
                        العراق                                   جمهورية          جامعة القادسية : الجامعة 
                           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                  كلية القانون :الكلية 
                           جهاز اإلشراف والتقويم العلمي                      قسم القانون العام:القسم 

                                                                                    الرابعة :المرحلة 
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  األسبوعيجدول الدروس 
 

  االسم 
 وليد حسن حميد 

  w8510@yahoo.com –Waleed  البريد االلكتروني 
 

 اصول التحقيق االجرامي  اسم المادة 
 

 نظام الكورسات  مقرر الفصل 
 

والتي يكون , تهدف مادة اصول التحقيق االجرامي الى رفد المجتع بالطاقات والكفاءات العلمية  المادة  أهداف
 .االساسية للتحقيق فضال عن اجراءاته لديها االلمام الكافي بالمبادئ 

 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

ووسائله وكل مايتعلق به وصوال الى االجراءات والتطبيقات العملية في المحاكم العراقية سوف يتم 
 .بيانها بالتفصيل من خالل جدول الدروس االسبوعي المرفق طيا 

 

 سلطان الشاوي . تاليف د .... اصول التحقيق االجرامي  الكتب المنهجية 
 

اصول التحقيق الجنائي  القاضي  -2/حسين عبد الصاحب . تميم طاهر و د.اصول التحقيق الجنائي  د -1 المصادر الخارجية 
فرات حمود .معين المحقق العدلي  د -4/ احسان الناصري . اصول التحقيق الجنائي د -3/ عبود التميمي 

احمد فؤاد عبد . التحقيق الجنائي د -6/ احمد محمد خليفة . علم النفس الجنائي والقضائي د -5/ اضي ر
 الحميد 

 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

االمتحان  الكورس الدراسي األول
النهائي 

 للكورس األول  

االمتحان النهائي  الفصل الدراسي الثاني
 للكورس الثاني

االختبار 
 النظري

  اليومي
66% 

االختبار 
 النظري

  اليومي
66% 

36% 16% 36% 16% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 التحقيق 21/9/2614 1

  %6 المحقق 22/9/2614 2

  %16 االدلة الجزائية  5/16/2614 3

  %15 االخبار / اجراءات التحقيق  12/16/2614 4

  %12 فحص مسرح الجريمة  19/16/2614 5

  %22 كشف الداللة  26/16/2614 6

  %25 تنظيم مرتسم لمحل الحادث  2/11/2614 7

  %29 اعادة تكوين الحادث  9/11/2614 2

  %33 فتح القبر والكشف على الجثة  16/11/2614 9

  %36 تفتيش االشخاص  23/11/2614 16

  %39 الشهادة والشاهد/اطراف الدعوى 36/11/2614 11

  %24 الكذب في الشهادة  7/12/2614 12

  %45 الخطا في الشهادة  14/12/2614 13

  %47 حفظ الذاكرة  21/12/2614 14

  %56 استحضار الذاكرة  22/12/2614 15

  %52 استجواب المتهم  4/1/2615 16

 عطلة نصف السنة 

  %53 مكان االستجواب  51/2/2151 17

  %55 اعتراف المتهم  22/2/2151 12

  %52 الخبراء   5/3/2151 19

  %61 طبعات االصابع  8/3/2151 26

  %64 اثار االقدام   51/3/2151 21

  %67 اسلوب االجرام  22/3/2151 22

  %76 االثار الجرمية االخرى  22/3/2151 23

  %73 اثار االالت االخرى  1/4/2151 24

  %76 اثار البقع الدموية   52/4/2151 25

  %79 انواع البقع الدموية  52/4/2151 26

  %22 اثار وسائط النقل 22/4/2151 27

  %25 جهاز كشف الكذب  3/1/2151 22

  %96 العوامل التي تؤثر على الشخص 51/1/2151 29

  %94 اختبار تداعي االلفاظ  51/1/2151 36

  %97 التحليل العقاري  24/1/2151 31

  %166 التنويم المغاطيسي  4/2/2154 32
 

 :توقيع العميد                                                                         :              األستاذتوقيع     
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Type here the came of course coordinator Course Coordinator 
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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 
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