
 
 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 القانون الخاص التخصص

 التحقيق الجنائي والطب العدلي اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Forensic investigation and forensic medicine االنكليزية(اسم المادة الدراسية )باللغة 

 أهداف المادة

بأصول التحقيق في الجرائم ابتداًء من أهداف إلى تعريف الطالب تهدف هذه المادة 

التحقيق وحتى صدور قرار نهائي من قاضي التحقيق، كما يتعرف أيضا على 

لمختلف اآلالت الجرمية ويستطيع أن يفحص أضرارها بدقة وأن  المظاهر الجرحية

يستنبط نوع اآللة المستعملة وأن يستنطق اآلثار عند الكشف على موقع الجريمة 

 للوصول إلى كشف غموض األفعال العدائية.

 وصف المادة

أن يتعرف الطالب من خالل هذه المادة الدراسية على أصول التحقيق في الجرائم 

 من أهداف التحقيق وحتى صدور قرار نهائي من قاضي التحقيق ومن خالل ابتداءً 

تعرف على التحقيق والمحقق، وأن تكون لديه فكرة هذه المادة يمكن للطالب أن ي

عامة في تطور التحقيق اإلجرامي، وهدف المحقق، وصفاته، ومعلومات المحقق 

األماكن واألشخاص،  وشخصيته، واألدلة الجزائية، وإجراءات التحقيق، وتفتيش

يمكن للطالب من وأطراف الدعوى، والقواعد العامة في سماع الشهود، كما يمكن 

خالل هذه المادة أن يتعرف على المظاهر الجرحية لمختلف اآلالت الجرمية ويستطيع 

أن يفحص أضرارها بدقة وأن يستنبط نوع اآللة المستعملة وأن يستنطق اآلثار عند 

جريمة للوصول إلى كشف غموض األفعال العدائية، ومن خاللها الكشف على موقع ال

الغاية من التشريح، والمجموعة الطبية العدلية، والموت  أيضا يتعرف الطالب على

وعالماته، والصمل الموتي، والبقع الدموية، والتفسخ، والتشريح، والجروح 

 وأقسامها، وإصابات التيار الكهربائي.

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 عدد الوحدات

 حيدر جاسم محمد حسين هنون اسم التدريسي باللغة العربية

 Haider Jasim Muhammad Hussein Hanoon اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 haider.hanoon@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 تعريف التحقيق والمحقق 1

 نظرة عامة في تطور التحقيق اإلجرامي 2

 صفاته ، معلومات المحقق وشخصيته ،هدف المحقق  3

 األدلة الجزائية 4

 إجراءات التحقيق 5

 فحص مسرح الجريمة 6

 تنظيم مراسيم لمحل الحادث 7

 إعادة تكوين الحادث 8

 عودة المجرم إلى حمل الجريمة 9

 االستعراف بواسطة الكالب البوليسية 10

 فتح القبر والكشف عن الجثة 11

 ، تفتيش األشخاص تفتيش األماكن 12

 أطراف الدعوى ، الشاهد 13

 القواعد العامة في سماع الشهود ، الكذب في الشهادة 14

 الخطأ في الشهادة 15

 تعريف الطب العدلي 16

 الغاية من التشريح 17

 المجموعة الطبية العدلية 18

 كيفية اإلرسال 19

 الغاية من التشريح 20

 الموت وعالماته 21

 الصمل الموتي 22

 البقع الدموية 23

 التفسخ 24

 التشريح 25

 الجروح وأقسامها 26

 إصابات التيار الكهربائي 27

 كتم النفس استيضاحات خاصة به 28

 الضغط على الرقبة 29

 الغصص الزهق 30

 :المصادر

 أصول التحقيق اإلجرامي / د. سلطان الشاوي

 

 :المراجع الرئيسة

 األدلة الجنائية والتحقيق الجنائي / د. منصور عمر المعايطه( 1)

 ( بطالن التحقيق االبتدائي بسبب التعذيب أو اإلكراه الواقع على المتهم / د. توفيق الشاوي2)

 / جمال محمد مصطفى التحقيق واالثبات في القانون الجنائي( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 المنظمة / د. محمد األمين البشريالتحقيق في قضايا الجريمة ( 1)

 / علي السماك الموسوعية القضائية في التحقيق الجنائي العراقي( 2)

  / د. خالد رمضان عبد العال الحق في الصمت اثناء التحقيقات الجنائية( 3)


