
 اصول التحقيق االجرامي والطب العدلي ناوي بابةت:
 د.مسعود محيد امساعيل: مامؤستاي بابةت

 
 

 



 ثيَريَست

 )التعريؼ واليدؼ(التحقيؽأوال: 

 المحقؽثانيا: 

 صفات المحقق .1

 معمومات المحقق .2

 شخصية المحقق .3

 إجراءات التحقيؽثالثا: 

 اإلخبار .1

 فحص مسرح الجريمة .2

 الكشف عمى محل الحادث .3

 مرتسم لمحل الحادث تنظيم .4

 إعادة تكوين الحادث .5

 عودة المجرم إلى محل الحادث .6

 االستعراف بواسطة الكالب البوليسية .7

 فتح القبر والكشف عن الجثة .8

 (تفتيش االشخاصو  تفتيش األماكن) التفتيش .9

الكذب في ، في سماع الشيادة ةألعامالقواعد ) الشاىد والشيادة .11
 (الخطأ في الشيادة، الشيادة

 استجواب المتيم .11

 وانكاره المتيماعتراف  .12

 لجرميواالخبراء واآلثار  .13



 الخبراء - أ

 طبعات األصابع - ب

  أثار األقدام - ت

 أسموب االجرام - ث

أثار االالت ، اثار وسائط النقل، أثار االسمحو النارية) االثار الجرمية االخرى
 (االخرى

 الوسائؿ الحديثو في التحقيؽخامسا: 

 جياز كشف الكذب .1

 االفاظاختبار تداعي  .2

 التحميل العقاري .3

 التنويم المغناطيسي .4

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخبراء واالثار الجرمية

 

 الخبراء

 
 

يمعب الخبراء في الوقت الحاضر دورا ميما في أعماؿ التحقيؽ الجنائي اذ يساعدوف المحققيف 
في كشؼ غوامض الجرائـ بطرؽ تستند الى العمـ والفف عف طريؽ دراسة وتحميؿ مختمؼ 

 ترسؿ الييـ. اآلثار التي

ىو ذلؾ الشخص الذي اكتسب خبرة عممية وفنية معينة، جاءتو إما نتيجة لدراسات  والخبير :
عممية تمقاىا كالطبيب الشرعي والمحمؿ الكيميائي، او نتيجة لممارسة مينة معينة فترة مف 

يف الزمف فأصبح لو فييا فف ودراية وذلؾ مثؿ أرباب الحرؼ والصناعات كالنجاريف والحداد
(. ويالحظ بأف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية قد انتبو الى أىمية الخبراء في 1وغيرىـ )

التحقيؽ فأجاز لمحاكـ او المحقؽ مف تمقاء نفسو او بناء عمى طمب الخصـو اف يندب خبيرا 
او اكثر إلبداء الرأي فيما لو صمة بالجريمة التي يجري التحقيؽ فييا. ولحاكـ التحقيؽ أو 

(. ونظرًا ألىمية التحقيؽ في الجنايات والجنح 2قؽ اف يحضر عند مباشرة الخبير عممو )المح
فقد خوؿ القانوف حاكـ التحقيؽ او المحقؽ اف يرغـ المتيـ او المجني عميو في جناية او 
جنحة عمى التمكيف مف الكشؼ عمى جسمو واخذ تصويره الشمسي او بصمة أصابعو او قميؿ 

أظافره او غير ذلؾ ما يفيد التحقيؽ إلجراء الفحص الالـز عمييا ويجب مف دمو او شعره او 
(. ومما تجدر االشارة 3بقدر اإلمكاف اف يكوف الكشؼ عمى جسـ االنثى بواسطة انثى كذلؾ )

اليو بأف عمى المحقؽ اف يعمـ بأف لمعمومات الخبير حدا معينا تقؼ عنده وبالتالي أال يغالي 
ييا الى الخبير، اذ اف لمعمـو والتجارب نطاؽ معيف وال يمكف ألحد في طرح االسئمة التي يوج

اإلحاطة بكؿ شيء. واال فإف المحقؽ سوؼ يعرض نفسو لمسخرية، كأف يسأؿ مثال عما إذا 
كاف الدـ الذي عثر عمى مالبس المتيـ مف رجؿ أـ امرأة. ومف ناحية اخرى قد يصعب عمى 



يو إال اذا وقؼ عمى ظروؼ الدعوى واطمع عمى الخبير اف يجيب عمى االسئمة الممقاة عم
األوراؽ ومحاضر التحقيؽ وأقواؿ المجني عميو والشيود حتى يتبيف االرجح، فقد ال يستطيع اف 
يعيف بالضبط اآللة التي احدثت الجروح ولكنو إذا تبيف مف أقواؿ الشيود او المجني عميو انو 

ذا كاف ذلؾ ممكنًا أو ال وىذا شيء لو أىمية. ضرب مثال باآللة الفالنية أمكنة أف يجيب عما إ
وعميو فميس ىناؾ ما يمنع مف أف يطمع المحقؽ الخبير عمى ما تـ في التحقيؽ وكافة 
المعمومات األخرى التي تسمح بيا ظروؼ التحقيؽ والتي تساعد عمى أداء ميمتو بنجاح إال 

و غيرىـ إذ انو ممـز بإبداء رأيو أنو ال يجوز لؤلخير اف يبني رأيو الفني عمى أقواؿ الشيود ا
(. ويقدـ الخبير رأيو مكتوبا 4بناء عمى ما ترشده إليو قواعد العمـ والفف غير متأثر بشيء ما )

وموقعا مف قبمو مبينا األعماؿ التي قاـ بيا والرأي الذي توصؿ اليو، ويرفؽ المحقؽ ىذا 
الخبير برأيو شفويا اماـ المحقؽ، وفي التقرير باألوراؽ التحقيقية كما أنو مف الجائز اف يدلي 

ىذه الحالة عمى االخير اف يدونو في محضر التحقيؽ، ثـ يوقع كمييما. وفي كؿ االحواؿ يجوز 
ف المحقؽ أو القاضي غير  لممحقؽ اف يستدعي الخبير ويناقشو فيما جاء في تقريره. ىذا وا 

تكويف رأيو واعتقاده باإلدانة او  ممـز باألخذ برأي الخبير طبقا لمبدأ ترؾ الحرية لمقاضي في
(. ونظرًا ألىمية 5البراءة في االمور الجنائية حسب اعتقاده اذ اف القاضي )خبير الخبراء()

الخبير الفني في كشؼ الجرائـ لذا نجد أف أغمب الدوؿ الحديثة قد عمدت الى تأليؼ ىيئات 
عمومات الضرورية الفنية خاصة لمخبراء تابعة لمشرطة او مستقمة عنيا، لمحصوؿ عمى الم

 بأسرع وقت ممكف. وتشمؿ ىذه الييئات ما يأتي :

 األطباء العدليوف.-1

 الخبراء بطبعات األصابع وآثار األقداـ.-2

 الخبراء باألسمحة النارية.-3

 الخبراء بأسموب اإلجراـ.-4

 المحمموف الكيماويوف.-5

 المصوروف، وغيرىـ مف ذوي االختصاص.-6

 بيف المحقؽ وخبير المختبر الجنائي :ضرورة التعاوف 

يستطيع كؿ محقؽ اف يتعمـ كيؼ يجمع اآلثار المادية التي يجدىا في محؿ ارتكاب الجريمة 
وكيؼ يجري عمييا االختبارات االولية، غير أف ىذا العمؿ يحتاج منو الى وقت وجيد كبيريف ال 

والتحقيؽ االخرى، كاالستجواب  يتوفراف لو عادة إذ اف عمى المحقؽ اف يتفرغ ألعماؿ البحث



ومناقشة الشيود والكشؼ والتفتيش وجمع المعمومات األخرى، أما العناية باآلثار وفحصيا 
فعميو اف يترؾ امرىا لخبير متخصص في ىذا النوع مف العمؿ. واستنادا لما تقدـ يجب اف 

لآلخر في وظيفتو، يتعاوف المحقؽ مع الخبير تعاونا صادقا، وأف يشعر كؿ منيما بأنو مكمؿ 
وأنو ال مجاؿ لمتنافس بينيما، فال يمكف لمخبير اف ينتج ما لـ ييسر لو المحقؽ ذلؾ، وال يمكف 
لممحقؽ اف يحؿ اسرار الجريمة ما لـ ينتفع بجيود رجؿ المختبر الجنائي الى اقصى حد، لذلؾ 

عود نفعيا عمى االمف فمف الواجب توافر الصراحة والثقة بينيما، ولما في ذلؾ مف فائدة كبرى ي
 -(. ضرورة التعاوف بيف المحقؽ والطبيب العدلي:6العاـ )

اف قياـ التعاوف بيف الطبيب العدلي والمحقؽ أمر ال بد منو إلزاحة الستار عما يكتنؼ الجريمة 
مف غموض ومالبسات. وكمما زاد ىذا التعاوف بيف االثنيف كمما سيؿ اكتشاؼ الجريمة ومعرفة 

عكس. ويتحقؽ التعاوف عف طريؽ ايضاح الطبيب الفاحص مجمؿ ظروؼ الحادث مرتكبيا وبال
الذي اطمع عميو المحقؽ خالؿ تحقيقو االولي مع بياف االسباب التي استند عمييا يكوف 
الحادث جنائية او عارضيا او انتحاريًا، مع ذكر النقاط الغامضة التي لديو ليدرسيا الطبيب 

إلزالة ىذا الغموض. وعمى ىذا األساس فقد اتفؽ األطباء  ويقـو بإجراء التجارب الخاصة
العدليوف وعمماء التحقيؽ الجنائي عمى وضع استمارات خاصة ترسؿ بصحبة الجثة او 
المصاب تحوي حقاًل خاصا يذكر فيو المحقؽ مجمؿ ظروؼ الحادث الذي اطمع عميو اثناء 

 نظيـ االستمارة.التحقيؽ وخالؿ الفترة الواقعة بيف عممو بالحادث وبيف ت

 أوجو الخالؼ بيف الخبير والشاىد :

 يخبر الشاىد عف حوادث قد وقعت سابقا بينما الخبير يدلي برأي عف وقائع-1

 حاضرة أمامو وقعت تكميفو بيا.

يتحدد عدد الشيود بمف شاىد وقائع الحادثة بينما يجوز اف يكوف عدد الخبراء متعددا -2
 تناع المحقؽ او القاضي.حسب ظروؼ األحواؿ واستنادا الق

اف سبب وجود الشاىد ىو عممو بالوقائع ولذلؾ ال يمكف تغييره اما الخبير فيتـ تعيينو مف -3
 قبؿ المحقؽ او الحاكـ وبالتالي فيمكف تغييره؛ الف سبب وجوده ىو معرفتو العممية والفنية.

ا الخبير يقرر رأيا اما ميمة الشاىد في التحقيؽ وتنحصر بمجرد االخبار عف وقائع بينم-4
 (.7مستندا عمى أمور فنية وعممية، فدوره أقرب الى القاضي منو الى الشاىد )

................................................. 

 



 

 

 

 

 البصمات

 
 تعريؼ بصمات األصابع :

اف بصمة األصبع عبارة عف الخطوط الشكمية البارزة والخطوط المنخفضة المحاذية ليا 
موجودة في رؤوس األصابع والتي طابعيا عند مالمستيا لمسطوح واألجساـ وخاصة الممساء ال

(. تبدأ الخطوط البارزة والمنخفضة في الظيور عمى جمد البشرة في رؤوس االصابع 1منيا )
في الشير الرابع مف عمر الجنيف، ويتـ تكوينيا في الشير السادس. وعندما يولد الطفؿ تكوف 

د استقرت في وضعيا النيائي وأصبحت جاىزة لالستفادة منيا في تحقيؽ ىذه الخطوط ق
الشخصية. والخطوط البارزة مجيزة بغدد عرقية تفرز إفرازات عرقية دىنية وىي الوسيمة 
الوحيدة النطباع بصمات عمى السطوح المالئمة حيث اف كموريد الصوديـو الموجود في 

ـ الماصة او اليابسة أثر البصمات. أما الخطوط اإلفرازات العرقية يترؾ فوؽ سطوح األجسا
المنخفضة الكائنة بيف الخطوط البارزة فتنتيي عندىا أعصاب الحس، فيي الوسيمة التي 

 بواسطتيا نحس باألشياء عند لمسيا.

 خواص البصمات :



 ثبات البصمة مدى الحياة :-1

يا ومميزاتيا الدقيقة تبقى صورة الخطوط البارزة والمنخفضة في البصمة محافظة عمى شكم
واتجاىاتيا في سف الطفولة والشباب والرجولة واليـر بؿ وبعد الممات الى اف يتحمؿ الجسـ 
ويبمى، والتغيير الوحيد الذي يصيبيا ىو نموىا مع االصابع تبعا لنمو باقي أعضاء الجسـ 

 ولكف ىذا التطور ال ينقص وال يزيد في عدد الخطوط أو في مميزاتيا الدقيقة.

 عدـ امكاف تغيرىا :-2

اف الخطوط الموجودة في البصمة غير قابمة لمتغيير، فاذا اصاب الطبقة الخارجية مف جمد جرح 
أتمؼ خطوط البصمة، فاف تمؾ الخطوط تظير مرة اخرى بشكميا األصمي عند التئاـ الجرح بال 

الطبقة الداخمية مف (. أما اذا اصاب الجرح 2تغيير وفي نفس المكاف ودوف اف يترؾ اثرا )
الجمد، فإف آثاره تبقا عمييا وال يمكف إزالتيا، كما اف البصمة تتمؼ نتيجة لبعض األمراض 
الجمدية كمرض الجذاـ الذي يصيب طبقة الجمد فيؤدي الى استواء الخطوط البارزة بالخطوط 

خطوط ( ولقد حاوؿ بعض المجرميف إزالة بصمات أصابعيـ، او تغيير شكؿ ال3المنخفضة )
الموجودة عمييا، ولكف محاولتيـ باءت بالفشؿ، وأصبحت آثار ىذه المحاوالت عمى بصماتيـ 

 (.4مميزة تساعد عمى التعرؼ عمييـ وتكوف بمثابة عالمة فريدة مميزة )

 عدـ تطابقيا في شخصيف مختمفيف :-3

توأميف اف البصمات ال تتطابؽ بيف شخصيف مختمفيف مطمقا، وال تتطابؽ ايضا في حالة ال
المتماثميف الذيف ىما مف بويضة واحدة انقسمت بعد اإلخصاب اذ اف بصماتيما تكوف عادة مف 
تقسيـ واحد وشكؿ ظاىري متماثؿ ولكنيما ال تتطابقاف مف حيث النقط والعالمات المميزة. اف 
صابع في تحقيؽ الشخصية.  الخواص الثالث ىي األساس الذيف يبنى عميو استخداـ بصمات األأ

 لبصمات الظاىرة والخفية.ا

 البصمات التي يعثر عمييا في محؿ الحادث إما أف تكوف ظاىرة او تكوف خفية.

 البصمات الظاىرة :-1

وىي تمؾ التي يمكف اف يراىا المحقؽ او الخبير بالعيف المجردة عند معاينة مكاف الحادث دوف 
 مشقة، وذلؾ كبصمات االصابع المموثة بالدـ.



البصمات قؿ أف تكوف واضحة؛ ألنيا تكوف غمبا اشبو بالمطخات، وىي قميمة  إف ىذا النوع مف
الفائدة او عديمتيا في التحقيؽ، ولكنيا في كثير مف األحياف تجمب نظر المحقؽ غير المجرب 

 قبؿ البصمات الخفية التي تؤدي الى نتائج مفيدة في التحقيؽ.

 البصمات الخفية :-2

ظاىرة لمعيف المجردة، كما اذا كانت عمى الورؽ غير أنو  وتكوف البصمات في اؿ غالب غير
يمكف في بعض الحاالت مشاىدتيا كأف تكوف موجودة عمى السطوح. الممساء مثؿ الزجاج 

 واألواني الخزفية والمواد الخشبية ذوات السطوح الممساء الناعمة.

 كيفية إظيار البصمات :

ورتيا الفوتوغرافية بحجميا الطبيعي إلمكاف ال تحتاج البصمات الظاىر إلى اظيار بؿ تؤخذ ص
مقارنتيا وتصور بآلة فوتوغرافية خاصة. أما البصمات الخفية فيمكف إظيارىا باستعماؿ بعض 
المواد الكيميائية عمى شكؿ مسحوؽ او سائؿ وىي تختمؼ باختالؼ الجسـ الذي عميو 

تعمؿ إلظيارىا مسحوؽ لونو البصمة، فإذا كاف لوف الجسـ الذي عميو البصمة فاتحا عندئذ يس
 غامؽ وبالعكس.

 نقؿ البصمات :

جرت العادة عمى إرساؿ األشياء الموجودة عمييا بصمات األصابع الى مكتب التحريات الفنية 
)شعبة بصمات االصابع( إذا كاف مف الممكف نقؿ تمؾ االشياء دوف مشقة ودوف تعريض 

بيذا الصدد ىو التأكد اثناء اجراءه البصمات الى خطر التمؼ، وكؿ ما يطمب مف المحقؽ 
الكشؼ عمى محؿ الجريمة مف وجود بصمات األصابع عمى االشياء الموجودة فيو، ويجري بعد 
ذلؾ إظيار البصمة وتصويرىا في شعبة بصمات األصابع. غير أنو إذا كاف يصعب او يستحيؿ 

ر، او فوؽ جدار او نقؿ الشيء الموجود عميو البصمة كما إذا كانت عمى صندوؽ حديدي كبي
اذا خيؼ اف تتمؼ البصمة أثناء نقؿ الشيء، وجب عندئذ اف تنقؿ البصمة ذاتيا وذلؾ بأخذ 
صورة منيا وىي بمكانيا بعد إظيارىا باستعماؿ أحد المساحيؽ، او تنقؿ البصمة نفسيا ألجؿ 

 تصويرىا في مكتب طبعات األصابع إذا كاف تصويرىا في محؿ الجريمة غير ممكف.

 ية نقؿ البصمة :كيف

يجب قبؿ كؿ شيء إظيار البصمة باحدى المساحيؽ المالئمة، وتؤخذ بعد ذلؾ قطعة مف 
الفويؿ تتناسب مع حجـ البصمة وترفع طبقة السيميمويد الفوقانية عف الطبقة الالقطة التي 
تحتيا ومف ثـ توضع الطبقة الالقطة بحذر ودقة فوؽ البصمة الظاىرة ويضغط عمييا ضغطا 



مالحظة عدـ تحرييا لئال تتمؼ خطوط البصمة، وبعد ذلؾ ترفع الطبقة الالقطة بعناية مف   مع
طرؼ واحد ثـ مف الطرؼ االخر الى اف يتـ رفعيا، ويعاد بعدىا وضع طبقة المسيميويد بمحمو 
فوؽ البصمة ألجؿ المحافظة عمييا. وبيذه الطريقة يمكف إرساؿ البصمة الى مكتب بصمات 

 تصويرىا وفحصيا ومضاىاتيا.األصابع ألجؿ 

 قوة دليؿ البصمات في اإلثبات :

تعتبر بصمات األصابع اليـو دليال ماديا قاطعة في االثبات أماـ محاكـ جميع أقطار العالـ، اذ 
(. أما المحاكـ العراقية فيي االخرى 1يجوز االستناد إلييا في الحكـ ولو لـ تؤيد بأدلة اخرى )

تبرتيا مف األدلة التي يجوز االستناد عمييا في الحكـ، مقيدة ذلؾ اخذت ببصمات األصابع واع
 بوجوب استماع شيادة الخبير ببصمات األصابع حوؿ كيفية إجراء المضاىاة او المقارنة.

 ................................ز

 اثار االقداـ

 
 تعريفيا :

لمتأثر مف الرمؿ او الطيف او التراب أثر القدـ ىو شكميا الذي تتركو عند مالمستيا لجسـ قابؿ 
 الناعـ، او الذي تطبعو عمى جسـ آخر بمادة تكوف عالقة بيا مثؿ الدـ او الماء او التراب.

 احتياطات المجـر عند انتقالو إلى محؿ ارتكاب الجريمة :

البد لممجـر لكي ينفذ جريمتو مف أف ينتقؿ الى محؿ الجريمة، وىو ميما احتاط إلخفاء آثار 
أقدامو البد مف ترجمو حيف دخولو منزال او حجرة او مكانا لتنفيذ غرضو. وكثيرا ما تساعد 
الظروؼ مف حيث طبيعة االرض التي يطأىا او مف حيث ما يكوف عالقا بقدميو عمى اف يترؾ 

دوف سواه مف اصحاب المنزؿ او ممف دخموه عرضا او ممف   آثار األقداـ المتروكة لمجاني
 بسبب مشروع. اعتادوا دخولو

 محؿ وجود آثار االقداـ :



 توجد آثار االقداـ في االماكف التالية :

 الطرؽ المؤدية لمحؿ الحادث كالشارع واألراضي المجاورة-1

في جميع األماكف التي يحتمؿ اف يكوف الجاني قد سار فييا كالسمـ والمكاف الذي وقعت  -2
كؿ جريمة وظروؼ المكاف والزماف الذي ارتكبت فيو الجريمة، اف معرفة ىذه األماكف توحي بيا 

 فيو.

 في الطرؽ والمسالؾ التي يحتمؿ اف يكوف المجـر قد سمكيا بعد ارتكابو الجريمة.-3

 أنواع آثار االقداـ :

 عارية : وىي التي تكوف خالية مف أي لباس لمقدـ.-1

 محتذية : وىي ما يكوف بيا حذاء او جوارب. -2

 بمحؿ الحادثة او عمى مقربة منو يفيد في تحقيؽ األغراض التالية :اف وجود آثار األقداـ 

يدؿ عمى الجية التي دخؿ منيا الجاني لمحؿ الحادثة، وحركاتو في ىذا المحؿ، والجية -1
 التي قصدىا بعد ارتكاب الجريمة.

 يدؿ عمى عدد الجناة، وعمى الدور الذي لعبو كؿ منيـ.-2

 األثر، كما لو كاف : يدؿ عمى بعض صفات ومميزات صاحب-3

 سميما : وتكوف خطاه متزنة ومتساوية اإلبعاد. –أ 

 أعرجا : اـ مشموال : ويظير ذلؾ مف اختالؼ خطى القدميف. –ب 

 أعورا : ويظير مف انحراؼ خط االتجاه لناحية العيف السميمة. -جػ 

 سكراف : او مضطرب ويتبيف ذلؾ مف اضطراب الخطوات وتعرج خط االتجاه. –د 

 صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى، وتظير ىذه مف حجـ االثر وشكمو العاـ وطوؿ الخطوات. -ػ ى

 يدؿ عمى طوؿ صاحب األثر :-4

لقد شوىد في المخموقات ومف بينيا االنساف وجود تناسب بيف اعضائيا، فالشخص الطويؿ 
 القامة تكوف أعضاؤه قصيرة وممتمئة.

 قوة دليؿ آثار االقداـ في االثبات :



ليس آلثار االقداـ ما لبصمات األصابع مف قوة في االثبات وكؿ ما في االمر اف آثار االقداـ 
مف االدلة غير المباشرة تزيد في قناعة الحاكـ إذا ما تأيدت بأدلة اخرى، وذلؾ ألف آثار األقداـ 

كف العثور مف السيؿ تمفيقيا األمر الذي يكفي الى حرمانيا مف قوة اإلثبات القاطعة، أما إذا أم
عمى آثار األقداـ العارية وكانت الخطوات واضحة بمميزاتيا وخصائصيا، وأثبتت المقارنة 

 انطباقيا عمى قدـ المتيـ بصورة أكيدة فإنيا ال تفرؽ حينئذ عف بصمات األصابع بشيء

......................................... 

 اثار االسمحة

 

 
األسمحة النارية التي يعثر عميو الدى الجاني او اي مكاف اف عمؿ المحقؽ عند الفحص عمى 

 اخر اخفيت فيو يتحدد باألمور التالية :

 أوال : وصؼ السالح :

ويتناوؿ الوصؼ بياف نوع وخصائص السالح ووصؼ الكيفية والمحؿ الذي عثر عميو فيو، 
 ويتضمف وصؼ السالح النقاط الرئيسية التالية :

 المصنوع فيو ورقـ المعمؿ. نوع السالح واسـ المعمؿ-1

وصؼ المميزات والعوارض الطارئة في السالح، كوجود عالئـ، او الصبغ او النقوش، او -2
 التمبيس بالفضة او الذىب ألغراض الزينة الى غير ذلؾ مف التغيرات التي تطرأ عمى السالح.



الدموية او طبعات  وصؼ اآلثار المختمفة التي قد تترؾ عمى أجزاء السالح المختمفة كالبقع-3
األصابع او الزيت او الشحـ او بقية الشوائب التي قد توجد عمى السالح المضبوط، والتي قد 
تعمؽ بالسالح مف مكاف حفظو، فإذا كاف مستخدـ السالح قد اعتاد حممو في جيبو فاف ىذه 

كاف  الشوائب تكوف عادة شعرة او تراب او بقايا طعاـ اونسيج مف داخؿ الجيب، اما اذا
مستخدـ السالح يحفظو داخؿ دوالب في منزلو، فقد نجد عمى السالح آثار المواد الموجودة 
بيذا الدوالب. ويمكف عف طريؽ مضاىاة ىذه اآلثار عمى ما يوجد مماثؿ ليا مع االشخاص 

 (.1المشتبو فييـ معرفة اذا كاف احدىـ ىو صاحب السالح مف عدمو )

يفرغ مف الطمقات لتحقيؽ األماف قبؿ إرسالو الى الخبير بعد فحص السالح مف الخارج -4
 باألسمحة.

فحص الماسورة اذ قد يوجد فييا طبقة مف التراب او ذرات صدأ تدؿ عمى أف السالح لـ -5
يطمؽ منذ زمف، واذا استمـز األمر فحص السالح بحثا عف مثؿ ىذه اآلثار يحسف عدـ إدخاؿ 

 لفحص وقد يجعمو امرًا متعذرًا.اي جسـ في الماسورة؛ ألف ذلؾ يعوؽ ا

رسالو الى الخبير لفحصو :  ثانيًا : تغميؼ السالح وا 

الغاية مف التغميؼ سالمة وصوؿ السالح الى الخبير بدوف حصوؿ اي خمؿ او تالعب او تبديؿ 
في أجزاء السالح، ثـ منع اآلثار الداخمية والخارجية كافة الموجودة فيو مف التمؼ او الزواؿ 

 كاف ويتـ التغميؼ عمى الشكؿ التالي :بأي شكؿ 

سد فوىة السبطانة بواسطة قطعة نظيفة مف الخاـ ثـ تربط باحكاـ بواسطة خيط قوي -1
ويختـ. ويجب عدـ سد الفوىة بقطعة مف الفميف او بواسطة مسد معموؿ مف القماش يوضع 

ب اليواء في داخؿ الفوىة ألف ذلؾ يمنع جرياف اليواء في داخؿ السبطانة ويمنع تسر 
المحبوس في الداخؿ فيترتب عمى ذلؾ حصوؿ تغيرات كيماوية في محتويات السبطانة مف 
البارود، وقد يصعب بالتالي عمى الخبير تكويف رأيو بشأف بياف المدة التي مضت بيف استعماؿ 

 البندقية ووقت حصوؿ الفحص.

بيت بربط الترباس بالبندقية تثبيت الترباس، ويكوف ذلؾ بالنسبة لمبنادؽ فقط ويتـ ىذا التث-2
ويختـ، ولتثبيت الترباس فائدتو لمحيمولة دوف استبدالو بترباس آخر. إذا أف الترباس يحتوي 
عمى اإلبرة التي تؤثر في كبسولة الخرطوشة وتسبب في انفجارىا بعد اف تحدث فييا ثغرة ليا 

دثيا ابرة خصائص مف حيث موضعيا مف سطح الكبسولة تختمؼ عف الخصائص التي تح
 ترباس آخر.



........................................ 

 اثار البقع الدموية

 
 

 وصؼ البقعة الدموية :ا

البقع الدموية مف حيث شكميا ولونيا وحجميا وتقدير   يجب عمى المحقؽ اف يصؼ بكؿ دقة
ابتة كجثة القتيؿ ارتفاع سقوطيا وموقعيا وابعادىا بصورة مضبوطة بالنسبة لمنقاط البارزة والث

 او السرير او النافذة او الباب ... إلخ ورسـ مخطط ليا فضال عف تصويرىا فوتوغرافيًا.

 مدلوؿ البقعة الدموية :

 يمكف لممحقؽ النبيو اف يستدؿ مف خالؿ البقع الدموية عمى عدة أمور أىميا :

 مكاف وقوع الجريمة :-1

 قتمو في ىذا المكاف.فوجود دماء بمكاف جثة المجني عميو يدؿ عمى 

 تحديد الوضع الذي كاف عميو الجريح أثناء وقوع الجريمة :-2

تدؿ كمية البقع الدموية وحجميا وشكميا واتجاىيا عمى الوضع الذي كاف عميو المجني عميو 
او المصاب وقت اصابتو. اذ كمما ازدادت كمية الدـ النازؼ مف الجسـ كمما كانت بقعتو كبيرة، 

ادة في أسفؿ الجثث وجوانبيا التي قتؿ أصحابيا في مكاف وجودىا ويكوف الدـ ويوجد الدـ ع
ذا الصؽ الجزء المجروح مف الجسـ مالبسا او جسما آخر فاف شكؿ الدـ يأخذ  عادة متجمعًا وا 

 عادة شكؿ الجرح.

اما اذا كانت االصابة اثناء وقوؼ المصاب شوىد الدـ مف أعمى الى اسفؿ في تجاه عمودي او 
يمتد عمى مالبسو أو جسمو فاذا وقع المصاب بعد ذلؾ عمى االرض بعد أصابتو بقميؿ  راسي

 فإف الدـ يتجو الى اقصر طريؽ نحو االرض.



وفي حالة وقوؼ المصاب وعدـ حركتو فاف الدـ الساقط مف ذراعو الذي أصيب يكوف عمى 
اذ ونقط صغيرة شكؿ نقط مستديرة، فاذا كاف موضع األصابع بعيدا عف سطح االرض شوىد رذ

مف الدـ تحيط بالنقطة الكبيرة التي سقطت عمى االرض ويزداد ىذا الرذاذ كمما ازداد ارتفاع 
االصابة عف سطح االرض. أما اذا بدا المصاب في المشيء او الحركة فيصبح شكؿ النقطة 

بعبارة الكبيرة مستطيال نوعا ما او بيضاويا ونيايتو رفيعة نوعا ما يدؿ عمى اتجاه السير، و 
اخرى، يكوف شكؿ البقعة ممتدا بشكؿ كمثري يتجو جزءىا الضيؽ لجية التحرؾ وفي الجية 
المضادة يكوف الشكؿ مستديرا. وكمما اسرع المصاب في سيره كمما تركت البقعة اثرا رفيعا 

 وتالشت االستدارة شيئا فشيئا حتى يصير شكؿ البقعة اشبو بخط مستطيؿ متقطع.

 كاف عميو المتيـ والمسافة التي كانت بينو وبيف المجني عميو : تحديد الوضع الذي-3

اذا طعف المتيـ المجني عميو بسكيف فقد يندفع الدـ بشدة مف جسـ المجني عميو ويتناثر 
ويموث ثوب المتيـ وعندئذ تشاىد آثار الدماء في صدر ثوب المتيـ وتموثو مما يدؿ عمى اف 

المصاب، وقد يكوف المجني عميو عمى قيد الحياة بعد المتيـ كاف في ىذا الوقت في مواجية 
اصابتو ووضع يده في مكاف اإلصابة فتموث بالدـ ثـ أمسؾ بالمتيـ عندما حاوؿ اليرب 
فيشاىد عندئذ أثر الدـ بثوب المتيـ ويثبت مف التحميؿ الكيماوي اف الدـ الذي وجد بثوب 

 المتيـ مف فصيمة دـ المجني عميو.

 في ارتكابو الجريمة : المقاومة والعنؼ-4

اف وجود بقع دموية مبعثرة ومنتشرة في مكاف ارتكاب الجريمة يدؿ في أغمب االحياف عمى 
حصوؿ المقاومة والعنؼ في ارتكاب الجريمة التي مف طبيعتيا اسالة دـ فييا مف الجاني 

 والمجني عميو كجرائـ القتؿ واإليذاء ... إلخ.

 اتصاؿ الجاني بالجريمة :-5

اىد آثار دماء بمالبس المتيـ وينكر ارتكابو الجريمة ويدعي اف االثار التي بمالبسو دـ قد تش
حشرات او مف طالء معادف بموف أحمر فاذا ارسمت المالبس واجرى تحميؿ ىذا األثر وثبت انو 
مف فصيمة دـ المجني عميو اضحى ىذا األثر دليال ماديا ضد المتيـ ييدر أفكاره ويؤكد صمتو 

 (.1ة )بالجريم

 قوة دليؿ البقعة في اإلثبات :

تعتبر البقع الدموية مف األدلة الظرفية المادية، اي مف القرائف الراجحة التي تقبؿ اثبات عكسيا 
اال انيا تبقى قائمة الى اف تثبت عكسيا او تعزز بأدلة وقرائف اخرى. بعبارة اخرى انيا تنفي 



مييا في محؿ ارتكاب الجريمة مع فصيمة الدـ وال تثبت، فاذا اختمفت فصيمة الدـ المعثور ع
المشتبو بو فإنيا تنفي ارتكابو لمجريمة، أما اذا تطابقت فصيمتي الدـ ففي ىذه الحالة ال يمكف 
الجـز والتأكيد في عالقة الشخص بالجريمة لوجود كثير مف الناس يحمموف نفس الفصيمة مف 

 دمائيـ.

 

لنوع الجريمة والكيفية التي ارتكبت فييا ومكاف حدوثيا يختمؼ البحث عف البقع الدموية تبعا 
 والظروؼ التي تكتنفيا. فيتـ البحث عنيا في االماكف التالية :

 مسرح الجريمة :-1

يجب عمى المحقؽ اف يبدأ بحثو بتفيـ لطبيعة الجريمة التي تواجيو واالماكف التي يحتمؿ اف 
ؿ قد وقعت في غرفة مثال، فعمى المحقؽ اف يبدأ توجد بيا البقع الدموية. فاذا كانت جريمة القت

بحثو عف البقع الدموية بتحديد نقطة لمبدء منيا، كأف يبدأ اواًل بباب الغرفة في اتجاه عقرب 
الساعة الى اف ينتيي بالنقطة التي بدأ منيا، فيبحث في ارضية الغرفة، وعمى الفراش واألثاث 

األقفاؿ، واذا كاف جسـ لجريمة موجود فيكوف ىو آخر واألبواب والشبابيؾ والمقاعد والمفاتيح و 
شيء يتـ فحصو فاذا كاف قد تحرؾ مف مكانو بعد اكتشافو فعمى المحقؽ اف يرجعو إلى مكانو 
األصمي بحذر حتى ال يضيؼ آثارًا اخرى يكوف ىو مصدرىا. وقد يعمد الجاني الى ازالة الدماء 

ء او يستبدؿ بتراب الغرفة أتربة اخرى وينظؼ مف مكاف الجريمة، فيغسؿ ارضية الغرفة بالما
األبواب والنوافذ. إال انو قد ثبت في عديد مف القضايا الجنائية اف الجاني ميما أوتي مف 
حرص وحذر فال بد اف يكوف تاركًا وراءه آثارا مادية تدؿ عمى وقوع الجريمة والتعرؼ عمى 

ة مالحظتو وخبرتو، فيجب في ىذه شخصو اف األمر في كؿ ىذا يتوقؼ عمى دقة المحقؽ وقو 
الحالة اال يفوت المحقؽ بحيث األجزاء الفاصمة بيف ألواح الخشب أو قطع البالط التي تغطي 
ارضية الغرفة او في مقبض الباب والشباؾ. اذ كثيرا ما وجد في ثنايا ىذه األجزاء الداخمية او 

دىا وىي ىي مجرد رذاذ ونقط الخفية ويدوف المحقؽ في مشاىداتو ويصؼ شكؿ البقع التي يج
او كمية غزيرة تخضب ارضية الغرفة ويصؼ اتجاه البقع لموقوؼ عمى مدلوليا. اما اذا وقعت 
الجريمة في مكاف خموي غير مسور كالبساتيف والطرؽ العامة .. إلخ، فيبحث عف البقع 

ينة ثابتة الدموية في المكاف الذي يظف اف الجريمة قد وقعت فيو فيبدأ بحثو مف نقطة مع
يحددىا ثـ ينتيي إلييا، فيتحرى عمى التراب والرمؿ والحصى واالجساـ الصمبة وجذوع االشجار 
والحشائش وأوراؽ النبات... إلخ، ويراعى في جميع األحواؿ تصوير البقع الدموية، فاذا أصيبت 

 ادة منيا.بتمؼ أثناء رفعيا او فحصيا بقيت لدى المحقؽ صورة يمكف لو الرجوع إلييا واالستف



 مالبس المجني عميو وجسمو :-2

ويمكف اف توجد البقع بمالبس المجني عميو او بجسمو، فيجب عمى المحقؽ اف يصفيا وصفا 
وحجميا وشكميا وىؿ ىي قديمة اـ حديثة الف البقع الدموية   دقيقا محددا مف حيث موقعيا

بس الخارجية ثـ الداخمية مراعيا القديمة غالبا ما يكوف لونيا غاما، ويعايف المحقؽ اواًل المال
الترتيب فال يدع شيئا منيا دوف وصفو او تحديده ثـ يعايف جسـ المجني عميو ويثبت جميع ما 

 يشاىده بو مف دماء ومواضعيا.

 مالبس المتيـ وجسمو :-3

إف ما ذكر بالنسبة لممجني عميو يسري كذلؾ بالنسبة لممتيـ مف حيث معاينة مالبسو وجسمو 
جسمو  –ء يقـو بو المحقؽ عند مثوؿ المتيـ أمامو في التحقيؽ ىو فحص المتيـ فأوؿ شي
ثبات ما يشاىده مف دماء ويواجو المتيـ بيذه اآلثار ويثبت ذلؾ في محضره. -ومالبسو  وا 

 أداة ارتكاب الجريمة او غيرىا :-4

األدوات : قد يوجد الدـ عالقا بأداة ارتكاب الجريمة : مسدس، سكيف .. إلخ او غيرىا مف 
فأس، ساطور .. الخ، حجر، مطرقة، ... الخ. التي قد يكوف المصاب قد احتؾ بيا، فيجب 

 عندئذ اف يتخذ المحقؽ بشأنيا ما سبؽ اإلشارة إليو مف حيث الوصؼ والتحديد.

  

 

 

 

 

 

 عدليالطب ال

الطببا اللبب)لً رال(بب هً  س  ببص منببق اببال رببة امنبباق ال) انبب  الط ٌبب  ص ببص  

الصجه الفنً اص الط ً للصمائع القضائٌ  صربا سنب  ه ربة ر با  هلبى جنبق ٌلنى  ) ان  

 اإلنناة اص فً رصامع الح)ث .



كببح حببا)ث ٌلبب ا هلببى النببلطا  القضببائٌ  كحبب)ث هلببى اإلننبباة الوقااع ا الائااع      

 اص اهس)اء ، الخ   -ركج ٌر  مسح

 

اههبا ربة حقح صانع صرس(لا ٌنبسلرح الحبصا)ث الجنائٌب   راسلبو انص  حال العمل 

مسببح صابببا ا  هلببى الجنببق  راسلببو صنببائح اةنببلح  النا ٌبب  اص اةنببلح  اهببا)  اص 

اص حبات  الانبب  الٌب) اص حبصا)ث الطب ب صالرصاببح  اص حبصا)ث  ،اةنلح  الحا) 

حبات  الغب ب صاتاسنباب اص حات  الغب ب صاتاسنباب ص. اتبط)اق صحصا)ث السنرق

 بببٌة  بصجٌببب  صربببا ٌحببب)ث ربببة حبببات  ابببحوالرنابهبببا  ال الغببباب،  اتضببباف  البببى 

 البصجٌة صحات  اة ص  صال نص . 

  ٌنسا)ق الطا الل)لً هلصره رة الللصق الط ٌ  الن ٌ ٌ  صغٌب  نب ٌ ٌ  رراس  ٌب ص

 . DNAصظهص  فحصل الحارا النصصي (ل  ، اضاف  الى صنائح اة

رب  ط ٌقب  اللربح فبً الطبا اللب)لً ، سحبٌط هربح الطبا اللب)لً مبصانٌة صانظ

سح)) اص سصجه ط ٌق  اللرح لكً سكصة النسبائ   مانصنٌب  ٌلسرب) هلٌهبا فبً القضباء ربة 

  ذه القصانٌة صالسللٌرا   ًس

ت ٌجببصب ال بب)ء  بب ي هرببح ط ببً هبب)لً  بب)صة ط ٌببا  نببرً رببة جهبب  نببلط   -1

مضببائٌ  اص نببلط  سحقٌقٌبب  ص ببذا رببا ٌفبب ب سراربباط  ببٌة اللرببح الط ببً اللبب)لً 

 صاللرح الط ً اللا)ي .

 . اط اهطً اإلجا   هلى م)  اتنسفنا ر)ائ -2

 أنواع التاعر ر الطب   العدل    

 ا ماق  ً س 3سقنق السقا ٌ  الط ٌ  الل)لٌ  رة حٌث نصهٌ  الفحل الى  

  فحبببببببببصل سكرٌلٌببببببببب -3  فحل اةرصا  . -2  فحل اةحٌاء . -1

 رفحل الرصا)  .

 عدل  (   فحص األح عء )تاعر ر طب   -أ

 اإلبا ا  صالج صح صاإلض ا  الناسج  رة اي حصا)ث ،  ذه السقبا ٌ  سقا ٌ  سسللب 

 (رح  ذا السق ٌ  سس )ا  سق ٌ  ط ً اصلً ٌ



 الرب)  الذي ا نح اةر  ال نرً  الفحل .            اإل(ا   الى1 

    )اٌ  السق ٌ  2   

   انق الط ٌا الفاحل .3

 صال(ه  صالناه     انق الرباا صهر ه صجننه صسا ٌخ الفحل  الٌصق4 

 به اإلببا ا   (بكح رفببح ربة حٌبث نصهٌب  اإلببا   ، سصببو   ق ٌب سً الربسة  5

 رصابفاسها الهن)نٌ  ،رصملها رة الجنق  )م  كذلك ذك  رن  اسها 

  ق اإل(ا   الى ر)ى اطص   اإلبا   صالحال  اللار  للرباا   6

مببص) فببً الرنس(ببفى اص  ببق ٌببذك  فببً السق ٌبب  رببا اذا كبباة الربب ٌا ٌحسببا  الببى ال   7

 . الرلالج  اا   الرنس(فى

ٌلً ذلك السق ٌ  النهائً / ص ص السق ٌ  الذي ٌلطى للرباا هن) سرا لبه لل(بفاء       

 اص م) ٌكصة السق ٌ  النهائً ارا سرا ح لل(فاء اص سرا ح لل(فاء رع سالو ها   .

 تاااااااااااااااااااااااااعر ر لاح ااااااااااااااااااااااااعء حااااااااااااااااااااااااول أمااااااااااااااااااااااااور أ اااااااااااااااااااااااار    اااااااااااااااااااااااار ا  ااااااااااااااااااااااااعبع  -ب

اتغسببباا صحببصا)ث اللببصاط صحببصا)ث سقبب)ٌ  حالبب  النببك  اص سقببا ٌ  هببة  كحببصا)ث 

 .اة ص  صا نه 

ص ص سق ٌ  س( ٌحً ط ً ه)لً ٌنظق  ذا السق ٌب   لب) اجب اء هرلٌب  تاعر ر األموا     -ج 

الس(بب ٌا الط ببً اللببب)لً هلببى الج ببب  صالببذي ت ٌبببسق ات  طلببا  نبببرً رببة النبببلط  

 .السحقٌقٌ  اص القضائٌ  

 

قا ٌ  ط ٌ  ه)لٌ  ل لا الفحصل الااب  كسق)ٌ  ) جب  النبك  هبة  نالك س 

اةاحمٌب   صسقبا ٌ  فحبل السقب)ٌ ا   لا اة(اال صسقا ٌ  هبة اة بص  اص ال نبص 

 كاتغسباا صاللصاط اص الحرح صاتجهاا .

  ذه السقا ٌ  لٌس لها نرصذ  رلٌة ٌجٌا  ها الط ٌا هلى انئل  رلٌن . 

 الل)لٌ  حنا نسائجها س انصاع السقا ٌ  الط ٌ   



سق ٌ  اٌجا ً س  ص السق ٌ  البذي ٌبب)   لب) اجب اء الفحبل صسكبصة النسٌجب   -1

صاضح  صاٌجا ٌ  صسنط ب رع ظ صو الحا)ث ، ر ح ا نح الرحقبب ج ب  البى 

ذك  انبه رركبة اة سكبصة سنبرق ص لب)   الل)لٌ  صطلا ان اا الصفا  ، صٌالط ا 

 الفحل طلع فلحط سنرق .

س هن)را ت سنط ب رج ٌا  الفحل صنسائجه رع را  ص ظا   فبً سق ٌ  نل ً  -2

ظ صو الحا)ث ر ح س (ال ) س  نٌا   صٌ نح البى الطبا اللب)لً ا نباء 

 الس( ٌا ٌس ٌة انه رباا  إطحم  نا ٌ  م ح ) س النٌا   .

السق ٌ  اتحسرالً س  ذا النصع رة السقا ٌ  فً  لبا الحبات  الاابب  السبً  -3

الفاحل مناه  سارب  للس كب)  الرصضبصع ةنب اا سرنبع الس كب)  ت سسصف  للط ٌا

 (بكح سباق صردكب)  ط ٌقب  الفحبل ، رب ح فحبل الج بث فبً حبات  السفنبخ 

 الرسق)ق  ااب  فً حات  الغ ب 

 المو   

الرص  س  ص سصمو الصظائو الحٌاسٌ  لجنق الكائة الحبً صربا ٌبد)ي البى انحبحح  بذا 

ر ك اسه ، ت ٌقع الرص  فً جنق الكائة الحً فً اة صاحب) الجنق رالكٌاة  الى ا نط 

 صانرا ٌقع الرص   (كح س) ٌجً صٌسق هلى ر حلسٌة س

الر حل  اةصلى س  ً رص  اةهضاء كالقلا صال)راغ صال ئسٌة ص ذه الر حل  سلب و 

  الرص  اللضصي اص الرص  الصظٌفً صاحٌاناط سنرى الرص  الن ٌ ي .

ا   سقبع  لب) الر حلب  اةصلبى  رب)  مب) سكبصة  لبا نباها  اص الر حل  ال انٌب  س رسب 

جً اص اك   ص ً رص  اةننج  صالاحٌا صسل و  ذه الر حلب   ر حلب  الربص  الننبٌ

 . الرص  الالصي

 لكح رة  ذه الر احح رظا   س

الر حلبب  اةصلببى س ص ببً ر حلبب  رببص  اةهضبباء، اةهبب اا السببً سظهبب  فببً  ببذه 

   ص ً سالر حل  سكصة فص ٌ  صن ٌل

 شحوب المون  (1
    ااص  هضلٌ  هار  . 2



   انل)اق الحس3

   سغٌببب ا  فبببً اللٌنبببٌة حٌبببث  س ببب)ص نظ اسهبببا جارببب)  ربببع فقببب)اة اتنلكانبببا  4

 الضصئٌ  صالحنٌ  صرا س رش .

لهذه الرظا   السً سال الر حل  اةصلى ربة الربص   بً هحربا  غٌب  اٌجا ٌب  

رببة حببات  الغٌ ص بب  اللرٌقبب  نببصاء صمبب) ت سدكبب) ضبب ص   صمببصع الرببص  ، فك ٌبب  

رركبة اة سلطبً هحرببا  ر(با ه  ص بذا رببا  سفبباع النبك  فبً البب)ق كانب   نب ا ا

ٌلبب و  حالبب  الرببص  الظببا  ي ،صت ٌلسربب) هلببى  ببذه اللحرببا   (ببكح )مٌببب فببً 

 س(اٌل الرص  .

 ي س  ببذه اللحرببا  السببً ٌببالر حلبب  ال انٌبب  س الرببص  الننببٌجً اص الالببصي اص الحج

سٌج  الر حلب  ال انٌب  ربة ر احبح الربص   بً هحربا  اكٌب)  للربص  اٌجا ٌب  سح)ث ن

صسل و هلرٌاط السغٌ ا  ال رٌب  اص الرصسٌب  ، ص نالبك ا  بع هحربا  اٌجا ٌب  صردكب)  

 لح)صث الرص 

 :   برودة الجسـ (1

 ظاىرة الصمل الرمي : بعد الموت مباشرة تحدث رخاوة عضمية عامة  (2

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمويالزرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  (3

بعددد المددوت يحددتفظ الدددم بحالددة السدديولة وبسددبب توقددف الدددورة الدمويددة يخضدددع  

لقانون الجاذبية األرضية فينحدر خالل العروق الدموية والشدعيرات الدمويدة الدى 

األماكن المنخفضة من الجسم فتظير عمى سطح الجمد يشكل بقع مزرقدة المدون 

ظيدره أو عمدى الجدزء األمدامي في منطقة الظير إذا كان الشخص مستمقيًا عمى 

 البطن اذا كان منكفئًا عمى وجيو. 

 التغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع :التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ  : (4

ىو أخر مرحمة من مراحل التغيرات الرمية التي تحدث بعد الموت وتدددي الدى  



تحمل الجسم الى ابسط مركباتو يبدأ التفسخ عادة بعدد يدوم أو يدومين مدن المدوت 

يحدددددث بشددددكل أسددددرع بكثيددددر فددددي فصددددل فددددي الظددددروف المناخيددددة المعتدلددددة وقددددد 

 .الصيف الحار

 

 

 asphyxiaاال تنعق 

 بببص   هاربب   ببص ح ربباة اللضببصٌ  رببة الكرٌبب  الكافٌبب  رببة اةصكنببجٌة اال تنااعق  

 صالسً  ً ض ص ٌ  إل)ار  الحٌا  ، ٌسق  ذا الح راة   ح) الط ب ال ح   السالٌ  س

الرنبالك السنفنبٌ   ب ي صنبٌل   ط ٌق  رلٌ  كالانب  الٌ) اص  ال  اط اص  اننب)ا)  -1

 كان  .

 O2اص نقل ()ٌ)  ـ  O2 ط ٌق  ر ضٌ   نالك ار اا سد)ي الى  ح راة  -2

 صسد)ي  السالً الى اتاسناب .

 ط ٌق  نبرٌ  س ر باح ذلبك السنبرق  النبٌانٌ) البذي ل)ٌبه القا لٌب  اة ٌحبح رحبح  -3

O2  ( فً كاف  الاحٌا ص ذلك ٌد)ي الى ربص  نب ٌع جب)اط نسٌجب  طبO2  ربة

الاحٌببا، صكببذلك السلبب ا لغبباب اصح اصكنببٌ) الكببا  صة اص غبباب الفحببق ص ببذا 

الغاب له القا لٌ  ذلك اتسحا) رع الهٌرصغلص ٌة راضباا الب)ق   اك ب  الفب  ربة 

 اتصكنجٌة فٌط )ه صٌد)ي الى حال  ااسناب.

هاربب  ر(ببس ك  فببً رلظببق  symptoms) ، signs نالببك اهبب اا صهحرببا  ر

هرا كان  الٌسها، ص ذه اللحرا  صاةهب اا سحب)ث فبً رلظبق حات  اتاسناب ر

حات  اتاسناب اص فً اغل ها صلكنها ت سلطً ال)تل  هلى اآللٌب  السبً سرب  فٌهبا 

 هرلٌ  اتاسناب .

س ٌرب  الجنبق  ر احبح اص اهب اا هنب) صمبصع  األعراض المشترك  لال تنعق

 اتاسناب كرا ٌلًس



نب ا صا سفباع فبً ضبغط الب)ق ص )اٌب  سنفس نب ٌع صهرٌبب ربع نب ه  فبً ال -1

 .cyanosisب ماب الجل) ا

 pulmonary ٌلقبببا ذلبببك س امبببح فبببً السبببنفس صسسكبببصة الص)رببب  ال ئصٌببب   -2

odema. 

 سجرع النائح الللا ً فً الفق صالرنالك السنفنٌ  .

صمبب) س(ببا ) فببً  لببا الحببات  انسفبباب فببً الصجببه ص بب صب اللنبباة صجحببصظ  

ضغط هلى ال م   صٌ )ا رع  بذه الر حلب   )اٌب  فقب)اة اللٌنٌة صااب  اذا كاة  نالك 

 الصهً .

سب)ا) حال  فقب)اة البصهً صمب) سحب)ث ح كبا  انسفااٌب  س(بنجٌ   نب ا نقبل  -3

O2  فً ال)راغ صم) ٌح)ث سربب فً  لبا اللب صب ال)رصٌب  صٌرسبب  الللباا

 ال)ق ، ٌب)ا) النب ا اضبط ا اط صٌبنافا ضبغط الب)ق صٌب)اح فبً غٌ ص ب   بق 

   .ٌلق ه الرص

 

  المدة التي تنائي لحدوث المو  ا تنعقعً 

 ً الر)   ٌة  )ء هرلٌ  اتاسناب صلحظ  صمصع الربص  صسقب)  فبً الغالبا ربا  

)مائب رع رححظ  اة فبً  7)مائب صفً  لا الحات  م) سبح الى  5 ٌة  ح   الى 

(ب)ٌ)   لا حات  اتاسناب اللنفٌ  م) ٌقع الرص   (كح فبص ي  نب ا حالب  بب)ر  

 اص نهً هب ً هن)  )ء صمصع اتاسناب .

 

 

 

 

 الشنق 



 ببص هرلٌبب  اتاسنبباب  لببو ال م بب     بباط اص ح ببح صانضببغاط ال م بب   ط ٌقبب   

السللٌببب، ٌحبب)ث الضببغط هلببى ال م بب  رببة  قببح الجنببق  اسجبباه رلبباكس لرصضببع سللٌببب 

نبٌ  الح ح اص   ط الح ح صٌ(رح الضغط الل صب ال)رصٌ  صاةهبباا صالرنبالك السنف

 ص حنا  قح الجنق .

 

 

 Drowningالغرق 

 ص اتاسناب  ن ا انسن(باب الرباء اص اي نبائح ااب   ب)ح الهبصاء صت ٌ(بس ط  

فً حات  الغ ب اة ٌكصة كاربح الجنبق رغربص اط  الرباء ، اذ ٌكفبً اة ٌنغرب  فسحسبً 

 د)ي الى الغ ب  ، ٌاةنو صالفق  الراء ل

 مراحل اال تنعق  رقعً  

ال(ال  الراء اصتط سكصة  نالك رحاصل  ل فع ال اس البى اةهلبى هن) نقصط  -1

 اص الى نطا الراء رع ن) الرنالك السنفنٌ  ا ا)ٌاط .

ٌلقا ذلك سنفس هرٌب صطصٌح ٌ)اح هلى ا  ه الراء  قص   ائل  البى الرنبالك  -2

السنفنبببٌ  صاببببحط البببى الحصٌببببح  الهصائٌببب  صالسبببً سلببب و هلرٌببباط  اتنبببنا) 

ٌد)ي الى سربمهبا صٌحببح  نبا البط ربائً  بصائً رببلً ر ربع ال ئصٌ  ررا 

ربببح البب)ق  صٌسكببصة رببة  ببذا الالببٌط ب بب)  غببصي ٌابب   رببة اةنببو صالفببق 

 صغال اط را ٌكصة ا ٌا اللصة ص لا الحات  ٌكصة رحر  ملٌحط .

)مبائب  بق  5اص  4)مبائب صمب) ٌنبسر  البى  3-2ٌنسر  القلا فبً النب ا لرب)   -3

 ك)اط فً  ذه الحال  .ٌسصمو صٌب ا الرص  رد

 س  نالك حالساة سجا ه الطا الل)لً فً الغ ب .تش  ص الغرق 

 انسا ا  الغ ٌب رة الراء م ح السفنخ ص ذه حال  ٌنهح السلارح رلها . -1

انسا ا  ج   الغ ٌب  ل) حبصح السفنخ ص ذا ررا ٌبلا الس(اٌل  (بكح  -2

 ك ٌ  .

 



 

 

 موا فع  تشر ح   بجث  الغر ق قبل التفسخ  *

اي اذا سق انسا ا  الغ ٌب رة الراء  ل)  ضل  ناها  اص ر ا(    ل) الغ ب اص  ل) 

 ٌصق الى ٌصرٌة فً البٌو اص  ح   اص ا  ع اٌاق فً ال(ساء .

 هن) فحل ج   الغ ٌب الرنس(ل  رة الراء م ح السفنخ سكصة

بسددبب   goose skinالمظدداىر الخارجيددة : يظيددر الجمددد بشددكل جمددد االوزة  -1

 د الشعر ،الت شتقمص عض

أبيدداض وتددثخن وتجعددد راحددة الكفددين والقدددمين وكممددا زادت مدددة بقدداء الجسددم -2

في الماء كمما زادت ىذه الخصائص أكثر وفي بعض الحاالت قدد يتقشدر جمدد 

 اليدين والقدمين بالكامل .

الب ) ال غصي س رة ا ق اللحرا  اإلٌجا ٌ  صالسبً ٌلبصح هلٌهبا فبً س(باٌل  -3

الب ) ال غصي حصح فسحسً اةنو صالفبق  فبً ج بث الغ مبى الغ ب  ص ظهص  

السً سنس(ح م ح السفنخ صٌركبة اظهبا  الب ب)  الضبغط هلبى القفبل البب) ي 

ه)  ر ا  ، حٌث اة الب ب) ال غبصي ٌب)ح هلبى اة ال(بال نببح البى الرباء 

 ص ص حً .

م) ٌححبظ فبً ج ب  الغ ٌبب  لبا اإلببا ا  منبق رنهبا حٌبصي صاةاب  غٌب   -4

نببٌ  الج بب  فببً الرٌبباه ااببب  فببً رٌبباه اةنهببا  صانج افهببا رببع  حٌببصي نسٌجبب 

السٌببا  صمبب) سبب سطق  بب لا الببباص  صاةا(بباا صاتجنبباق الرصجببص)  )ااببح 

 النه   .

رححظبب  هحرببا  اتاسنبباب اللاربب  س ارببا فببً حالبب  السفنببخ فببح س(ببا ) نببصى  -5

سق(بب   احسببً الكفببٌة , goose skin , لببا هحرببا  اتنغرببا   الربباء ر 

رٌة، ارا الب ) ال غصي فغٌ  رصجبص)   صت ٌصجب) فحبل )ق ٌفٌب)نا لبذلك صالق)

فً  ذه الحال  ٌكصة سق ٌ  الغب ب سق ٌب  احسربالً ، نب) س ظب صو الحبا)ث 



،ننفً صجص) حال  هنفٌ  اص حال  ر ضٌ  اص جنائٌ  اص نرٌ  ص ذلك ٌحسربح اة 

 ٌكصة ن ا ح)صث الصفا   ص الغ ب .

 

 

 

 

 السااااااااااااااااااعم  ()اال تنااااااااااااااااااعق بعلغااااااااااااااااااع ا   

فبً رق)رب  الغببابا  الضبا   صاك ب  (ببٌصها  بص غباب الفحببق ر احبا)ي اصكنببٌ) 

 نالك ج)ح فً كصة  ذا الغاب ٌن ا ااسناب اص سنرق صكلسبا ،  COالكا  صة  

الحالسٌة ٌركة انسلرالها صلكة رة اتبا  ذا اهس ا  الغباب ٌبد)ي البى سنبرق 

 . ن ا اسحا)ه رع اضاا ال)ق 

 

 

مم بغع  احعدي اوكس د الكاعربو  أعراض ومراحل التس

  

اة غبباب احببا)ي اصكنببٌ) الكببا  صة  ببص نبباس  هببة احسبب اب اي رببا)  ٌبب)اح فببً 

س كٌ هببا الكببا  صة ر ببح الا(ببا، الببنفط  طافبب  ر(ببسقاسه ، ركببائة اتحسبب اب 

ال)االً صفً الرنباجق ص (بكح ك ٌب  ربة ابحح هبا)ق النبٌا ا  اص الرح كبا  

حسب اب ٌحسبصي هلبى ربا)  الكبا  صة لبذلك ،لرا كاة  بذا الغباب نباس  هبة اي ا

سنصه  ان اا صجص)ه صااب  حات  السنرق  هذا الغاب فً ال ٌص  فً فبح 

ال(ببساء  نبب ا الربب)افي اص فببً الحرارببا   نبب ا سنبباٌة الرٌبباه  صنببٌل  نببصاء 



كانبب  نفطٌبب  اص ا(بب ٌ  صمبب) ص )  حببات  السنببرق للصائببح كارلبب  اص افبب ا) 

 رسل))ٌة فً غ م  صاح) .

اي احسب اب رهربا كباة ضبئٌحط صٌب)اح فبً س كٌ به الكبا  صة فهبص ٌحبب   اة _

 صكلرا كاة اتحس اب  طٌئاط كلرا كاة َسكصة الغاب  كرٌا  اك   .  Coغاب 

 االعراض

  temporalص   frontalاصح اته اا السً ٌ(ل   ها ال(ال  ص ب)اع ج هً 

 صطنٌة فً اتذنٌة صاضط اا ال دٌ  .  vertigoرع )صا  

الر حل  ال انٌ  ص ً رة ااط  الر احح س ص ة هضلً هاق صااب  فً هضح   

النامٌة صالناه)ٌة رع ا سفاع فً ضغط ال)ق صسنا ع الن ا رع رغل هضلً 

 راتق هضلٌ   .

الر حل  ال ال   رة ر احح اتاسناب  غاب اصح اصكنٌ) الكا  صة  ً )اصح ال(ال 

افا الضغط  (كح ن ٌع  ق ٌح)ث فً حال  ن ا  فسنافا ) ج  الح ا   صٌن

 الرص .

 

 


