
 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثالثة المرحلة الدراسية

 القانون العام التخصص

 أصول المحاكمات الجزائية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Principles of criminal trials )باللغة االنكليزية(اسم المادة الدراسية 

 أهداف المادة

هدف هذه المادة إلى تعريف الطالب إجراءات الدعوى الجزائية ابتداًء من اإلبالغ ت

عنها وانتهاء بصدور الحكم فيها، ومعرفة تسجيل اإلخبار أو الشكوى بوقوع 

وصدور األحكام وأنواع المحاكم الجريمة وجمع أدلتها والتحقيق فيها والمحاكمة 

 ومعرفة طرق الطعن في األحكام العادية واالستثنائية

 وصف المادة

مميزات وسريان قانون أصول يتوصل الطالب من خالل هذه المادة إلى معرفة إلى 

المحاكمات الجزائية ، التطور التاريخي لقانون أصول المحاكمات الجزائية ، مفهوم 

غاية منها ، تحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية والجهة التي الدعوى الجزائية وال

تقدم بها ، الجرائم التي ال تحرك الدعوى الجزائية إال بإذن أو بناًء على شكوى ، 

الدعوى المدينة الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية ، طرق انقضاء الدعوى 

دعاء العام ، دور اإلدعاء العام الجزائية والدعوى المدنية ، تشكيالت وخصائص اإل

في مختلف مراحل الدعوى الجنائية ، التحري وجمع األدلة واألخبار ، أعضاء الضبط 

القضائي وواجباتهم ، اإلخبار عن الجريمة وحاالته ، التحقيق الذي تقوم به الشرطة 

 ، القواعد األساسية للتحقيق االبتدائي.
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 Ahmed Ali Abbood Khalil اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 
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 07809063600 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 

 

  

 

mailto:ahmadali.alkhafajy@alkafeel.edu.iq


 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 مميزات وسريان قانون أصول المحاكمات الجزائية 1

 أصول المحاكمات الجزائيةالتطور التاريخي لقانون  2

 مفهوم الدعوى الجزائية والغاية منها 3

 تحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية والجهة التي تقدم بها 4

 الجرائم التي ال تحرك الدعوى الجزائية إال بإذن أو بناًء على شكوى 5

 الدعوى المدينة الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية 6

 انقضاء الدعوى الجزائية والدعوى المدنيةطرق  7

 تشكيالت وخصائص اإلدعاء العام 8

 دور اإلدعاء العام في مختلف مراحل الدعوى الجنائية 9

 التحري وجمع األدلة واألخبار 10

 أعضاء الضبط القضائي وواجباتهم 11

 اإلخبار عن الجريمة وحاالته 12

 التحقيق الذي تقوم به الشرطة 13

 القواعد األساسية للتحقيق االبتدائي 14

 إجراءات التحقيق الرامية إلى فحص أدلة الجريمة 15

 األدلة المادية واألدلة المعنوية 16

 اإلجراءات التحقيقية في فحص أنواع األدلة وتقييمها 17

 إجراءات سماع الشهادة وموانعها –الشهادة  18

 والشهادةالتمييز بين الخبرة  –ندب الخبراء  19

 أغراض التفتيش وأنواعه –التفتيش  20

 طرق إجبار المتهم على الحضور 21

 توقيف المتهم وحجز أموال المتهم الهارب 22

 وحقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي –استجواب المتهم  23

 أنواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها 24

 االختصاص ونقل الدعوى 25

 القرارات واألحكام الحاسمة في الدعوى غير الموجزة 26

 اإلجراءات واألسباب –وقف اإلجراءات القانونية  27

 اإلجراءات والقرارات –المحاكمة في الدعوى الموجزة  28

 الحكم وأسبابه وحجية األحكام والقرارات 29

 طرق الطعن في األحكام 30

 :المصادر

 شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية / أ. عبد األمير العكيلي ، د. سليم حربه

 

 :المراجع الرئيسة

 أصول المحاكمات الجزائية / د. جالل ثروت( 1)

 ( شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية / د. سامي النصراوي 2)

 سالم الجلبيد. محمد علي  / الوسيط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية( 3)

 

 :المراجع المساعدة

 عبد هللا ( شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية / د. سعيد حسب هللا1)

 / جمال محمد مصطفى شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية( 2)

 / د. كامل السعيد وطرق الطعن فيها  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظريتا األحكام( 3)


