
كلية الطب/منهاج مادة الطب العدلي لطلبة المرحلة الرابعة  

(ساعة 06)عدد الساعات ألنظري  /  

:الكتب المقررة  

 "والمهنةالطبية  القضائي الطب" -1

 1896/حسن  ضياءنوري: الدكتور 

 الطب العدلي  -2

 برنارد نايت

 

 - الموضوع عدد الساعات المحاظر

 30 hours الفصل االول  

ريم قاسم محمدعبدالك. د  2hours 1 المقدمه 

= 
4 hours 

 

 2 الحاالت الطبيه العدليه

  = 4 hours        واجب االطباء تجاه الحاالت  دورو

 الطبيه العدليه

3 

= 14 hours 4 الجروح 

= 4 hours النارية االسلحة جروح  5 

= 2 hours وكيفيةحصول االصابة ظروف 

 الحادث

6 

 
30 hours 

نىالفصل الثا   

= 
   4 hours 

 7 الموت

= 3 hours 8 الحروق 

= 2 hours 

 

 9 الصدمةالكهربائية

 

= 

 
4 hours 

  10 االختناق



= 2 hours (السيارات ) النقل  وسائط اصابات  11 

= 4 hours 12 القضاياالجنسية 

= 3 hours المفاجىء الموت  13 

= 4 hours 14 السموم 

= 4 hours 15 االســتعراف 

 

 ساعة سنويا   06= عدد الساعات النظرية 

 

 ساعه06 الفصل االول 

 عدد الساعات الموضوع ت

 ساعه2 المقدمه 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدلي الطب تعريف - 

 العدلي الطب وأهمية والقانون الطب بين العالقة - 

  مرحلة في الطب كلية لطلبة العدلي الطب تدريس من الغاية - 

 ليهالجامعيه االوهم دراست

 القضائية والسلطات العدلي الطبيب العالقةبين- 

 والطبيب العدلي الطبيب  طبيعةعمل بين االختالف اوجه- 

 :حيث  من المعالج

 العالقة ذات االطراف تعدد -أ

 الطبيب من المريض موقف اختالف-ب

 العلنية-ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساعات4 :الحاالتالطبيةالعدلية 2

 

 

 :العدلية في االحياءالحاالت الطبية   -أ  

 فحص اثار الشدة بانواعها - 

 تحديد الفترة الزمنية المنقضية على الحادث -      

 تحديد ظروف الحادث وكيفية حصوله - 

 المختلفة الجنسية االعتداءات -

 

 

 

 

 



 والعقم العنة فحص-

 الجنائي واالجهاض غيرالشرعي الحمل-

 البوةا نزاعات في الوراثية والبصمة الدم فصيلة فحص-

 :وتشمل  الناقصة والمسؤولية انتفاءالمسؤولية-

 الرسمي المستمسك النظرعن بغض االعمار تقدير -*

 المحاكمة اواثناء الجريمة اثناءارتكاب الجنون-*

 الجريمة ارتكاب وقت والمخدر تاثيرالمسكر تحت الوقوع -*

 

 

 -:الوفيات القضائية  - أ

 االصابات والجروح المفضية للموت -

 مختلفةالحروق ال -

 االختناق بوسائله المختلفة -

 االنتحار بوسائله المختلفة -

 التسمم بانواعه المختلفة -

 الموت المفاجى   -

 الغرق -

 الوفيات تحت التخدير واثناء االجراءات التشخيصية والعالجية -

 اي وفاة تثير الشبهة والشكوك حولها وتحتاج البينة الطبية فيها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات4 العدلية الطبية الحاالت تجاه االطباء واجبات 0  

 والعالج االسعاف - 

 المادية االدلة ضبط-  

 اخبار الجهات التحقيقية-  

 وكيفية تنظيمه العدلي التقريرالطبي- 

 تقييم شدة االصابة- 

 تقييم الحالة العامة الصحية للمصاب -     

 

ساعه14 الجروح   

 

 

 والقضائي الطبي الجروح تعريف

 القانونية والمصطلحات بالجروح المتعلقة القانونية النصوص استعراض-    

 :الجروح  تصنيف في المعتمدة االسس-  

 صحة على تاثيرها مدى-1                                                      

 :المصاب حياة و

 



 ةبسيط-*                                                       

 خطيرة-*                                                       

 قاتلة-*                                                       

 :للجرح المحدثة االداة نوع-2                                                     

 والكدمات السحجات-*                                                       

 الرضية الجروح-*                                                       

 القطعية الجروح-*                                                       

 الطعنية الجروح-*                                                       

 الوخزية الجروح-*                                                       

 النارية الجروح-*                                                       

 :للجروح  القضائي الطبي الفحص-          

 الجرح نوع-*                                                 

 الجرح موقع-*                                                 

 الجرح صفات-*                                                 

 , بسيطة) االصابة  شدة تقييم-*                                                 

 (قاتلة , خطيرة 

 العامة ةالحال تقييم-*                                                 

 (سيئة, متوسطة, جيدة)للمصاب

 المحدثة االداة نوع تحديد-*                                                 

 للجرح

 حصول كيفية تحديد-*                                                 

 ,انتحارية, جنائية)االصابة

 (مفتعلة , عارضية 

 حال في االصابة حيوية تحديد-*                                                 

 الوفاة حدوث

 بين السببية الرابطة تحديد-*                                                 

 وبين الوفاة و االصابة

 المرضية والحالة االصابة

 

 :الجروح  في الموت اسباب-         

 الحياة لديمومة مهمة اعضاء اصابة*                                         

 العصبية الصدمة*                                         

 الدموية الصدمة*                                         

 العصبي النهي*                                         

 الدموي النزف*                                         

 الخمج*                                         

 , الدموية) والصمات  الخثرات*                                         



 (  الهوائية , الشحمية

 الكليتين عجز*                                        

 ظريةالك الغدة نزف*                                        

 :المختلفة  الجسم مناطق جروح-          

 الراس فروة جروح*                                             

 كسورالجمجمة*                                             

 , الخطية) الكسورالمباشرة -                                              

 (ة التفتتي, االنخسافية

 , الطولي)الكسورغيرالمباشرة-                                              

 (الحلقي, المستعرض

 الدماغ اصابات*                                             

 الدماغي االرتجاج-                                              

 الكدمةالدماغية-                                              

 الدماغ تمزق-                                              

 الدماغية الوذمة-                                              

 الدماغي النزف-                                              

 السحائية االنزفة*                                             

 الجافية فوق النزف -

 الجافية تحت النزف -

 العنكبوتية تحت النزف -

  واصابات الفقري كسورالعمود*                                             

 الشوكي الحبل

 ,  االنتحارية) الرقبة جروح*                                             

 (العرضية , الجنائية

 :الصدر  اصابات*                                             

 االضالع كسور-                                              

 الرئة إصابات-                                              

 القلب إصابات-                                              

 الدموية االوعية إصابات-                                              

 :البطن إصابات*                                             

 الطحال إصابات-                                              

 الكبد إصابات-                                              

 االمعاء و المعدة اصابات-                                              

 والغده الكظريه الكلية اصابات-                                              

 البولية المثانة اصابات-                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  
 ريةالنا االسلحة جروح

ساعات4  

 النارية االسلحة جروح دراسة من الغاية*  

 النارية االسلحة انواع*                           

 النارية االسلحة جروح صفات*                           

 الناري الطلق ومخرج مدخل تحديد*                           

 طالقاال مسافة تحديد*                           

 االطالق اتجاه تحديد*                           

 الناري السالح نوع تحديد*                           

 للوفاة الحقيقي السبب تحديد*                           

 الجرمية و المادية االدلة ضبط*                           

 االصابة كيفية و الحادث ظروف تحديد*                           

 

ساعه2 ظروفاالصابةوكيفيةحصواللحادث 0  

  الكيفية الجنائية 

 الكيفية االنتحارية 

 الكيفية العارضية 

 الكيفية المفتعلة 

 

ساعه06 الفصل الثاني   

ساعات4 الموت 7  

 الموت تعريف* 

 الموت تشخيص*         

 الموت  تشخيص اهمية*         

 لموتا انواع*         

 (والمتاخرة  المبكرة) الرمية والتغيرات الموت عالمات*         

 



ساعات0 الحروق 9  

 الحروق تعريف-             

 الحروق انواع-            

 الكهربائي الحرق-            

 لكيميائي ا الحرق-            

 (الرطب  الحرق, الجاف الحرق) الحراري  الحرق-            

 الحرق درجة تعيين-الحروق دراسة من المتحققة االغراض-            

 للحرق السطحية المساحة تعيين-            

 (السلقي  الحرق, الناري الحرق) للحرق  المسبب العامل تعيين-            

 الحرق حيوية تعيين -            

 الحرق في الخطورة عوامل تعيين-            

 للحرق والتشريحية السريرية العالمات-          

 الحروق في الوفاة اسباب-          

 (الشمس  اوضربة الحرارة ضربة) العالية  الحرارة اضرار-          

 (بردا  اوالموت الصقيع عضة) البرد  اضرار-          

 

 

ساعه2 الصدمةالكهربائية 8  

 الكهربائي للتيار الفيزيائية الصفات- 

 لكهربائي للحرقا والتشريحية السريرية العالمات-                       

 الكهربائي بالصعق الموت والية اسباب-                       

 الصاعقه الجويه -                       

 

1

6 

ساعات4 االختناق  

 االختناق تعريف- 

 االختناق اسباب-             

 قاالختنا مراحل-             

 لالختناق العامة العالمات-             

 االختناق انواع-             

 النفس كتم-             

 اليدوي الخنق-             

 الرباطي الخنق-             

 الشنق-             

 (اوالرضي  االصابي االختناق) الصدر  على بالضغط االختناق-             

 الغلق حيزمحكم في تناقاالخ-             

 (اوالزهق  الغصص) غريب  جسم باستنشاق االختناق-             

 (لرطب  ا الغرق, الجاف  الغرق) الغرق  انواع: الغرق-             

 الماء في نغمارالجثة ا عالمات*                       

 الغرق في الموت الية*                       

 



 الغرق في تشريحيةال المشاهدات* 

 

 

1

1 

ساعه2 (السيارات ) النقل  وسائط اصابات  

 السيارات حوادث دراسة من االهداف* 

 (السيارات انقالب, تصادم, دهس)  السيارات حوادث انواع*  

 الدهس مراحل اصابات*    

 السائق اصابات*              

 الركاب اصابات*          

 

   

1

2 

ساعات4 الجنسية القضايا  

 ورودها وسبب العدلية الطبابة الى الواردة الحاالت* 

 البكارة غشاء فحص*                     

 الجنسية الجرائم انواع*                    

 االغتصاب*                    

 الزنا*                    

 السفاح*                   

 العرض هتك*                    

 اللواط*                   

 



 غيرالشرعي الحمل*                    

 الجنائي االجهاض*                    

 الوليد قتل جريمة*  

 العقم و العنة*                    

1

0 

ساعات0 المفاجىء الموت  

 المفاجىء الموت تعريف* 

 المختلفة العمرية الفئات حسب المفاجىء الموت اسباب*                   

 القلبية العضلة احتشاء*                   

 والصمات واالورام كالصرع الدماغ في وغيرالنزفية النزفية االمراض*                   

 الرئوية الدموية الصمة*                    

 الربو*                    

 متفرقة اخرى اسباب* 

 (المهد  وتم) المفاجىء  الرضع موت* 

 االجراءات اواثناء(العام  التخدير تحت الموت) الجراحية  العمليات اثناء الموت*

 العالجية او التشخيصية

 

1

4 

ساعات4 السموم  

 تعريف* 

 الجسم على تاثيرالسم في المؤثرة العوامل*            

 بالكحول التسمم*            

 االدمان واالعتماد *            

 الحشرات بمبيدات التسمم*            

 (االبيض  النفط) بالكيروسين  التسمم*            

 بالسيانايد التسمم*            

 الكاربون اوكسيد احادي بغاز التسمم*            

 



1

5 

ساعات4 االستعراف  

 التعرف على االحياء - 

 التعرف على الجثث مجهولة الهويه الحديثه -

 متفسخهالتعرف على الجثث ال -

 DNAبصمات االصابع وال  -

 التعرف على االشالء -

 التعرف على العظام -

 التعرف على الشعر وااللياف -

 فحص الدم والبقع الدمويه -

 فحص المنى والبقع المنويه -

 تقدير العمر من المظاهر الفسلجيه واالسنان والمراكز التعظميه -

 

 

 
 (ساعة  06) العملي  الدرس

 العدلي الطب صالة في التشريح -1

 التشريحية التقارير -2

 عدلية خاصه طبية لحاالت الصور عرض -3

 


