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 إهــــــــداء 
 

الـى اول ما رأت عينـاي وجهيـهمـا, وأول ما لفـظ لـسـانـي اسـميـهمـا , إلـى مـن عـلـمـاني 
أن الحيـاة أمـل وكـفاح , جـد ونـجــاح , رغــم كــل اـلـصعــاب, صــاحـبّي كــل الــفضل, 

 علـيه الـيوموكـل ما أنـا 

 أبـي وامـي 

 

 الـى مـن ســانـدنـي ووقــف الـى جــانـبي دون كلـل وملـل  ومــن قــدم لــي كــل الـدعـم  

 أخي وأخواتي 
 

الــــــــى مــــــــن ـــــــــمنو لــــــــي داـمــــــــا اـلوصــــــــول الــــــــى الــــــــع  والــــــــسمو  ــــــــاالدب واال ــــــــ   
 فـلـذات كـبدي وقــّرة عـيني  والـعـلـم ولـم يـبـخلـوا عـلّي بالـدعاء والـتشجـيع الـى 

 زوجـتي وأبـنـائـي 

لـتقدم الـى لالـى مـن كـان الـى جـانـبي فـي كـل  ـطوة ولـم يتـوانـا عـن شحـذ عـزيمتـي 
 االمـام و يـر مـن كـان الـى جـانـبي فـي اصعـب االوقـات صـديـقي الـصـدو  

 ابوعبيدة غرايبة 

 الطالب                                                         
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 الشكر والتقدير 

الحمد هلل رب العالمين والص ة والس م على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
 وعلى اله وصحبه أجمعين , وبعد.....

 فالشكر هلل ـعالى الذي منحني فضله إل نجاز هذه الرسالة .

والـشكر ألسـاــذـي فـي جـامعـة اإلسـراء على كـل نـصيحة قـدمـوهـا لـي علمية أو 
حياـية للوصول الى ما وصلت اليه وفي مقدمتهم استاذي المشرف على رسالتي 

  االستاذ الدكتور أكرم طراد الفايز

وجيهي وـقوية عزيمتي فله كل الشكر والتقدير .  الذي لم يد ر جهدا في مساعدـي ـو

كما اـمنى من هللا عز وجل ان يحفظ ويرعا اساـذـي ويجعلهم سببا إلنارة درب 
الطلبة, و دمة البحث العلمي, جزاكم هللا كل الخير وثبت  طاكم على درب الحق 

 والعداله فلكم جميعا الشكر والتقدير.
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 اعداد الطالب

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عرب

 اشراف

 االستاذ الدكتور أكرم طراد الفايز

 الملخص

لقد ـناولت هذه الدراسة الحديث عن االدلة العلمية الحديثة التي ظهرت نتيجة      
التطور العلمي والتكنولوجي ومدى حجيتها امام القاضي الجناـي ودورها في حل 
كبيها وال يكون ذلك في اغلب االحيان اال باستخدام التقنيات  وصل الى مـر الجراـم ـو

حليل االثار الموجوده في مسرح الجريمه حيث ـوصل العلم  الحديثه في دراسة ـو
قنيات علميه سهلت المهمة على رجال البحث الجناـي للتحقق  الحديث الى اساليب ـو
من شخصية الجاني والمجني عليه وطريقة اـركاب الجريمه وسلوك المجرم في مسرح 

الى الجريمة مما شكل ردع للمجرمين حيث ال يوجد جريمة كامله وال د من التوصل 
 الجاني وعقابه بموجب القانون مما يحقق االمن واالستقرار المجتمعي .

والتي  الجزاـيولذات االهمية كان ال د ان ـتناول هذه الدراسة نظم االثبات      
ـتمثل في نظام االثبات المقيد والنظام الحر والنظام المختلط وقد ـبنى المشرع 
االردني نظام االثبات الحر مما اعطى الحريه للقاضي في وزن الدليل الذي  ين يديه 
كما ـناولت الدراسة الحديث عن بعض االدله العلمية ومدى مشروعيتها ومشروعية 

( وبصمات DNAثبات الجناـي مثل البصمة الوراثية )الحصول عليها ودورها في اال
االصابع وبصمت العين وبصمت العر  وغيرها من االدله كما ـناولت الدراسة دور 



 ي

 

ية في االثبات  ( كما Xمثل االشعه فو  البنفسجية واشعة ) الجزاـياالشعة غير المـر
ان واالدله الماديه كان لنا الحديث عن االدلة المادية الحيويه الناـجه من جسم االنس

غير الحيويه المتحصله من مسرح الجريمه كالتراب و الزجاج المكسور وغيرها لما 
لها من اهمية في معرفة ما حدث في مسرح الجريمة ـحديد سلوك الجاني اثناء 

 اـركابه لها مما يسهل التحقق من شخص الجاني . 

التمييز على سلطة القاضي كما ـناولت الدراسة الحديث عن مدى رقابة محكمة      
في وزن الدليل الجناـي ثم  لصت هذه الدراسة الى نتاـج وـوصيات ـهدف الى 
ـحسين أداء رجال البحث الجناـي باستخدام التقنيات المتطوره في حل لغز الجراـم 

 والتوصل الى شخص الجاني وان يكون لدليل العلمي حجة كافية امام القضاء .
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 Abstract  

  This study dealt with the talk about recent scientific evidence that emerged as a 

result of scientific and technological development and the extent of its argument 

before the criminal judge and its role in solving crimes and reached the perpetrators, 

and this is not often except by using modern techniques in the study and analysis of 

the effects in the crime scene where modern science has reached Scientific methods 

and techniques facilitated the task for criminal investigation men to verify the identity 

of the perpetrator and the victim, the method of committing the crime and the 

behavior of the criminal at the crime scene, which constituted a deterrent for 

criminals as there is no complete crime and the perpetrator must be reached and 

punished according to the law in order to achieve social security and stability. 
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And of the same importance, this study should have dealt with criminal evidence 

systems, which are represented in the restricted evidence system, the free system, 

and the mixed system. The Jordanian legislator adopted the free evidence system, 

which gave freedom to the judge in the weight of evidence in his hands. The study 

also talked about some scientific evidence and the extent of its legitimacy and the 

legitimacy of access On it and its role in forensic evidence such as DNA, 

fingerprints, eye prints, sweat marks, and other evidence. 

The study also examined the role of invisible rays in forensic evidence, such as 

ultraviolet rays and X-rays. We also had a discussion of vital physical evidence from 

the human body and non-vital material evidence obtained from the crime scene, 

such as dirt, broken glass, etc., because of its importance in knowing what the crime 

scene, it was determined to determine the perpetrator’s behavior while committing it, 

which would facilitate the identification of the perpetrator. 

The study also dealt with the talk about the extent of the Court of Cassation's control 

of the judge’s authority in weighing the forensic evidence, then this study concluded 

with results and recommendations aimed at improving the performance of criminal 

investigation men using advanced techniques in solving the mystery of crimes and 

reaching the perpetrator and that the scientific evidence have a sufficient argument 

before the judiciary. 

  


