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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 طرق اجبار المتهم على الحضور. ـ يعرف14
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 طرائق التعليم والتعلم      

  PDFبرنامج كوكل كالس روم واستخدام برنامج كوكل ميت وتنزيل المحاضرات بشكل 

 طرائق التقييم      

( بالكوكل فورم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 (  MEETوتوجيه األسئلة الشفوية اثناء المحاضرة االكترونية ) 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الحياد  -1ج

 العدالة  -2ج

 احترام حقوق الدفاع-3ج

 النزاهة-4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

  PDFبرنامج كوكل كالس روم واستخدام برنامج كوكل ميت وتنزيل المحاضرات بشكل 

 طرائق التقييم    

( بالكوكل فورم وكذلك االمتحانات الشهرية والفصلية  QUIZاجراء امتحانات الكترونية ) 

 (  MEETوتوجيه األسئلة الشفوية اثناء المحاضرة االكترونية ) 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

تعريفهم بصفات ومؤهالت رجل القانون من حيث الهيئة واالنضباط وااللتزام بمواعيد  -1د

 المحاكمات وبذل الجهد الالزم للوفاء بمستلزمات المهنة 

 التدريب على مهنة المحاماة  -2د

    -التزود بالخبرة القانونية العملية من خالل المداولة واالستفسار ممن سبقهم  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

   2 األول

 فهم الطالب للمحاضرة

اصول 

المحاكمات 

 الجزائية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

مفهوم قانون    فهم الطالب للمحاضرة  2 ثانيال

اصول 

المحاكمات 

الجزائية مع بيان 

مميزاته وتطوره 

 التاريخي

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

الدعوى امام  فهم الطالب للمحاضرة 2 الثالث

 المحاكم الجزائية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

 فهم الطالب للمحاضرة 2 الرابع

تحريك الدعوى 

 الجزائية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

الجرائم التي  فهم الطالب للمحاضرة 2 الخامس

التحرك الدعوى 

الجزائية فيها 

االبشكوى  

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي



  
 5الصفحة 

 
  

 المجني عليه

 فهم الطالب للمحاضرة 2 السادس

 الدعوى المدنية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

 فهم الطالب للمحاضرة 2 السابع

 الدعوى المدنية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

 فهم الطالب للمحاضرة 2 الثامن

 الدعوى المدنية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

طرق انقضاء  فهم الطالب للمحاضرة 2 التاسع

الدعوى الجزائية 

 والمدنية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

طرق انقضاء  فهم الطالب للمحاضرة 2 العاشر

الدعوى الجزائية 

 والمدنية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

 فهم الطالب للمحاضرة 2 الحادي عشر

 االدعاء العام

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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دور االدعاء  فهم الطالب للمحاضرة 2 الثاني عشر

العام في مراحل 

 الدعوى الجزائية

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

التحري وجمع  فهم الطالب للمحاضرة 2 الثالث عشر

 االدلة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

االخبارعن  فهم الطالب للمحاضرة 2 الرابع عشر

 الجرائم

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

التحقيق الذي  للمحاضرة فهم الطالب 2 الخامس عشر

 تقوم به الشرطة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

التحقيق  فهم الطالب للمحاضرة 2 السادس عشر

 االبتدائي

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

اجراءات  فهم الطالب للمحاضرة 2 السابع عشر

التحقيق الرامية 

الى فحص ادلة 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

امتحان  الكترونيطرق اجبار  فهم الطالب للمحاضرة 2 الثامن عشر
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المتهم على 

 الحضور

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

عرض العفو  فهم الطالب للمحاضرة 2 التاسع عشر

على المتهم 

والتصرف في 

الدعوى بعد 

انتهاء التحقيق 

 االبتدائي

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

االجراءات  فهم الطالب للمحاضرة 2 عشرون

المتخذة ضد 

المتهم في 

 الجرائم المتعددة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

واحد 

 وعشرون

الدعوى التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تنشأ عن 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

اثنان 

 وعشرون

الدعوى التي  للمحاضرة فهم الطالب 2

تنشأ عن 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

ثالث 

 وعشرون

الدعوى التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تنشأ عن 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي
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اربع 

 وعشرون

الدعوى التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تنشأ عن 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

خمس 

 وعشرون

الدعوى التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تنشأ عن 

 الجريمة

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

ست 

 وعشرون

الجهة التي تقدم  فهم الطالب للمحاضرة 2

 اليها الشكوى

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

سبع 

 وعشرون

الجهات التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تقدم اليها 

 الشكوى

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

ثمان 

 وعشرون

الجهات التي  فهم الطالب للمحاضرة 2

تقدم اليها 

 الشكوى

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

تسع 

 وعشرون

الجريمة  فهم الطالب للمحاضرة 2

 المشهودة 

امتحان  الكتروني

يومي 

ومشاركات 

 ونهائي

امتحان  الكترونيالجرائم التي ال  فهم الطالب للمحاضرة 2 ثالثون
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 البنية التحتية  .12

 الكتاب المنهجي أصول محاكمات جزائية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المؤلف أ.عبد األمير العكيلي و  د. سليم حربة 

 الكتاب المنهجي لمادة قانون العقوبات القسم الخاص   

 المؤلف د. جمال إبراهيم الحيدري  

كافة الشروحات المناظرة للكتب المنهجية العراقية  )المصادر( ـ المراجع الرئيسية 2

 والعربية 

)  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... 

المجالت التي تصدرها كليات القانون في الجامعات ، 

مجلة نقابة المحامين ، مجلة اتحاد الحقوقين ، 

الموسوعات القضائية لمحمكة التمييز ، متابعة بحوث 

 المؤتمرات والندوات لكليات القانون 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

الموقع االلكتروني لوزارة العدل ومجلس القضاء األعلى 

ومجلس النواب وديوان الرئاسة و مجلس الوزراء ) 

 الدائرة القانونية ( 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

المرتكبة والمعتبرة ظواهر اجتماعية كجرائم المخدرات يتم التطويرفي ضوء احصائيات الجرائم 

والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة والجرائم االقتصادية وجرائم االتجار بالبشر وتجارة 

 ةاإلرهابيالبشرية والجرائم  األعضاء

 

 

 

يومي  تحرك

ومشاركات 

 ونهائي
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