قسن العلوم الجنائية
ثانياً  :األجنحة التابعة لقسن العلوم الجنائية
الووقع التنظيوي :
أدذ األلسبَ اٌؼٍٍّخ اٌتبثؼخ ٌٍذساسبد اٌؼسىشٌخ ٌتٌٛى اإلششاف ػٍى ِٛاد اٌؼٍَٛ
اٌجٕبئٍخ وّب ٌم َٛثبإلششاف ػٍى أػضبء ٍ٘ئخ اٌتذسٌس .
الوجلس العلوي للقسن :
ٌتأٌف اٌّجٍس اٌؼًٍّ ٌمسُ اٌؼٍ َٛاٌجٕبئٍخ ِٓ أػضبء ٍ٘ئخ اٌتذسٌس ِٓ ٔفس اٌمسُ
ٌٚى ْٛسئٍس اٌمسُ سئٍسب ٌٍّجٍس ٌٚذضش ثذٚسٖ جٍسبد اٌّجٍس اٌؼًٍّ ٌٍمسُ وً
ِٓ وبْ ثشتجخ أستبر ِسبػذ فّب فٛق أ ٚػمٍذ فّب فٛق أ ِٓ ٚستجخ ألً ِّٓ ٌذًّ دسجخ
اٌذوتٛساٖ فً ِجبي تخصصٗ .
األجنحة التابعة للقسن :
ٌتجغ ٌٍمسُ ػذح أجٕذخ تم َٛثتذسٌت اٌطٍجخ تذسٌجب ػٍٍّب ٌٍىٕ٘ ْٛبن تٛافك ثٍٓ اٌّٛاد
إٌظشٌخ ٚاٌؼٍٍّخ ثبٌىٍٍخ .
 -1جناح البصوات :
ٌتٌٛى ٘زا اٌجٕبح تذسٌت اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ سفغ اٌجصّبد ِٓ ِسشح اٌذبدث ٚوزٌه
وٍفٍخ استخذاَ اٌّٛاد اٌّستخذِٗ فً سفغ اٌجصّبد ٚإظٙبس٘ب .

 -2الفحوصات الوراثية :
ٌتٌٛى تؼشٌف اٌطٍجخ ػٍى اٌّبدح اٌٛساحٍخ ٚأِبوٓ ٚجٛد٘ب ٚاٌؼٍٕبد اٌجٕبئٍخ اٌتً لذ
تذتٛي ػٍٍٙب إضبفخ إٌى ِشادً اٌفذص فً ٘زٖ اٌتمٍٕخ ٚاإلدتٍبطبد اٌالصِخ ٌٍذصٛي
ػٍى ٔتبئجٙب .

 -3جناح األدلة :
ٌؼشف اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ اَحبس اٌّٛجٛدح فً ِسشح اٌذبدث فً اٌمضبٌب
اٌجٕبئٍخ ٚوٍفٍخ تذشٌض اَحبس اٌّبدٌخ ِٓ ِٛلغ اٌجشٌّخ .

 -4فحص الوستنذات والوثائق :
تذسٌت اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ استخذاَ األجٙضٖ ِٓ خالي فذص اٌّستٕذاد ٚاٌٛحبئك
اٌّضٚسح ٚوزٌه اٌؼّالد اٌّضٌفخ ٌٍتؼشف ػٍٍٙب ػٓ لشة.

 -5فحص األسلحة :

تذسٌت اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ استخذاَ األجٙضح اٌذذٌخخ ِٓ خالي فذص األسٍذخ ِٓ دٍج
ٔٛػٍخ األػٍشح إٌبسٌخ اٌّستخذِخ فً اٌمضبٌب اٌجٕبئٍخ .

 -6جناح الوخذرات :
ٌٛضخ ٌٍطٍجخ أشىبي ٚأٔٛاع اٌّخذساد ٚوٍفٍخ طشق إستخذاِٙب ٚوٍفٍخ استٕتبجٙب
ٚاٌطشق اٌجذائٍخ ٚاٌذذٌخخ فً ػٍٍّبد اٌتٙشٌت اٌتً تتُ ثٙب .

 -7جناح هعول البصوة اآللية :
ٌذسة اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ األجٙضح اٌتمٍٕخ اٌفٍٕخ ألخز اٌجصّبد ٚأٌضب وٍفٍخ
اٌّمبسٔخ ثٍٓ اٌجصّبد اٌّختٍفخ فً اٌمضبٌب اٌجٕبئٍخ .
 -8جناح هسرح الحادث :
ٌذسة اٌطٍجخ ػٍى وٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ اٌمضبٌب اٌجٕبئٍخ ٚاالٔتذبسٌخ اٌّختٍفخ وّب ٌمَٛ
اٌجٕبح ثؼشض لضبٌب جٕبئٍخ تّخٍٍٍخ ِؼذح تٛضخ ٌٍطبٌت وٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ اٌمضبٌب
اٌجٕبئٍخ ٚوٍفٍخ سفغ اٌجصّبد ٚغٍش٘ب ِٓ األدٌخ اٌجٕبئٍخ اٌتً تخذَ اٌمضٍخ .

