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  رمـــز المساق :                          ة أصول المحاكمات الجزائي اسم المساق :

  5102 – 5102 السنة الدراسٌة :                               ساعتان                         الوقت :

 وصف المساق / 

ان قواعد أصول المحاكمات الجزائٌة فً الغالب ُتعد من النظام العام أي الٌجوز التنازل عنها أو التعامل بها  أوالً :

أو الصلح بها السٌما فً موضوع االختصاص فاالدعاء العام مثالً الٌستطٌع ان ٌتفق مع احد الخصوم على عدم 

 ممارسة طرق الطعن . 

لحماٌة الحرٌات العامة والشخصٌة وذلك من خالل فرض القٌود على انتهاك ان قواعد هذا القانون وجدت  :ثانٌاً 

 الحرٌات وتوفٌر الحماٌة للمواطن للحٌلولة دون اتخاذ االجراءات التعسفٌة ضده . 

 اهداف المساق : 

  من خطر فً قانون االصول الذي ٌهدف الى حماٌة حق المجتمع معرفة االجراءات المنصوص علٌها

 الجرٌمة .

 وقرٌنة البراءة . توفٌر الضمانات للمتهم عند االتهام كحقه فً الدفاع وسالمة الجسم والصمت 

 .ٌؤمن الحقٌن المذكورٌن اعاله ) حق المجتمع وحق الفرد ( المتعارضٌن و التوفٌق بٌنهما 

 براءته فً  ٌهدف قانون االصول الوصول الى الحقٌقة وتطبٌق قانون العقوبات ان ثبت الجرم المسند للمتهم او

 . حال انعدام االلة

 

 الخطوط العامة للمسار :
 مفردات المنهج حسب التقوٌم الدراسً االسبوع 

 التطور التارٌخً لقانون أصول المحاكمات الجزائٌة  1

 الدعاوي التً تنشأ عن الجرٌمة  2

 الحاالت التً ُتعد فٌها الجرٌمة  3

 الدعوى الجزائٌة  4

 الجرائم التً التحرك الدعوى الجزائٌة فٌها اال بناء على شكوى من المجنً علٌه  5

 امتحان ٌومً  6

 الدعوى المدنٌة  7

  الجزائٌةالدعوى المدنٌة امام المحاكم  8

 ضاء الدعوى الجزائٌة قطرق ان 9

 االدعاء العام  11

 دور االدعاء العام فً مراحل الدعوى الجزائٌة  11

 دور االدعاء العام فً الطعن باالحكام الجزائٌة  12

 التحقٌق الذي تقوم به الشرطة 13

 القواعد االساسٌة فً التحقٌق  14

 ان الفصل االول تحام 15

 ممٌزات النظام القضائً الجزائً فً العراق  16

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 الجامعة المستنصرية
 كلية القانون

 الخطة الدراسية للمساق



 المحاكم الجزائٌة  17

 المحاكم الجزائٌة  عانوا 18

 محكمة االحداث  19

 االختصاص ونقل الدعوى الجزائٌة  21

 امتحان ٌومً  21

 نقل الدعوى الجزائٌة  22

 حٌاد القاضً وعدم انحٌازه 23

 تولً المحاكم الجزائٌة نظر الدعوى  24

 اجراءات محاكمة المتهم الغائب والهارب  25

 قواعد عامة للمحاكمة  26

 التهمة  27

 االستثناءات على مبدأ ) توجٌه تهمة واحدة عن كل جرٌمة (  28

 اجراءات المحاكمة فً الدعوى غٌر الموجزة  29

 عن بالحكم الجزائً ططرق ال 31

 امتحان الفصل الثانً  31
 

 شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . –: أ.عبد االمٌر العكلٌلً والدكتور سلٌم حربة الكتب المنهجٌة 

 : الكتب المنهجٌة المساعدة 

 د. سعٌد حسب هللا عبد هللا , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . -1

 د. براء منذر كمال , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة . -2

 الدرجات :

 االمتحان النهائً الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً االول   

 االمتحان االول   
02 

 النشاط
2 

 

 االمتحان االول    
02   

 النشاط
2 
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 المشاريع : 

 الدرجة التاريخ وصف المشروع عنوان المشروع

  
 

  

 معلومات مدرس المساق : 

 اسم المدرس : أ. م. د. حسٌن عبد الصاحب عبد الكرٌم 

  Hussen abd sahib@yahoo.comالبرٌد االلكترونً : 

 معلومات هذا المنهج الٌمكن تغٌٌرها خالل الفصل الدراسً مالحظة : 

 

 

 توقٌع المدرس
 أ.م.د. حسٌن عبد الصاحب

 توقٌع رئٌس القسم 

mailto:sahib@yahoo.com

