كاتي  و ريَطة طرتني هةمواري رةها يان هةموةكي . 
	ريَساي دةستورى و ريَساي ياساي ئاسايي خاوةن سروشتي دةستورى .

ث2 / 
هةنطاوةكاني ريَكارة دةستورييةكان بؤ هةمواركردنةوةى دةستور روون بكةرةوة لة :
دةستورىكؤمارى  عيَراق 2005 .
ثرؤذةى دةستورى هةريَمي كوردستان .  
ث3 / وةلاَمي دروست هةلَبذيَرة :
1 – دةسةلاَتي ياساداناني هةريَمي كوردستان مافي هةمواركردنةوةى ............
هةموو ئةو ياسايانةى هةية كة لة ثةرلةماني عيَراق يان هةريَم دةردةضن.
تةنها ئةو ياسايةنة هةية كة لة ثةرلةماني كوردستان دةردةضن. 
ياساكاني هةريَم و ياساكاني عيَراق هةية كة لة تايبةتمةديية حةسيريةكاني دةسةلاَتي فيدرالي نين.


