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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 محمد جبار طالب  االسم 
 

 Molmosawy2005@yahoo.co.nz البريد االلكتروني 
 

 قانون اصول المحاكمات الجزائية  اسم المادة 
 

 كورسات  مقرر الفصل 
 

 ية المطبقة في العراق وبعض الدول ئمعرفة القواعد االجرا المادة  أهداف

 األساسيةالتفاصيل 
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االحاطة الكافية بجميع االحكام واالجراءات المتعلقة بالمحاكمة الجزائية وصالحيات قاضي التحقيق 
  والمحقق واالدعاء العام 

 سليم حربة . عبد االمير العكيلي و د . أ/ شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية  الكتب المنهجية 

  المصادر الخارجية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %0 تعريف القانون وتطوره  12/9/1122 0

  %0 التعريف بالدعوى الجزائية   9/1122/ 12 2

  %9 اقامة الدعوى  5/21/1122 0

  %02 تميزها عن الدعوى المدنية  21/21/1122 4

  %05 طرق انتهاء الدعوى   29/21/1122 5

  %01 االدعاء العام   12/21/1122 0

  %20 خصائص االدعاء العام   1/22/1122 7

  %24 دور االدعاء العام في المحكمة  9/22/1122 1

  %27 االختصاص   22/22/1122 9

  %06 نقل الدعوى  12/22/1122 06

  %00 اجراء التحقيق في مراكز الشرطة  21/22/1122 00

  %00 التكليف بالحضور   7/21/1122 02

  %09 القبض  22/21/1122 00

  %40 التفتيش  12/21/1122 04

  %47 ندب الخبير   12/21/1122 05

  %56 قرارات قاضي التحقيق 4/0/2605 00

 عطلة نصف السنة 

  %50 انواع المحاكم  25/1/1125 07

  %50 خصائص القضاء الجزائي العراقي  11/1/1125 01

  %59 تولي المحاكم النظر في الدعوى   2/2/1125 09

  %00 اجراءات المحاكمة  2/2/1125 26

  %00 العلنية   25/2/1125 20

  %09 عدم جواز محاكمة غير المتهم  11/2/1125 22

  %70 استماع افادة المتهم  19/2/1125 20

  %70 حجز اموال المتهم  5/2/1125 24

  %79 الصلح   21/2/1125 25

  %12 وقف االجراءات  29/2/1125 20

  %15 الحكم واسبابه  12/2/1125 27

  %11 حجية الحكم والقرارات  2/5/1125 21

  %90 محاكمة ناقص االهلية  21/5/1125 29

  %94 التمييز  27/5/1125 06

  %97 الحاالت التي يجوز فيها اعادة المحاكمة  12/5/1125 00

  %066 االفراج الشرطي ورد االعتبار  2/2/1125 02
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Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  
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