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ال شك ان الجریمة ھي من الظواھر تؤثر على امن وامان االفراد والمجتمع  والدولة في عمل دائم من اجل وضع الخطط 
والسیاسات التي ترمي الى التخفیف من اثار الجریمة ومكافحتھا من خالل جملة من الوسائل واالجراءات. ومحاسبة 

الوسائل وتبدأ ھذه الوسیلة بالتأكد من ارتكاب الجریمة وكشف مرتكبھا وتقدیمھ ومسائلة مرتكبي الجرائم ھي احدى ھذه 
الى الجھات المختصة لمحاكمتھ.  ویتم ھذا بجملة من االجراءات المرسومة بالقانون ونطلق علیھا اجراءات التحقیق 

ھ مفتاح كشف الجریمة ویقوم بھا شخص معین قانون یسمى بالمحقق ومن ھذا یتبین اھمیة التحقیق والمحقق اذ ان
وجدیر بالذكر ان االدلة الجنائیة ھي محور مادة التحقیق الجنائي  ومرتكبھا والقناة التي من خاللھ یتم محاسبة المجرمین.

اذ بواسطتھا یتم اثبات الجریمة  والحصول علیھا ھو جوھر عمل المحقق  وبدونھا نكون عاجزین عن اثبات الوقائع 
بواسطتھا نتمكن من اسناد االفعال الى مرتكبیھا وبالنتیجة مسائلتھم جنائیا.  وكما قلنا فان البحث واالفعال االجرامیة، و

عن االدلة وجمعھا ھي مھمة المحقق االساسیة ولخطورة واھمیة ھذا الموضوع فقد حدد القانون قیودا واطرا اجرائیة 
جرائم یحتاج فیھا المحقق الى االستعانة برأي الخبراء في اما بالنسبة للطب العدلي فھناك العدید من ال لجمع ھذه االدلة.

مختلف الجرائم ففي جرائم القتل و الضرب و الجرح على سبیل المثال لكي نستطیع ان نثبت بان ھناك جریمة قتل یجب 
وھذه لیست علینا ان نتأكد من ان ھناك روح انسان قد ازھقت وعلیھ فالبد اوال من انثبت بان االنسان قد فارق الحیاة 

مسألة قانونیة وانما ھي مسألة طبیة یجب اللجوء الى اھل الخبرة في مثل ھذه المسائل وھم عادة االطباء المختصین 
بالطب العدلي او القضائي، اذا تحدید الموت من عدمھ لیست مسألة یسیرة في اغلب اوقات وان كانت كذلك فان تحدید 

وكذلك الحال بالنسبة لجرائم الضرب والجروح والتي تعد من  بات الجنائیزوقتھ وطریقتھ من االمور المھمة في االث
الجرائم الشائعة في كل دول عالم اذ انھا من الجرائم المتكررة بصورة یومیة ومعرفة الجوانب الطبیة لمثل ھذه االفعال 

مثل ھذه المسائل امر مھم جدا في  والنتائج الجرمیة امر مھم جدا في تكییف االفعال و تحدید العقوبات. والرأي الطبي في
علیھ فان للتقاریر الطبیة في ھذه االحوال اھمیتھا الحیویة في فھم االفعال والنتائج  االثبات الجنائي وتحدید جسامة الفعل.

التي وقعت  وكذلك في تحدید حالة المصاب والتي بدورھا تؤثر في نتیجة التحقیق ولفھم ھذه التقاریر بصورة صحیحة 
 ان یلم المشتغل بالقانون بالمصطلحات الطبیة الخاصة في ھذا المجال.یجب 
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 والتعرف على مسرح الجریمة واسالیب دراستھا.
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  اشكالیة االعتراف كدلیل لالثبات الجنائي.
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  حاالت جنائیة.و  التعریف بالتغییرات الحاصلة على جسم االنسان بعد الموت.

اصلة على جسم التعریف بالجروح وانواعھا. و التعرف على عوارض حوادث السیرات و التعریف بالتغییرات الح -6
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 الطبیة توظیفھا في القضایا المتعلقو.

 :الطالب. التزامات ۱۲
 فھم لھ لیتسنى علیھم تلقى محاضرة اخر الى محاضرة اول من المحاضرة قاعة داخل التواجد الطالب التزامات اولى
 للمحاضرة التھئة و اوال الحضور الطالب فعلى ، مترابطة  االجرامي التحقیق اصول مفردات لكون متكامل بشكل المادة

 .جید بشكل المادة یفھم لكي و للمناقشة استعداد على یكون لكي الیھا، الدخول قبل
 . طرق التدریس۱۳

( حسب ما ھو مقرر وفق برنامج ضمان الجودة  استخدم الحاسوب في عرض فقرات المحاضرة عن طریق برنامج  
power point (  بدال من السبورة التي قد استخدمھا ان احتجت الیھا في شرح موضوع ما یتطلب ذلك. وبین حین واخر

 ئلة الیھ لكي یندمج مرة اخرى مع المحاضرة .وخاصة عندما اشعر بان انتباه وتركیز الطالب قد تشتت اوجھ االس
 . نظام التقییم۱٤

وتقدیر  المعیار االساسي لتقییم الطالب ھو أدائھ في االمتحان التحریريالستاذ المادة عشر درجات على مدار السنة . 
العشر الدرجات على اساس درجة التي حصل علیھا في االمتحان الفصلي اضافة الى تقییم الطلبة المتمیزین بمشاركاتھم 

 الیومیة في الصف او النشاطات االخرى.

 كلمة) 100. نتائج تعلم الطالب (ان التقل عن ۱٥
ان تحقیق اھداف شرح مادة اصول التحقیق االجرامي و الطب العدلي  وھو اطالع الطالب على االمور التي اشرنا الیھ 

في الفقرة الحادیة عشرة انفة الذكر مھمة جدا بالنسبة لطالب المرحلة الرابعة الن الطالب ال یستطیع ان یضع موضع 
ع القانون الجنائي مالم یكن ملما بقواعد واصول التحقیق الجنائي و ان التطبیق العملي المعلومات التي حصل علیھا في فر

االحاطة بجمیع قواعد و اصول التحقیق و فھم المصطلحات الطبیة التي یحتاجھا المحقق عند التحقیق في جرائم معینة 
كمحقق عدلي ام ضابط  كالقتل مثال امر في غایة االھمیة خاصة بالنسبة للطالب الذي سیمتھن مھنة المحاماة او یعین

 تحقیق بعد تخرجھ. 
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