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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 والطب العدلياصول التحقيق االجرامي 
 التدريسي المسؤول. 2 دمحم قو ر اف نايف.د و د.مسعود حميد اسماعيل أ.م.

 . القسم/ الكمية3 كمية القانون  -نقسم القانو 
 massoud.hamid@su.edu.kurd       االيميل:

 84487740770 :رقم الياتف

 االتصال:  معمومات .4
 

 ( ساعات نظرية0)

  ( ساعة عممية0)

خالل الدراسيە  وحدات. ال5
 االسبوع

 . عدد ساعات العمل6 ةساع 61
Lw0407 7رمز المادة . (course 

code) 
دكتوراه في القانون الجزائي. لديو العديد من لالباحث حامل شيادة ا

االطاريح البحوث المنشورة في المجالت العممية. اشرف عمى العديد من 
عضوا مناقشا في العديد من ىذه االطاريح. يجيد المغتين و  ،الجامعية

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات  العربية والكوردية باتقان.
القانونية واالجتماعية. تسمم العديد من المناصب االدارية والعممية سواء 

كمية –في قسم القانون  حاليا عمى مستوى الكمية او الجامعة. يعمل
 .جامعة صالح الدين-القانون 

البروفايل االكاديمي . 8
 لمتدريسي

 
 
 
 
 
 

، االدعاء العام، الدعوى )الدعوى الجزائية، الدعوى المدنية التبعية(
 الطعن، المحاكمة، التحقيق االبتدائي، التحري وجمع االدلة

المفردات الرئيسية  .9
 Keywordsلممادة 

mailto:massoud.hamid@su.edu.kurd
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 :نبذة عامة عن المادة. 1١
قانون أصول المحاكمات الجزائية الجانب الشكمي من القانون الجنائي، بينما يمثل قانون يمثل        

العقوبات جانبو الموضوعي. وعميو فإن ىذا القانون يحتوي عمى اإلجراءات التي يجب إتباعيا لمتحري 
ييم وتنفيذ الحكم فييم وبيان السمطات التي تكفل عن الجرائم والتحقيق فييا ومحاكمة مرتكبييا والحكم عم

تنفيذ تمك اإلجراءات. وبمعنى أدق ىو مجموعة القواعد القانونية التي تسنيا الدولة لتنظيم حقيا في 
توقيع العقاب. والقواعد التي يتضمنيا قانون أصول المحاكمات الجزائية في أغمبيا من النظام العام فال 

أو اإلتفاق عمى ما يخالفيا أو التنازل عنيا أو التعامل بيا إال وفقا لما ينص عميو يمكن لألفراد تعديميا 
ومن جية أخرى  القانون. كما أنيا قواعد عامة تسري عمى الجميع في الدولة إال ما أستثني منيم قانونا.

ىذه األسباب فينالك حاجة ممحة لمعرفة األسباب الحقيقية إلرتكاب الجريمة، وال يمكن أن نتعرف عمى 
ما لم نكتشف المجرم أوال، من ىذه النقطة يظير عمم التحقيق اإلجرامي ودوره في إكتشاف مرتكب 

 الجريمة تمييدا لمتحقيق معو ومحاكمتو وتوقيع العقاب عميو بعد إدانتو.
  :أهداف المادة .11

عممًا بوجود حقين تكمن األىداف الرئيسة من وراء دراسة ىذه المادة في إحاطة الطالب        
 متعارضين يتطمب تأمينيما والتوفيق بينيما وىما:

ستقراره. فإذا وقعت الجريمة فالبد       أواًل / حق المجتمع في إنزال العقوبة بالجاني ضمانا لراحتو وا 
 من إجراءات سريعة وفعالة لتوقيع العقوبة عمى الجاني لكي تكون أكثر ردعا.

عطائو الوقت الالزم والوسائل ثانيا / وحق المتيم ال      ذي يطالب بضمان مصمحتو عند اإلتيام وا 
ثبات براءتو إن كان بريئا.  الضرورية لمدفاع عن نفسو وا 

 التزامات الطالب: .12
طرحيا خالل االستاذ في القاعة الدراسية، واألسئمة التي يبو  يقومالشرح الذي عمى الطمبة  متابعة       
 توجيو األسئمة في حال عدم فيم موضوع معين. التي يوصي بالرجوع إلييا، و، كذلك المصادر الشرح

 الحضور بشكل منتظم لممحاضرات لمتابعة التطورات الجديدة واألفكار الجديدة التي تطرح.الى جانب 
 :. طرق التدريس13

الداتاشو  إستخداممع محتواىا مع الطمبة، مناقشة المحاضرات و  مادة من خالل إلقاءاليتم تدريس        
في بعض االحيان لموح  ء. والمجو اينم عناوين المواضيع والخطوط العريضة نوالباوربوينت لغرض بيا

 طمب ذلكتاالبيض واالسود بقصد توضيح موضوع او موضوعات ت
 :نظام التقييم. 14

نصف  درجة وتكون السنة في مرتين عادة تكون القانون كمية في تجرى التي اإلمتحانات       
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 أدائو حسب طالب لكل لألستاذ وضعيا في التقدير يترك درجات( 68)كلىنا كونتو ( ( 08السنة)
درجة لنصف السنة  08أي  ،درجة( 18)من النيائي اإلمتحان درجة تكون بينما السنة، في اليومي

         درجة إلمتحان نياية السنة. 18درجات لنشاط الطالب، و 68و
 نتائج تعمم الطالب:. 15

 األزمان بتطور يتطور عمم ىو بل جامداً  عمماً  ليس األخرى العموم من كغيره القانون عمم       
 واالجتماعية السياسية المجاالت مختمف في المجتمع لحاجة إنعكاس ىو فالقانون واألحداث،
 متطمبات وظيور المجتمع مشاكل تطور مع تتطور القانون فروع وكل واالجتماعية، واالقتصادية

 تطوير بيا القائم من تقتضي مينة التدريس فمينة عميو قانوني، تنظيم إلى بحاجة جديدة وحاجات
 إيصال من يتمكن وحتى إختصاصو، مجال في الحاصمة المتغيرات يواجو حتى التعممية ومواىبو قدراتو
 في الحديثة المعمومات لوضع  مؤىالً  يكون وحتى اختصاصو، مجال في العمم لطالب العممية المادة
 عمى الحصول من التدريسي يمكن التي األنترنت عصر في ونحن خاصة الطالب، يد متناول

مستمر، كما عمى الطالب أن يكون جديًا في  بشكل اختصاصو مجال في والوافية الكافية المعمومات
البحث عن المصادر المكممة لممعمومات التي يطرحيا التدريسي في المحاضرة. وفيما يتعمق بمادة 

معرفة كيفية رفع الدعوى )الجزائية والمدنية التابعة لمدعوى اصول المحاكمات الجزائية فانو ييدف الى 
الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق ، و عمقة بالتحقيق االبتدائيااللمام باالجراءات المت، و الجزائية(

 المتيم في الدفاع
 

 :. قائمة المراجع والكتب16
 المصادر

المصدر األساسي  -أ  

0881 -بغداد-المكتبة القانونية -الطبعة السادسة -د.سمطان الشاوي –اصول التحقيق االجرامي  

المصادر المساعدة -ب  

 قانون وفن، بغداد-الجميمي، التحقيق الجنائيعبد الستار  .6

 0880كاظم يعقوب، االساليب الحديثة في التحقيق، د.ت، بغداد،  .0
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  ،6999 ،0ج ،ير ةو داد يكشيز ب يناكامةنب ،دمحأ رمع او يى.د .0

القوانين  -ج  

المعدل. 6919لسنة  666قانون العقوبات العراقي رقم  -6  

المعدل 6946لسنة  00قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  -0  

المعدل .  6900لسنة 41قانون رعاية األحداث رقم  -0  

 .العراقيالجزائي بعض األحكام والقرارات الصادرة عن القضاء  -7
 

 :. المواضيع17 اسم المحاضر
 

 د.مسعود حميدأ.م.
 اسماعيل

 قو ر اف نايف.د
 

 االسبوع األول: التحقيق والمحقق

 االسبوع الثاني: االدلة الجزائية

 التحقيقاالسبوع الثالث: اجراءات 

 االسبوع الرابع: طراف الدعوى الجزائية

  االسبوع الخامس: الشاىد والشيادة

 االسبوع السادس: استجواب المتيم

 االسبوع السابع: اعتراف المتيم

 االسبوع الثامن: الخبرة الجنائية

 االسبوع التاسع: االثار االجرامية

 االسبوع العاشر: اسموب االجرام
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 االثار االجرامية المتفرقةاالسبوع الحادية عشر: 

 االسبوع الثانية عشر: جياز كشف الكذب

 االسبوع الثالث عشر: اختبار تداعي االلفاظ

 االسبوع الرابع عشر: التحميل العقاري

 االسبوع الخامس عشر: التنويم المغناطيسي

 يلدعلا بطلا مو يفم :رشع سداسلا عو بسالا

 .وفادىأو  يلدعلا بطلا فير عت :رشع عباسلا عو بسالا

 يلدعلا بيبطلا طو ر ش :رشع نماثلا عو بسالا

 تو ملا ضار عا :رشع عساتلا عو بسالا

 .تو ممل ةطسو نملاو  ةيلو ألا ضار عالا :نو ر شعلا عو بسالا

 .تو ممل ةر خأتملا ضار عالا :نو ر شعلاو  يداحلا عو بسالا

 .تو ممل ةديكالا تامالعلا :نو ر شعلاو  يناثلا عو بسالا

 .ايعاو نأو  حو ر جلا :نو ر شعلاو  ثلاثلا عو بسالا

 .ايعاو نأو  قو ر حلا :نو ر شعلاو  عبار لا عو بسالا

 .ضر علاب ةساملا مئار جلا :نو ر شعلاو  سماخلا عو بسالا

 .ضر علاب ةساملا مئار جلا ضعب ضار عا :نو ر شعلاو  سداسلا عو بسالا

عرض مجموعة من القرارات الجزائية عمى : المواضيع التطبيقية .18 
المجال ليم لمناقشتيا، ومن ثم تقييميا. الى جانب مشاركة الطمبة وافساح 
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الطمبة في محكمة افتراضية بغية الماميم بدور كل عنصر من العناصر 
التي تتشكل منو المحكمة )القاضي، االدعاء العام، اطراف الدعوى 

 عو ضو مب ةقمعتملا تالاحلا ضعب ناكمالا ردق ضر ع كلذكو  الجزائية(
 .يلدعلا بطلا

  :االختبارات. 19
ريقة ممئ االولى. كما ويتم االعتماد عمى طصاغ االختبارات بالطريقة االنشائية بالدرجة ي       

الى جانب االعتماد عمى االسئمة الفكرية التي تحتاج الى التحميل من قبل . الفراغات من قبل الطالب
 الطالب واالجابة عمييا في ضوء الموضوعات التي تم تدريسيا.

 . مالحظات اضافية:2١
  

 


