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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 جمال كاظم حسن  االسم 

 Jamel_kh@yahoo.com البريد االلكتروني 

 الطب العدلي  اسم المادة 

 كورسات  مقرر الفصل 

االلمام باسس الطب العدلي ومايحتاجه المحقق من الطبيب االحاطة الكافية بجميع االحكام  المادة  أهداف
 واالجراءات المتعلقة بالمحاكمة وصالحيات قاضي التحقيق والمحقق واالحكام واالدعاء العام

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

التعرف على االجراءات المتعلقة بالمحاكمة الجزائية وصالحيات قاضي التحقيق في حكمه على 
 الجرائم 

 الوجيز في الطب العدلي / وصفي محمد علي . د  الكتب المنهجية 

  المصادر الخارجية 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

االمتحان  الكورس الدراسي األول
النهائي 

 للكورس األول  

االمتحان النهائي  الدراسي الثانيالفصل 
 للكورس الثاني

االختبار 
 النظري

  اليومي
06% 

االختبار 
 النظري

  اليومي
06% 

06% 06% 06% 06% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %0 تعريف الطب العدلي  10/9/1602 0

  %0 الموت وعالماته 12/9/1602 1

  %06 الجروح واقسامها 5/06/1602 0

  %05 مميزات الجروح ومظاهرها 01/06/1602 2

  %02 الحروق ودرجاته  09/06/1602 5

  %11 اصابات التيار الكهربائي 10/06/1602 0

  %15 االختناق وانواعه  1/00/1602 7

  %19 الجرائم الجنسية 9/00/1602 2

  %00 فحص المتهم  00/00/1602 9

  %00 االجهاض وانواعه  10/00/1602 06

  %09 قتل الوليد  06/00/1602 00

  %12 السموم وانواعها 7/01/1602 01

  %25 كيفية حصول التسمم  02/01/1602 00

  %27 العوامل المؤدية للتسمم  10/01/1602 02

  %56 واجبات المحقق في جريمة التسمم  12/01/1602 05

  %51 تصنيف السموم 2/0/1605 00

 عطلة نصف السنة 
  %50 السموم االكلة  51/2/2151 07
  %50 السموم المهيجة  22/2/2151 02
  %59 السموم الطيارة   5/3/2151 09
  %00 مضادات السموم والتسمم الطعامي  8/3/2151 16
  %00 تعرف هوية االحياء   51/3/2151 10
  %09 تقدير العمر واسس تقديره  22/3/2151 11
  %70 تعرف هوية الجثة  22/3/2151 10
  %70 تعرف هوية االشالء 1/4/2151 12
  %79 الفحوص المختبرية   52/4/2151 15
  %21 البقع الدموية  52/4/2151 10
  %25 مصدر البقع الدموية وعمرها  22/4/2151 17
  %22 المجموعات الدموية واثارها  3/1/2151 12
  %90 البقع المنوية  51/1/2151 19
  %92 مظاهر البقع المنوية  51/1/2151 06
  %97 الشعر وانواعه  24/1/2151 00
  %066 مدى استفادة الطبية العدلية منها  4/2/2151 01

 

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

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  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 



University :             
The Ministry of higher Education                                                                 College:  
& Scientific Research                                                                                       Department : 
                                                                                                                             Stage : 
                                                                                                                             Lecturer name: 
                                                                                                                             Academic Status 

Qualification :         
Place of work :        

                   

Course Weekly Outline 

Signatuer Percent 

 
Lab. Experiment 

Assignments 
Topic Covered Date Week 
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     05 

     00 

Half – year Bark 
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Instructor Signature :                                                    Dean Signature 


