
 وزارة التعميم العالي و البحث العممي           
 الجامعة المستنصرية                  
 كمية القانون                      

                                                               الخطة الدراسية لممساق
                              

 40410515 رمز المساق :                                     أصول التحقيق الجنائياسم المساق :         

 5104/5102السنة الدراسية :                                                          ساعة واحدةالوقت:      
                                                             

التحقيق الجنائي عمم يوضح جميع الوسائل الفنية التي تساعد العااممين ياي مجاال مكايحاة الجريماة ياي التحقياق وحساب وصف المساق : 
اختصاصاتيم عناد وقاوا الجريماة والتصادي لمواجيتياا مان لحياة تمقاي ا خباار عان الجريماة وماا يتبعاو مان إجاراشات تسااعد عما  ك اف 

يباين عمام التحقياق الجناائي أناواا االاار المادياة والطارق المناسابة لريعياا مان مسارح الجريماة لتحميمياا  ثوضبط مرتكبييا ، حيا غموضيا
، كما يوضح الوساائل المناسابة لتحقياق  خصاية الجنااة او المجنا  عماييم  أدلة ا دانة او البراشةوربطيا بالجريمة ومن لم الحصول عم  

 المجيولين عن طريق استغالل األدلة التي أييرىا البحث . 
دية كما تمتد أىمية التحقيق الجنائي لتوضيح القواعد واألساليب الفنية  جراش التحقيق واستجواب المتيمين وتحديد درجة أىمية االار الما

يي إلبات وقوا الجريمة وتحديد مرتكبيا تمييدا لتوجيو االتيام لم ا حالة إل  المحكمة لمحاكمة المتيمين ، عمما إن التحقيق  الجنائية
الجنائي لم يكن معرويا عندما كانت المجتمعات ا نسانية تعيش يي صورة مجتمعات قبمية خاضعة لسيادة السمطات الدينية ، حيث كانت 

وعقابو متروك لمقدرات الغيبية لآللية ومن لم إل  ال عوذة والسحر لتحديد مرتكب الجريمة إل  أن وصل الحال إل   مسؤولية ك ف المجرم
 ماىو عميو اان وضرورة استناد إجراشات التحقيق إل  وسائل عممية متقدمة ويي كل المجاالت .

 أىداف المساق
  أىم ما تتضمنو المرحماة الساابقة عما  إصادار قارار قاضاي التحقياق ب ا ن تكوين رؤية قانونية وعممية لطالب المرحمة الرابعة عن

او تقرير عدم مسؤولية الماتيم عان الفعال المرتكاب مان قبماو ألساباب  يم إل  المحاكم الجزائية او غمق الدعوى الجزائيةإحالة المت
ياا مسااس بحاق ا نساان ياي الحرياة حددت عم  سبيل الحصار وماا يتخاذ خاالل ىااتين المارحمتين مان إجاراشات أصاولية لربماا يي

 ال خصية وحقو يي كتمان إسراره الخاصة وضرورة الولوج يييا لمصمحة المجتمع حفايا عم  أمنو من أي سموك مجرم .
   االنتقال بالطالب من الجانب النيري لمقانون الجنائي الذي اعتاد عم  دراستو يي المراحال الدراساية اللاللاة الماضاية وبياان بعا

اشات األصااولية يااي الاادعوى الجزائيااة التااي تساابق مرحمااة المحاكمااة والتااي تتملاال بااتجراشات التحقيااق التااي يتااول  القيااام بيااا ا جاار 
 مختصون يي حقل الجريمة.

  تعريف الطالب ب ىم الوسائل العممية  التي يتم التوصل من خالليا إلا  الادليل الماادي الجناائي والاذي أصابح لاو دور أساساي ياي
 ديد من الجرائم الغامضة .حل لغز الع

 الخطوط العامة لممسار

 مفردات المنيج حسب التقويم الدراسي األسبوا
 مقدمة عن أصول التحقيق الجنائي من حيث ن  تو وتطوره  وعالقتو بالعموم الجنائية األخرى  0
 تعريف التحقيق الجنائي يي المغة واالصطالح  وبيان أقسامو وأىدايو 5
 القواعد العامة لمتحقيق الجنائي وأىميتو وم روعيتو  1
 القائم بميام التحقيق الجنائي وأعوانو 5
 صفات القائم  بالتحقيق ومصدر معموماتو واألخطاش ال ائعة يي عممو  4



 مسرح الجريمة ) المعن  واألىمية والنطاق (  2
 عو ( ك ف عم  محل الحادث ) المعن  والقواعد العامة لو وموضو  7
 مدلول الك ف بالنسبة لمجريمة والمجرم  8
 ك ف الداللة ) تعريفو و روطو(  9

 تنييم مرتسم لمحل الحادث ) تعريفو وقواعده العامة ومضمونو(  01
عادة تكوين الحادث  00  االستعراف وا 
 التفتيش ) تعريفو واليدف من إجرائو وواجبات القائم بالتفتيش( . 05
 العامة بالتفتيش .القواعد  01
 االستجواب ) تعريفو وقواعده العامة وطبيعتو القانونية وضماناتو وواجبات القائم باالستجواب(. 05
 االار المادية ) تعريفيا وذاتيتيا وأىميتيا يي ا لبات الجنائي(. 04
 أىميتيا خصائصيا وأنواعيا( .تعريفيا وبيان  –االار المادية وىي نوعان:  الخفية وت مل ) بصمات األصابع  02
 كيفية إييار بصمات األصابع ومت  يكون ذلك وطريقة أخذىا . 07
 طريقة ريع بصمات األصابع من محل الحادث وقوتيا يي ا لبات الجنائي . 08
 دىا وقوتيا يي ا لبات الجنائي (بصمة األذن ) مراحل تطورىا وأماكن وجو  09
 رىا وقوتيا يي ا لبات الجنائي (ىميتيا ومراحل تطو بصمة الصوت ) خصائصيا وأ 51
 بصمة قزحية العين ) تعريفيا ومزاياىا وسمبياتيا ( 50
 البصمة الورالية ) تعريفيا وأىميتيا ومصادر الحصول عمييا ( 55
 الية وقوتيا يي ا لبات الجنائيمدى م روعية البصمة الور  51
 (. أماكن وجودىا وطريقة إييارىا وريعيا وقوتيا يي ا لبات الجنائي -األقدام واألحذية من االار المادية الياىرة ) آلار 55
 آلار األسنان ) أنواعيا وأىميتيا يي ا لبات الجنائي( . 54
 آلار ال عر ) أىميتيا وقوتيا يي ا لبات الجنائي( . 52
ييارىا وريعيا ومقارنتيا( .  57  آلار إطارات السيارات ) أىميتيا وأماكن وجودىا وا 
األوضاا التي تييار بياا ومادلوالتيا وكيفياة نقمياا وأىميتياا وقوتياا ياي ا لباات  -من آلار البقع ) البقع والتمولات الدموية 58

 الجنائي(.
 ري عنيا وأىميتيا يي ا لبات الجنائي(.أماكن وجودىا وكيفية التح-)البقع والتمولات المنوية 59
 األدلة الجنائية ) تعريف الدليل الجنائي و روط قبولو يي ا لبات الجنائي وبيان عناصره وتقسيماتو(. 11
 اسااتخدام الوسااائل العمميااة يااي التحقيااق الجنااائي ) جياااز ك ااف الكااذب واسااتخدام العقاااقير المخاادرة يااي التحقيااق الجنااائي 10

 ( دةوغسيل المع
 كتاب أصول التحقيق ا جرامي... لمدكتور سمطان عبد القادر ال اوي الكتب المنيجية :

 الكتب المنيجية المساعدة :
 كتاب التحقيق الجنائي قانون وين.... لمدكتور عبد الستار الجميمي -0
 كتاب الموسوعة يي  التحقيق الجنائي العممي.... لمدكتور محمد أنور عا ور -5
 التحقيق الجنائي ..... لمدكتور إبراىيم حامد طنطاويكتاب  -1
 كتاب أصول التحقيق الجنائي .... لمدكتور تميم طاىر احمد ود. حسين عبد الصاحب -5
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 معمومات مدرس المساق

 رقم     الغرية  اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 

 

 مالحية / معمومات ىذا المنيج اليمكن تغييرىا خالل الفصل الدراسي

 

 أستاذ المادة                 

                            د . مازن خمف ناصر             

 

 

 

 

 د. مازن خمف ناصر                     

Mazin_kh2000@yahoo.com                  
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 40410514رمز المساق :                                      مبادئ عمم الطب العدلي   اسم المساق :     
 5102-5104السنة الدراسية :                                                          الوقت:  ساعة واحدة    

خدمااة لمكلياار ماان العماام بالمعريااة الفنيااة  التخصصااية يااي الطااب الحااديث الااذي يعتمااد عماا  األيااراالطااب العاادلي ىااو احااد وصااف المساااق : 
عما  ماا أجاراه مان معايناات   المسائل القضائية التي ال يستطيع القاضي البت يييا بعيدا عنو من خالل ما يقدمو من تقاارير طبياة اساتنادا

 بعد انتقالو إل  مسرح الجريمة او التحميالت التي أجراىا يي داخل المختبرات الجنائية.
 أىداف المساق

اليدف من تدريس ماادة عمام الطاب العادلي ىاو التعرياف بالمجااالت التاي يتعامال معياا ىاذا الناوا مان الطاب واساتخداماتو ياي المجاال  -0
 اول مفردات الطب العدلي المختمفة ومواضيعو المتعمقة بالمجاالت األمنية والقانونية والقضائية .الجنائي من خالل تن

 تعريف طالب القانون با جراشات الفنية السميمة والدالالت الطبية العدلية الخاصة بكل نوا من أنواا الحوادث التي تنال النفس الب رية -5
 ية التعرف عم  نوا الحادث ىل ىو جنائي ام انتحاري ام عرضي وغير ذلك.والوييات الجنائية والم تبو يييا وكيف

 اخلطوط العامة للمسار

 ؿػردات ادلـفج حسب اؾتؼوقم اؾدرادي األدبوع

 ؿؼدؿة متفقدقة عن عؾم اؾطب اؾعدؾي 1

 اؾتعرقف بعؾم اؾطب اؾعدؾي وجماالت تطبقؼه   2

 باؾتحؼقق اجلـائي واخلرباءاؾعالؼة ؿا بني اؾطبقب اؾعدؾي واؾؼائؿون  3

 دور اؾطبقب اؾعدؾي يف ؿسرح اجلرمية 4

 ؿػفوم األدتعراف وحاالته وودائؾه وغاقاته       5

 دور األدتعراف يف حتدقد ـوع اجلثة)اجلـس( وتؼدقر اؾسن 6

 اؾتغريات اؾبارزة عؾى اجلثة ودالالتفا اؾطبقة واجلـائقة 7

 اجلرميةدور اؾتؼرقر اؾطيب يف ؽشف  8

 اؾعالؿات اؾطبقة اؾداؾة عؾى ـؼل اجلثة وتغري ؿسرح اجلرمية  9

 اؾتغريات اؾرؿقة وأفؿقتفا يف حتدقد زؿن اؾوػاة 11

 اؾدالئل اؾػـقة واؾتحؼقؼقة دلالبس ادلتوػى وأفؿقتفا يف اؾطب اؾعدؾي 11

 اؾوػاة باالختـاق واؾعالؿات اؾداؾة عؾى وؼوعه وأـواعه 12

 عن طرقق ؽتم اؾـػساالختـاق  13

 االختـاق عن طرقق ؽتم اؾـػس اؾعرضي 14

 االختـاق عن طرقق ؽتم اؾـػس االـتحاري 15

 االختـاق عن طرقق أول اوؽسقد اؾؽاربون 16

 اؾوػاة باؾشـق وأدبابه وعالؿاته وظروػه 17

 اؾوػاة باخلـق تعرقػه وأـواعه 18

 اجلروح تعرقػفا وتصـقػفا 19



 اجلروح اؾتفتك )اؾتؿزق( ودالؾتفا اؾطبقة اؾعدؾقة   21

 اجلروح اؾؼطعقة ودالؾتفا اؾطبقة اؾعدؾقة 21

 اجلروح اؾطعـقة صػاتفا و ظروػفا ودالؾتفا اؾطبقة اؾعدؾقة واؾتحؼقؼقة     22

 اؾسحجات واؾؽدؿات وأفؿقتفؿا ودالؾتفؿا اؾطبقة واؾتحؼقؼقة 23

 األدؾحة اؾـارقة تعرقػفا وتصـقػفا وآثارفا  24

 اؾعالؿات اؾداخؾقة ؾؾجروح اؾـارقة اؾـامجة عن األدؾحة احملؾزـة   25

 تؼسقم اإلطالق ؿن حقث ؿساػته يف األدؾحة احملؾزـة 26

 احلروق ؿن حقث تعرقػفا وأدبابفا واآلثار اؾـامجة عـفا 27

 حوادث احلرقق اؾـاريدور اؾطبقب واؾؼائم باؾتحؼقق يف  28

 جرائم االغتصاب واؾؾواط واؾعالؿات اؾطبقة اؾعدؾقة اؾداؾة عـفؿا 29

 تعاطي اؾؽحول واألعراض او ادلظافر اؾداؾة عؾقه و دور اؾطبقب اؾعدؾي عـد ثبوت حاالت اؾتعاطي 31

 ؿراجعة جلؿقع ؿواد اؾطب اؾعدؾي 31

 الوسيط يي الطب العدلي... د. وصفي محمد عمي الكتب المنيجية :
 الكتب المنيجية المساعدة :

 الطب ال رعي يي التحقيقات الجنائية....د. إبراىيم صادق الجندي -0
 والقضاش.....د. رجاش محمد عبد المعبود األمنالطب ال رعي لرجال  مبادئ -5

 الدرجات
 االمتحان النيائي الفصل الدراسي اللاني الفصل الدراسي األول
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 معمومات مدرس المساق
 رقم الغرية     اسم المدرس   

 البريد االلكتروني 
 

 مالحية / معمومات ىذا المنيج اليمكن تغييرىا خالل الفصل الدراسي
 
 

 أستاذ المادة                     
 د. مازن خمف ناصر                 

 Mazin_kh2000@yahoo.com د. مازن خمف ناصر


