قائمة المواضيع المستهلكة قانون جنائي (نظام قديم)

2015/ 2014-1
الرقم

االسم واللقب

01

ماحي فطيمة+
مداح نبيلة

02

بوضياف طارق

03

امزال عبد العزيز

04

مدني خديجة+
سعيدان حنيفة

05

مسعودي سعيدة

06

شيبان خديجة

07

مرزوق وردة

08

دردار نور االيمان

09

لكحيلة سليمان +
تريبش وليد

عنوان المذكرة

المشرف

تاريخ االيداع

بشور فتيحة

2015/01/28

مقبول

2015/02/05

مقبول

الحماية الجنائية لحرمة
الميت في التشريع
الجزائري
بشور فتيحة
المسؤولية الجنائية
الدولية للفرد امام
المحاكم الجنائية الدولية
بشور فتيحة
السياسة العقابية في
الجزائر في ظل قانون
تنظيم السجون إعادة
التربية و اإلدماج
االجتماعي للمحبوسين
حمودي
مواجهة الجريمة
ناصر
المعلوماتية في التشريع
الجزائري
حمودي
االطار القانوني
ناصر
لالختصاصات الضبطية
القضائية في القانون
الجزائري
حمودي
تنظيم المؤسسة العقابية
ناصر
و تحسين معاملة
المحكوم عليه
جريمة خيانة االمانة في بشور فتيحة
التشريع الجزائري
عثماني
مدى فاعلية اجراءات
حسين
محاكمة المتهم الراشد
امام الجهات القضائية
الجزائية وفقا لقانون
االجراءات الجزائية
الجزائري
بوبكر
بطالن اجراءات التحقيق
مختار
القضائي في ظل
اتشريع الجزائري

2015/02/08

ضبط العنوان

السياسة العقابية في
الجزائر في ظل
قانون تنظيم السجون

رأي
اللجنة

مقبول شرط
ضبط
العنوان

2015/02/26

مقبول

2015/02/26

مقبول

2015/03/02

مقبول

2015/03/09

مقبول

2015/03/15

2015/03/17

مدى فاعلية اجراءات
محاكمة المتهم الراشد
امام الجهات القضائية
الجزائية

مقبول مع
الضبط

مقبول

10

حمادي صبرينة

زنا المحارم بين
الشريعة اإلسالمية و
القانون الجزائري

قاسي سي
يوسف

2015/03/17

مقبول

11

إحدادن مسعودة +
سليماني كنزة

12

سجال حورية

ضمانات المتهم اثناء
مرحلة المحاكمة في
التشريع الجزائري
محاكمة االحداث

خليفي سمير

2015/03/18

مقبول

بشور فتيحة

2015/03/18

مصاد رفيق

2015/03/18

13
14
15
16

17

18
19

أحكام التفتيش في
لعيز نصيرة
التشريع الجزائري
+سليماني نعيمة
عيساوي
خلفي يوسف +شيخ التجارب الطبية على
فاطمة
جسم االنسان
محمد
حمودي
التلبس في الجرائم و
لعتروس صبرينة
ناصر
دور الشرطة القضائية
+حداش حياة
في القانون الجزائري
عثماني
آليات الرقابة على
دربال مريم
حسين
اعمال التحقيق في ظل
قانون االجراءات
الجزائرية
بوترعة
ضوابط قيام المسؤولية
زابي مريم
سهيلة
الجنائية الدولية للفرد
وفق نظام روما
األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية
بوبكر
إعمال السلطة التقديرية
قطاف حسين
مختار
للقاضي الجنائي من
حيث تقدير الجزاء
جدلية تطيق حكم اإلعدام دعاس كمال
شارف صغير
في الجزائر

سيالم كهينة
20

الجريمة المتلبس بها في
التشريع الجزائري

زكنون مجدة
21

الحماية الجنائية للمسكن
في التشريع لجزائري

لوني فريدة

حمودي
ناصر

2015/03/18
2015/03/18

اجراءات محاكمة
االحداث
االستاذ مصاد رفيق
مشرفا
ضبط العنوان حتى
يتناسب مع التخصص

مقبول مع
الضبط
مقبول
مقبول مع
الضبط
مقبول

2015/03/19

مقبول

2015/03/19

مقبول

2015/03/19

مقبول

2015/04/05

مقبول

2015/04/06

مقبول

2015/04/08

مقبول

22

23

جحيش فؤاد
اعراب مريم و
لعريوات كريمة
حميدي فتيحة

24
25

26
27

مشري محمد +
ماماش محمد
دعبوز يسين
مساوي يمينة

28

الربعي فاطمة و
عمرون إيمان
يعقوبي دليلة

30

باشوش سامية
+والي اسيا
دراج صباح
+علواش فاطمة
الزهراء
مسران مسعودة

33

عثمان نورية

34

كافي نورة

35

عزاز الهادي +
بكاي بالل

36

كراش مهدية
+ساعد مريم

29

31
32

جرائم الوسط الرقمي
؛تجريم حديث بإبعاد
تقليدية
المسؤولية الجنائية
للشخص المعنوي عن
جريمة تلويث البيئة
التوقيف للنظر بين
متطلبات التحقيق
التمهيدي و ضمانات
حريات االفراد
استفاء حقوق ضحايا
الجرائم الدولية
تنفيذ العقوبة السالبة
للحرية
جريمة شهادة الزور
طرق المتابعة الجزائية
في التشريع الجزائري
سلطات وكيل
الجمهورية في ممارسة
الدعوى العمومية
الجرائم الواقعية على
امن الدولة
جريمة االغتصاب في
ظل القانون
التنظيم القانوني للدرجة
الثانية من التحقيق
القضائي
سلطات ضباط الشرطة
القضائية في الجريمة
المتلبس بها وفق قانون
االجراءات الجزائية
الجزائري
المسؤولية الجزائية
للصيدلي البائع عن
اخطائه المهنية
مدى فاعلية العقوبة
السالبة للحرية في
التشريع الجزائري
جريمة التزوير في
المحررات

حمودي
ناصر

2015/04/08

مقبول

بغدادي ليندة

2015/04/12

مقبول

حمودي
ناصر

مقبول

2015/04/13

بشور فتيحة

2015/04/13

مقبول

خليفي سمير

2015/04/13

مقبول

بشور فتيحة

2015/04/14

عثماني
حسين
حمودي
ناصر

2015/04/16
2015/04/19

مقبول
طرق مباشرة المتابعة مقبول شرط
الضبط
الجزائية
مقبول
مقبول

عوادي فريد

2015/04/20

مخلوف
كمال

2015/04/20

عوادي فريد

2015/04/21

مقبول

حمودي
ناصر

2015/04/21

مقبول

حمودي
ناصر

2015/04/22

مقبول

غضبان
نبيلة

2015/04/22

بوسعيدة
دليلة

2015/04/22

يعين مخلوف كمال
مشرفا

تعيين المشرف

مقبول

مقبول
مقبول

37

علواش ليليا

38

مسالي خدوجة

39

مصطفاوي نبيل

40

بليلي محمد لمين

41

سجال مرزاق

المسؤولية الجزائية
للشاهد في مواد التشريع
الجنائي الجزائري

بلولي محمد

جريمة التهريب السري
لألشخاص

بن صر
حورية

43

الجوانب الجنائية
خليفي يوسف +شيخ
للتجارب الطبية على
محمد
جسم االنسان
تمورت جمال الدين االليات القانونية لمكافحة
جرائم العملة في
 +بوطريق ييوسف
التشريع الجزائري

عساوي
فاطمة

2015/04/28

والي نادية

2015/04/29

45

لعجال ذهبية

نظام تسليم المجرمين في
لتشريع الجزائري

قاسي سي
يوسف

2015/04/29

مقبول

46

صالحي عثمان
+بوطريق خثير

بشور فتيحة

2015/04/29

مقبول

47

غضبان زهراء
+باعلي امال

2015/04/29

مقبول

42

44

جريمة االهمال العائلي
في التشريع الجزائري
تنفيذ االحكام الجزائية
الماسة بالذمة المالية
للمحكوم عليه
اشكاالت تنفيذ االحكام و
القرارات الجزائية في
القانون و القضاء
الجزائري
جرائم الصفقات
العمومية و اليات
مكافحتها في التشريع
الجزاري

بغدادي ليندة

2015/04/23

مقبول

بن صر
حورية

2015/04/26

مقبول

بوترعة
سهيلة

2015/04/26

مقبول

عساوي
محمد

2015/04/27

مقبول

مصاد رفيق

2015/04/27

مقبول

2015/04/27

الحماية الجنائية
للمستهلك في القانون
/03/09المتعلق المتعلق
بحماية المستهلك و قمع
العشق
عوادي فريد
المسؤولية الجنائية
للصحفي

تعيين المشرف

مقبول
مقبول

تعيين المشرف

مقبول

48

حيموم فريد

االطار القانوني لمعالجة
جرائم االعالم في
التشريع الجزائري

عثماني
حسين

2015/04/29

مقبول

49

معيوف امينة +
بوزيد صبرينة
قالية علي

اوامر قاضي التحقيق

ربيع زهية

2015/04/29

مقبول

51

شو حمامة بالل

احكام جرائم االمتناع في
التشريع الجزائري
جريمة القذف و السب
في التشريع الجزائري

حمودي
ناصر
حمودي
ناصر

2015/04/29

مقبول

2015/04/29

مقبول

52

بن تواني حمزة
مصباح وليد

دور مجلس االمن في
االحالة على المحكمة
الجنائية الدولية

بوديسة كريم

2015/04/29

مقبول

54

مصطفاوي عفاف

55

براهيمي حدة +
قنور لمياء

56

اولمي اسيا

انقاص حق الدولة في
العقاب
قواعد االثبات الجنائي و
مدى تطبيقها على
جريمة الزنا
عالمية جرائم االنترنيت
و الجهود الدولية ذات
الصلة

حمودي
ناصر
خيوك عمر

2015/04/30

مقبول

50

2015/14/30

تعيين المشرف

مقبول مع
ضبط
العنوان
مقبول

حمودي
ناصر

2015/04/30

57

بن عقدي ماسينيسا
عفرون عبد المالك

حقوق الضحية في
الدعوى الجزائية

بوديسة كريم

2015/04/30

58

عون وهيبة

التوقيف للنظر في
التشريع الجزائري

بطاطاش
نذير

2015/04/30

59

لعاقل فلاير

الجريمة المعلوماتية في
ظل التشريع الجزائري

بوديسة كريم

2015/05/03

مقبول

60

طالب سفيرة

61

كمال سميرة

اعتراض المراسالت و
تسجيل االصوات و
التقاط الصور في
التشريع الجزائري
تحريض القصر على
الدعارة

حمودي
ناصر

2015/05/03

مقبول

بلمختار سيد
علي

2015/05/03

مقبول
تعيين المشرف

تعيين المشرف

مقبول

مقبول

62

فقيح الزهرة +
حلفاوي سهام
بلحاج نعيمة

عقوبة االعدام بين
و االلغاء
االبقاء
الحدود القانونية لسلطة
القاضي الجزائي في
تقديره لألدلة

64

كاسل مليكة

بطالن اجراءات امام
المحاكم الجزائية

بوديسة كريم

65

سالمي سعيد

66

بن اعراب حسيبة

تعدد الجرائم و اثرها في
تعديل العقوبة
التعويض عن الحبس
المؤقت

عثماني
حسين
عثماني
حسين

67

الجرائم ضد االنسانية
براهيمي فاطمة
في ضل النظام االنساني
للمحكمة الجنائية الدولية
هجرسي نصيرة  +الطبيعة الخاصة للجريمة خليفي سمير
االقتصادية
علي باشا اسماء

63

68

حمودي
ناصر

2015/05/04

مقبول

2015/05/04

مقبول

2015/05/06

مقبول

2015/05/06

مقبول

بوترعة
سهيلة

69

بن عصمان يوسف

70
71

دحاك منى
قيشي عبد الغني

72

مشاش فتيحة
+مسعودي ثلجة
عادل عربية+
سليماني نصر الدين

74

بن طالب زكريا

75

شكار عادل

76

عفرون
عبد المالك

73

لوني فريدة

2015/05/03

مقبول

اليات مالحقة المجرمين
في القانون الجنائي
الدولي

نذير
بطاطاش

2015/05/07

تعيين المشرف

مقبول

2015/05/07

تعيين المشرف

مقبول

2015/05/07

تعيين المشرف

مقبول

اجريمة البالغ الكاذب بوديسة كريم 2015/05/17
خصوصية التحقيقات أ/زعادي
2015/05/19
محمد جلول
في الجنايات
جريمة تقليد اختام الدولة خليفي سمير 2015/05/21
و الدمغات
د /ربيع
اليات التصدي للهجرة
2015/05/21
زهية
غير الشرعية
حمودي
غرفة االتهام في
ناصر
التشريع الجزائري
مخلوفي
اثر السوابق القضائية
2015/05/24
حورية
على االحكام الجزائية
طرق الطعن العادية في لوني نصيرة 2015/05/27
االحكام والقرارات
الجزائية
2015/05/24

مقبول
مقبول
مقبول
تم ضبط العنوان
"االليات القانونية
لمكافحة الهجرة الغير
شرعية "

انضمام
سليماني
نصر الدين
مقبول
مقبول
مقبول

77

78
79
80

صفاح هدى +
سكيمي وردة
غالل ليندة
امرار سمير
كربابي انيسة
+ربيعي ذهبية

االثبات الجنائي في
جرائم الكميوتر و
االنترنت
ضمانات المتهم اثناء
مرحلة التحريات االولية
عقوبة العمل للنفع العام
في التشريع الجزائري
الجزاءات القانونية
المترتبة عن الجرائم
الماسة بالبيئة

حمودي
ناصر

2015/06/03

عثماني
حسين
نذير
بطاطاش
زعادي
محمد جلول

2015/06/15
2015/06/16
2015/06/25

مقبول

مقبول
مقبول
مقبول

2016/2015 -2
الرقم

اســم الطالـــــــب

المــــوضـــــوع

االستاد (ة) المشرف

قرار اللجنة

01

سحنوني يونس

سرقة المال المعنوي عبر االنترنت

د /بشور فتيحة

مقبول

02

بوتنزام فطوم

االعتراف كوسيلة اثبات في الموا د
الجزائية و المدنية

أ /زعادي محمد

مقبول بشرط
ضبط العنوان
كما هو وارد
في المحضر

03

غراس سمير

الخبرة الطبية في المجال الجزائي

أ/بوديسة كريم

مقبول

04

شرقي منير

حجية القرائن في االثبات الجنائي

د /سي يوسف قاسي

مقبول

05

شالبي احالم

سلطة في تقدير الخبرة في قضايا
الجرائم االلكترونية

ربيع نصيرة

مقبول

شالبي ذهبية

حمزة قاصري
06

لوني محمد

جريمة استغالل النفوذ و أليات
مكافحتها في ظل قانون الوقاية من
الفساد ومكافحته

عثماني حسين

مقبول

07

زوايد عيسى

اجراءات تنفيذ االحكام الجزائية بين
النظري و التطبيقي

أ/خليفي سمير

مقبول

08

درقام سارة

البحث و التحقيق في الجرائم
المستحدثة:

د /حمودي ناصر

مقبول

نبهي امينة

( تبيض االموال  ،الجريمة
المعلوماتية) في التشريع الجزائري
شرابي حسيبة

الحماية الجزائية للطفل الضحية
طبقا لقانون العقوبات و القانون
 12/15المتعلق بحماية الطفل

أ /بلعزوز رابح

مقبول

09

10

دعماش حنان

االحكام الجزائية وطرق الطعن فيها
حسب التشريع الجزائري

عثماني حسين

مقبول

11

بوشن ليندة

االقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

أ/خليفي سمير

مقبول

12

فقير محمد

جريمة اختطاف القصر والجزاءات أْ/فرندي نبيل
المقررة لها في التشريع الجزائري

عبدات مسعودة
امينة

مقبول

مالحظات

تغير العنوان
الى ك اجراات
التحقيق في
جرائم االحكام
الخاصة

شرط دراسته
في القانون
الجديد

13

بن عيسو نعيمة

جريمة التهريب الجمركي في
التشريع الجزائري

أْ/خليفي سمير

مقبول

14

خلوفي كهينة

دور النيابة العامة خالل مرحلة
التحقيق القضائي

أ/عثماني حسين

مقبول

15

بوسبعين توفيق

احكام االنابة القضائية في قانون
االجراءات الجزائية الجزائري

أ/دريدر مالكي

مقبول

16

حفصي حنان

الرقابة على سلطات قاضي التحقيق أْ/فرندي نبيل

مقبول

اسماعيلي بهية
17

قيدير نصيرة

وقف تنفيذ العقوبة

أْ/خليفي سمير

مقبول

18

مقراني حكيمة

ضمانات المتهم إمام المحكمة
الجنائية الدولية أثناء مرحلة
المحاكمة

أْ/خليفي سمير

مقبول

19

سرور صليحة

ضمانات إجراءات التحقيق المقررة د  /بشور فتيحة
للمتهم

مقبول

20

بوثابت صونيا

التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة أ/عثماني حسين

مقبول

21

عرعار رشيد

المراقبة االلكترونية كأسلوب حديث أ /زعادي محمد جلول
لتنفيذ الجزاء الجنائي ( دراسة
مقارنة )

مقبول

22

حراش عبد الخالق

23

شرقي رمزي

24

معيز احسن

األمر الجزائي كآلية للفصل في
الدعاوي بدون محاكمة (دراسة
مقارنة)

د /حمودي ناصر

أساليب التحري الخاصة في القانون أْ/فرندي نبيل
الجزائري على ضوء القانون
 22/06المعدل لقانون اإلجراءات
الجزائية
الطرق المستحدثة ال اتصال
المحكمة بالدعوى العمومية

أ/سمير شيهاني

مقبول

مقبول

مقبول

شرط ضبط
العنوان
القانون الجديد

 25ربيقة خليصة
 +مجوطي امينة

26

شلكبي احالم
قاصري حمزة

أحكام االدعاء المدني في قانون
اإلجراءات الجزائية

سلطة القاضي الجنائي في تقدير
الخبرة في قضايا الجرائم
االلكترونية

27

غناي فاطمة
الزهراء

الدعوى امام المحكمة الجنائية
الدولية بين النص والممارسةا

28

وداد مويسي

الحماية القانونية للشهود في
التشريع الجنائي الجزائري طبقا
لقانون اإلجراءات الجزائية الجديد

اكلي عبد الكريم
29

بوزيان مسعود

دور القضاء الجنائي الدولي في
تفعيل المسؤولية الجنائية الدولية
للفرد

أ /لوني فريدة

أْ /ربيع نصيرة

مقبول

مقبول

أ /لوني نصيرة

مقبول

شرط ضبط
العنوان

د /عيساوي محمد

مقبول

شرط ضبط
العنوان

أ /زعادي محمد جلول

مقبول

30

بشار احالم

القواعد االجرائية الخاصة بجريمة أْ /عثماني حسين
تبيض االموال في التشريع
الجزائري

مقبول

31

بلحجر صافية

سلطات المدعي العام امام المحكمة أْ /زعادي محمد جلول
الجنائية الدولية

مقبول

32

ساعي سالم امين
قرمي جمال الدين

33

شريقي ليلى
شريقي صونية

اآلليات الدولية لمكافحة االتجار
غير المشروع بالمخدرات
وتطبيقاتها في القانون الجزائري

تسليم المجرمين في التشريع
الجزائري على ضوء االتفاقيات
الدولية

بدون مشرف
أ/عيساوي فاطمة

أ /خليفي سمير

مقبول مع
ضبط العنوان

مقبول

اآلليات الدولية
لمكافحة
االتجار
بالمخدرات
وتطبيقاتها في
القانون
الجزائري

34

خباش عبلة

التوقيف للنظر بين النصوص
القانونية والممارسة العملية

أ /زعادي
محمد جلول

مباركية وليد

الحماية الجزائية للشيك

بدون مشرف

عليم حمزة
35

اوصيف عبد الكريم

مقبول

في ضوء
االجراءات
الجزائية
الجديد

مقبول

أ/خمري عمر
أ/رحماني
حسيبة

مقبول

عالقة غرفة االتهام بمحكمة
الجنايات

36

قاري عبد المجيد

بدون مشرف

ازدواجية المسؤولية الجنائية
للمحضر القضائي في ظل التشريع
أ/فرندي نبيل
الجزائري

مقبول

37

ميمون خديجة

بدون مشرف

مقبول

38

تركي حليمة السعدية+
عبادي محمد

حجية المحاضر الجمركية في
اإلثبات

أ/مامش نادية

39

جيرار خديجة

تسبيب األحكام الجزائية على
مستوى قضاء أول درجة
وضوابطه

أ /خالدي
فتيحة

مقبول

ضبط
العنوان

40

فارهي صبرينة

آليات معالجة جرائم العنف ضد
المرأة في القانون الجزائري

أ/عثماني
حسين

مقبول

شرط التاكد
من
تخصص
قانون

01

حسين عالم

التوقيف للنظر على ضوء االمر
رقم 02/15

أ/أوتفات
يوسف

مقبول

02

بوقالل فاتح

اإلشراف القضائي على تطبيق
العقوبة السالبة للحرية

أ/بن صر
حورية

مقبول

03

بوعزيز حميد

االطار القانوني لجريمة االتجار

أ/بغدادي ليندة

مقبول

بالبشر
04

حجاب عبد القادر

جريمة التحريض في التشريع
الجزائري

05

بلواهري كريمة

دور التدابير االحترازية في
التشريع الجزائري للحد من
الظاهرة اإلجرامية

06

فرهي عمر

أ/لوني فريدة
د /خمري
عمر

مقبول
مقبول

جرائم الشيك واليات مكافحتها

أ/فاتح
يحياوي

07

بوربعة علي

الحماية القانونية للعالمة التجارية
في التشريع الجزائري

أ/عينوش
عائشة

مقبول

08

ماني سارة

إجراءات التحقيق والمتابعة أمام
المحكمة العسكرية الجزائرية

أ/خمري
اعمر

مقبول

09

نوري حموش+
لطرش هشام

ازدواجية المسؤولية الجنائية
للموثق في ظل التشريع الجزائري

أ/فرندي نبيل

مقبول

10

شياللي النذير

المركز القانوني لضحايا الجرائم أ/بطاطاش
الدولية في القانون الدولي الجنائي نذير

مقبول

11

طايري زكرياء

حجية االعتراف في المواد الجنائية أ/غظبان نبيلة

مقبول

12

حمدي سليمان

بابا خويا احمد
عزيز

مقبول

القتل الخطا في التشريع الجزائري

أ/لوني
نصيرة

مقبول

13

حرشاوي عبد القادر

خصوصية جريمة الصرف في
التشريع الجزائري

أ/بلحارث
ليندة

مقبول

14

محمدي عبد المالك

األدلة المادية في التحقيق الجزائي

د/حمودي
ناصر

مقبول

15

عباد سميحة

حق المتهم في االمتناع عن
التصريح

أ/روابحي
عمر

مقبول

16

بسيمة سنوسي

17

بودية سعيدة
عباس الجوهر

18

صدوقي عبد

زرع األعضاء البشرية بين
التجريم واإلباحة

د/محمد
عيساوي

مقبول

أثار األعذار والظروف القانونية
على الجزاء الجنائي

أ/لوني
نصيرة

مقبول

سلطة النيابة العامة في حفظ
أوراق الدعوى الجزائية في

أ/خليفي سمير

مقبول

الوهاب

التشريع الجزائري

19

بن دالج موراد

ضوابط إجراءات التفتيش في
إثبات الجريمة المعلوماتية في
النظام القانوني

أ/عثماني
الحسين

مقبول

20

عمارة هشام

مركز المحرض في القانون
الجزائري والقانون المقارن

أ/سيد علي
بلمختار

مقبول

21

بن لفقي رشيد

حماية حقوق الضحية خالل مرحلة
الخصومة الجزائية

أ/طيبي
مقران

مقبول

بن زيان حسين
22

سومية كرطوس

23

عفاف يوسف

متابعة وقمع الجريمة المنظمة
وعالقتها بالجريمة االرهابية

24

بورزاق ياسمين+
حيزي حفصة

اثر تعدد الجرائم في التشريع
الجزائري

أ/خليفي سمير

25

ركاب جابري احمد

ضمانات المتشبه فيه في التشريع
الجزائري

أ/نبهي محمد

زاود مراد
26

نيار باية
شرفاوي خديجة

اإلخالل بحق دفاع المتهم و االثار
الناتجة عنه

أ/زعادي
محمد جلول

مقبول

تنازل

أ /لوني
نصيرة

مقبول

الجريمة
االرهابية كنموذج

مقبول
مقبول

الحماية الجنائية للصورة
الفوتوغرافية للشخص

أ/خليفي سمير

مقبول

27

مضوي حياة +
أكلي الياس

عوامل السلوك االجرامي المؤثرة
في ارتكاب الجريمة

أ/لعشاشي
محمد

مقبول

28

قاري عبد المجيد

عالقة غرفة االتهام بمحكمة
الجنايات

أ/رحماني
حسيبة

مقبول

29

صليحة لعبيد

العقوبة موقوفة في التشريع
الجزائري

أ/خالدي
فتيحة

30

بورحلة احمد

الوضعيات القانونية األساسية
للموظف وحركات نقله

أ/كورغلي
مصطفى

مقبول

31

جقبوب أسماء

القواعد العامة للمسؤولية الجزائية
للمحضر القضائي و مدى تأثير
صفة الضابط العمومي على هذه

أ /زعادي
محمد جلول

مقبول

عقيلة حسين

مقبول

المسؤولية الجزائية
للمحضر القضائي

المسؤولية
أ/نبهي محمد

مقبول مع
الضبط

احالة ملف الدعوى العمومية على
محكمة الجنح في ظل التشريع
الجزائري

32

مدني مصطفى

د/خالدي
فتيحة

مقبول

33

لعبيد نصيرة

الحماية الجزائية للملكية العقارية

د/خالدي
فتيحة

مقبول

34

بوعمريون امينة

الحماية الجنائية للبيئة

أ /أوتفات
يوسف

مقبول

35

عجو اسماء

أ/طيبي
مقران

مقبول

36

خلوفي فيصل

النظام التأديبي للعامل في التشريع
الجزائري

مقبول

37

فضالة فريدة

بدائل العقوبات السالبة للحرية

أ /لوني
نصيرة

38

عشيط جمال
+زروق محمد

المتابعة الجزائية الخاصة بعضو
البرلمان

أ /عثماني
حسين

مقبول

39

رغيد مصطفى +
هالل محمد

فعالية اليات مكافحة جرائم
المخدرات في الجزائر

أ /زعادي
محمد جلول

مقبول

40

بسعي نصيرة +
تيقرين سهام

حماية الشهود و المبلغين من
الفساد طبقا لتعديل قانون
االجراءات الجزائية 02-15

أ/بوديسة
كريم

مقبول

41

سحالي نوال
+سعيدي ربيعة

فعالية المؤسسات العقابية في تقويم
الحدث الجانح (في التشريع
الجزائري

أ /لوني
نصيرة

مقبول

42

بوطارن سيليا

سلطة القاضي الجنائي في تقدير
الخبرة بين التقيد و الحرية

د /بشور
فتيحة

مقبول

43

قاري وليد

44

بن عالية صليحة

الطعن في االوامر
الصادرة عن قاضي التحقيق

الجوانب االجرائية لمكافحة جريمة أ /زعادي
محمد جلول
غسيل االموال في القانون
الجزائري على ضوء اتفاقية فينا
لعام 1988

مقبول

أ /نبهي محمد

مقبول

احكام استجواب المتهم في قانون
االجراءات الجزائية الجزائرية في
ضوء قانون2015

45

هني ناصر

مدى مالئمة النظام القانوني
الجزائري في مكافحة جريمة
التهريب

أ/عثماني
حسين

مقبول

46

خمري امين

حق الدفاع للمتابع جزائيا امام
الظبطبة القضائية و قاضي
التحقيق

أ /حمودي
ناصر

مقبول

47

العمري محمد
االمين

مدى فعالية اجراء المراقبة
االلكترونية في التسهيل مكافحة
الجرائم المعلوماتية

أ /عثماني
حسين

مقبول

قواعد المتابعة في الجرائم
االلكترونية في التشريع الجزائري

أ /عثماني
حسين

مقبول

49

عكوش حمزة +
بولحارس عبد
السالم

النظام القانوني للتسرب في
التشريع الجزائري

أ /ركروك

مقبول

50

بلقريشية اسامة

الحماية الجنائية للحياة الخاصة
عبر االنترنت

أ /عثماني
حسين

مقبول

51

ساعد عبد الكريم +
طالبي يوسف

المسؤولية الجزائية عن الصحافة
في ظل التشريع الجزائري

أ/طيبي
مقران

مقبول

52

عباس هدى

قاضي االحداث و المهام المنوطة
به

أ /لوني فريدة

مقبول

53

براقوبة حميد

شرعية االجراءات الجزائية و
حقوق االنسان

د /قاسي سي
يوسف

مقبول

54

قاسم ايمان  +طالب
ليلى

المسؤولية الجزائية للطبيب في
مجا ل نقل و زرع االعضاء
البشرية

أ /خيليفي
سمير

مقبول

55

بومهلة علوان

طرق الوقاية من الجرائم المتعلقة
باالحداث

أ /بن صوط

مقبول

56

شناح ايمان +خليلي
محمد امين

تاثير القرابة على الجرائم و
العقوبات في ظل التشريع
الجزائري

د /عيساوي
فاطمة

مقبول

57

عشاش علي

المسؤولية الجزائية للبنك عن
جريمة تبيض االموال

أ  /لوني
نصيرة

مقبول

58

محفوف سمية

التأسيس القانوني لحكم محكمة

أ /عثماني

مقبول

 48مكاوي أمينة +
عبدات مسعودة
امينة

انضمام عبدات
امينة

الجنايات
59

باشوش عبد الغني+
عفافسة محمد امين

60

عميش نزيهة

المسؤولية للشخص المعنوي عن
جريمة تلوث البيئة

61

زناتي مراد +
خنتاش عبد النور

قرينة البراءة في القانون الدولي و
القانون الجزائي الجزائري
(دراسة مقارنة )

د /خيوك
عمر

62

ميلودي نسيم

اجراءات سير الدعوى وفقا للنظام
االساسي للمحكمة الجنائية الدولية

أ /أوتفات
يوسف

مقبول

63

متيجي جعفر +
الفي عمر

مجلس االمن و المحكمة الجنائية
الدولية عالقة تعاون ام هيمنة

أ /بوديسة
كريم

مقبول

64

قويدري حياة

الحماية القانونية للفرد الموقوف
للنظر في التشريع الجزائري في
ظل ق.ا.ج 2015

أ/خيليفي
سمير

مقبول

 65لونيسي رندة

الضوابط القانونية للمثول الفوري
في التشريع الجزائري و القانون
المقارن

أ /عثماني
حسين

مقبول

الظروف المشددة و االعذار
المخففة لجريمة القتل

عثماني
حسين

مقبول

االقتناع الشخصي للقاضي
الجزائي

عيساوي
فاطمة

مقبول

جريمة استغالل الوظيفة

أ /زعادي
محمد جلول

مقبول

السلطة التقديرية للنيابة العامة
للتصرف في نتائج البحث و
التحري

خيوك عمر

66
67

قارو كريم
زوايد عواطف
مصطفى قاري

انواع جرائم الفساد و اليات
مكافحتها

حسين

68
حجوطي غنية
69

70
71

بوغالم موسى

أ /بيطاطاش
نذير

مقبول

د /محمد
عيساوي

مقبول
مقبول

الجريمة المنظمة و اليات مكافحتها زعادي محمد
جلول
على المستوين الدول و االقليمي

مرسلي حفيظة المسؤولية الجزائية عن الجرائم
+هني وسام المرورية و الجزاء المقرر لها في
القانون الوضعي

أ/عثماني
حسين

مقبول

مقبول
مقبول

72

قرين امال

المسؤولية الجزائية للموظف
العمومي وفق التشريع الجزائري
-دراسة

أ /عثماني
حسين

مقبول

73

بن عمروش جمال
 +بوترعة حدة

الصلح و الوساطة في المادة
الجنائية في التشريع الجزائري

أ /نبهي محمد

مقبول مع
الضبط

في ضوء قانون االجراءات
الجزائية الجديد
74

اكلي لياس +قارو
محمد

الحماية الجنائية لحرية المعتقد

أ /خليفي
سمير

مقبول

75

بن وار كوثر

العفو عن العقوبة و اجراءات
تطبيقية

أ /خليفي
سمير

مقبول

2018/2017 -4
الرقم

اسم الطالب

الموضوع

اسم المشرف

قرار
اللجنة

01

سينية نورة

02

يدو فطيمة

د /حمودي ناصر

مقبول

03

زقاي فاطمة
الزهراء  +روام
رامي

االختصاص االقليمي في المادة
الجزائية
أساليب التحري الخاصة بجريمة
المخدرات
اجراءات متابعة الحدث في ظل
قانون حماية الطفل

أ /سيد علي بلمختار

مقبول

04

مقبول
د /حمودي ناصر
مقبول

حمداش كاهنة
+مداني وفاء

التحقيق القضائي في ظل
االجراءات الجزائية الجزائري

أ /زعادي محمد
جلول

حسني مليكة ريمة

تدابير حماية الشهود و الخبراء
في ظل قانون  15/02المتضمن
تعديل قانون اجراءات الجزائية
في التشريع الجزائري

د /حمودي ناصر

06

ستي حنان ليلة

حاالت الدفاع الشرعي في
التشريع الجزائري

أ /نبهي محمد

07

شاشوة سعدية

التقادم الجزائي و أثره في انهاء
الدعوى العمومية

أ /نبهي محمد

08

أداد ديهية  +لوار
وهيبة

الحماية الجزائية للطفل في
التشريع الجزائري

أ /بغدادي ليندة

سيريج هشام فيصل

جريمة القذف على شبكة
االنترنت

10

مخلوف نوال +
بوراس رتيبة

جريمة اختطاف االطفال في ظل
التشريع الجزائري

أ /شتوان حياة

11

بن بوعبد هللا ليندة
+قالم نسينة

جريمة السرقة في التشريع
الجنائي الجزائري

أ /زعادي محمد
جلول

05

09

مقبول

مقبول
مقبول
مقبول

مقبول
أ /عثماني حسين
مقبول
مقبول

المالحضة

حجة البصمة الوراثية في المادة
الجزائية في ظل قانون 03-16

أ /خليفي سمير

مقبول

13

طمار محمد عبد االجراءات المتبعة لمعاينة مسرح
الجريمة
السالم  +بليلي خليل

أ /لوني فريدة

مقبول

14

غضبان سهام
+لونيسي وردية

حقوق المضرور من الجريمة في
الدعوى العمومية

أ /دريدر مالكي

مقبول

15

بن بوعبد هللا ذهبية

التحري والتحقيق مع الطفل
الجانح في القانون 12-15

أ/حمودي ناصر

مقبول

16

محفوظ فضيلة +بن
غرابي نادية

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
في قبول ادلة االثبات المادية

أ /لوني فريدة

مقبول

17

عديلة مسعود

18

بسو قاسم أمين

تطور القضاء الجنائي الدولي:
بين المحاكم الدولية المؤقتة الى
المحاكم الجنائية الدولية
الجرائم الواقعة على األسرة

أ /زعادي محمد
جلول

مقبول

مع ضبط
العنوان

أ /دعاس كمال

مقبول

مع ضبط
العنوان

19

بن عامر عائشة +
علوان فتيحة

استئناف أوامر قاضي التحقيق

أ /دعاس كمال

مقبول

20

عماد الضاوية +
مشاني أميرة

التفتيش بين مقتضيات التحقيق
وحماية الحريات األفراد

أ /عثماني الحسين

مقبول

21

بوطارن ايمان +
أزراراق سامية

دو الشرطة العلمية في الكشف
عن الجريمة

أ /خليفي سمير

مقبول

22

رشام نعيم  +دقي
خالد

التعويض عن الحبس المؤقت

أ /بوديسة كريم

23

بن سعد هللا عباس
 +ناهي بوزيد
سيد احمد جميلة

رد االعتبار القضائي في التشريع
الجزائري
أحكام جريمة اختالس االموال
العمومية في القانون الجزائر

د /سي يوسف قاسي

مقبول

د /سرور محمد

مقبول

25

ولد وعلي فضيلة +
جبيد سامية
يونسي سهام

أ /بوديسة كريم

مقبول

27

مسيلي سمير +

12

24

26

قارو محمود

مقبول

المصالحة في جرائم الصرف
القصد الجنائي في القانون
الجزائي الجزائري
االليات القانونية لحماية القصر

أ /لوني نصيرة

مقبول

أ /بوديسة كريم

مقبول

مع ضبط
العنوان

28
29
30

بوغربي صالح
الدين
أمزيان محمد أمين
 +سعيود عبد الحق
بوشالغم سعيد+
مزياني عالء الدين
بورحلة أحمد

31

قاري المية

32

بوكردون الطاهر

33

لعريبي علي +
حمبلي بشرى

34

ارزقي نجاة

35

ميدات محمد صغير
 +قوري الحاج

36

جعفر خوجة سعاد

37

رزوق سلمى

38

عبدو سعيد  +شكار
عادل

39

بوخليفة الياس

40

شناح ايمان

من جريمتي القتل و الخطف
الظوابط االجرائية في التحقيق
القضائي الجنائي
األعذار القانونية المخففة للعقاب
في التشريع الجزائري
بطالن اجراءات التحقيق في
قانون االجراءات الجزائية
الجزائرية
حدود سلطات قاضي التحقيق في
التشريع الجزائري و أثر ذلك
على حسن سيرة التحقيق
القضائي
طرق الطعن العادية في االحكام
و القرارات الجزائية
جريمة االعتداء على االطفال
"دراسة مقارنة بين التشريع
الجزائري و الشريعة االسالمية "
استئناف احكام الجنايات بين
مقتضيات العدالة وصعوبات
الواقع
الرقابة على اعمال الضبطية
القضائية في ظل التشريع
الجزائري
الضوابط الموضوعية للدفاع
الشرعي وفقا للتشريع الجزائري
و التشريعات المقارنة
الحماية الجنائية من االفعال
الماسة بالرابطة االسرية –
دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي
و التشريع الجزائري -
الظروف المشددة و المخففة
لجريمة السرقة في التشريع
الجزائري
اسباب بطالن اجراءات الضبطية
القضائية
اجراءات تنفيذ االحكام الجزائية
و طرق الطعن فيها

أ /عثماني حسين

مقبول

أ /زعادي محمد
جلول
د /قاسي سي يوسف

مقبول
مقبول

أ /ربيع زهية

مقبول

أ /سيد علي بلمختار

مقبول

د /سرور محمد

مقبول

د/حمودي ناصر

مقبول

أ /بوديسة كريم

مقبول

عثماني حسين

مقبول

أ /لوني نصيرة

مقبول

أ /خليفي سمير

مقبول

د /سي يوسف قاسي

مقبول

أ /عيساوي فاطمة

مقبول

مع ضبط
العنوان

مع ضبط
العنوان

تنازل ولباني
جميلة عن
الموضوع

41

42

سعيدي عمر +
قادوش حسين

مسؤولية مخالفة الضبطية
القضائية للضمانات القانونية
المقررة لحماية الحريات
الفردية ( دراسة مقارنة )

أ /خليفي سمير

2018/04/12

بربوش محمد
أمين  +محمودي
محمد

التسرب وردة في محاربة
الجرائم الخاصة في ظل
تعديالت قانون االجراءات
الجزائية الجزائري
اصالح نظام محكمة
الجنايات في ضوء القانون
رقم 07-17

أ /بوديسة كريم

2018/04/22

مقبول

مقبول

43

فاسي الطاهر +
بوعالم هللا حكيم

44

اعمارة وردية  +جريمة االتجار بالبشر في
القانون الجزائري
عميش نبيلة
د /سي يوسف
طرق تحريك الدعوى
لعر ابي كاميلي
قاسي
العمومية
ليلى
أ /خليفي سمير
الجرائم المتعلقة بسير
بن يمينة سيد
العملية االنتخابية في ظل
علي  +سماتي
يوسف
القانون 10-16
فضيل أمينة  +دور قاضي تطبيق العقوبات د /خالدي فتيحة
العشاشي جهيدة في اعادة االدماج االجتماعي
للمحبوسين
المسؤولية الجزائية المترتبة د /طيبي أمقران
بلقاسم بالل
عن جرائم العود في التشريع
الجزائري
د /لوني فريدة
قاضي التحقيق المكلف
عماني اسيا +
باألحداث
سعدي سليمة

50

45
46

47

48
49

51

52
53
54

د /سي يوسف
قاسي

2018/04/30

أ /غضبان نبيلة

2018/05/02

مقبول

2015/05/03

مقبول

مع حصر العنوان

مقبول

2018/05/03
مقبول
2018/05/06

مقبول

2018/05/06
مقبول

مع ضبط العنوان

2018/05/09

مقبول

مع ضبط العنوان
"النظام القانوني
لقاضي التحقيق
المكلف باالحداث"

طباخ اكرام +
بورابة سهيب
نجم الدين
بوطريق سامية
 +زيدان فطيمة

المراقبة االلكترونية
باستعمال السوار االلكتروني

أ /خليفي سمير

2018/05/13

مقبول

دور قاضي التحقيق في
الدعوى الجزائية

أ /خليفي سمير

2018/05/13

مقبول

شرشاف كنزة +
ولباني جميلة
أحراس مسعود
 +رحماني
الياس
عبدلي مروة

حماية الطفل الجانح أثناء
التحريات االولية
مكافحة جريمة االتجار
بالبشر في ضوء التشريع
الوطني و الدولي
الغاء عقوبة االعدام بين

أ /عيساوي
فاطمة
د /والي نادية

2018/05/13

مقبول

2018/05/14

د /حمودي

2018/05/14

مقبول

55
56

57
58

متطلبات االلتزامات الدولية
و خصوصية المجتمع
الوطني الجزائري
الخصوصية االجرائية
بلحورابي فايزة
للتحقيق في الجريمة المنظمة
عبر الوطنية
الجوانب الموضوعية و
مسعودي ياسمينة
االجرائية لجريمة تبيض
االموال
قاضي نسيمة  +اجراءات سير الدعوى امام
محكمة الجنايات في القانون
اعراب فارس
الجزائري
سبتي عبد الحق التصريح بالممتلكات كاليه
للحد من الفساد في ظل
 +بودهان عبد
القانون الجزائري
الكريم

59
سعودي المية
60

حواس نورة

61

لعريبي عبد
الكريم

62

ماني نور الهدى

63

مالز نسيمة

64

مدربل كريم

قرينة البراءة في ظل قانون
االجراءات الجزائية
جريمة االمتناع عن تسديد
النفقة

ناصر
مقبول
أ /عثماني حسين

2018/05/15

أ /عثماني حسين

2018/05/15

د /خالدي فتيحة

2018/05/16

د /خالدي فتيحة

2018/05/16

مقبول

أ /خليفي سمير

2018/05/20

مقبول

مقبول
مقبول
مقبول

مقبول
د/لوني فريدة

2018/05/20

إجرائي المثول الفوري و
أ /عيساوي
االمر الجزائي في ضوء
فاطمة
االمر  02-15المعدل لقانون
االجراءات الجزائية
الجزائري
جهود منظمة االمم المتحدة د /زعادي محمد 2018/05/24
جلول
لمكافحة جرائم االتجار
بالبشر
حدود سلطة القاضي
د /زعادي محمد 2018/05/28
جلول
التقديرية في تفريد الجزاء
2018/05/21

االثبات بالدليل الرقمي في
المسائل الجزائية

مع ضبط العنوان
(حصر الدراسة )

أ /خليفي سمير

2018/05/31

مقبول

مقبول
مقبول

مع تحديد القاضي
الجزائي

مقبول

تنازل عن
الموضوع
لعريبي وليد

65

مكدحي سيليا

الضوابط االجرائية لعمل
الضبطية القضائية في
مرحلتي البحث و التحري و
التحقيق

أ /عثماني حسين

2018/05/31

مقبول

66

طيب هيبة

الموازنة بين سلطات النيابة
العامة و جهات التحقيق في
التشريع الجزائري

د /ربيع زهية

2018/05/31

مقبول

67

قادوش حياة +
عمرون محمد

الضوابط االجرائية
للمحاكمة العادلة في التشريع
الجزائري

أ /بلعزوز رابح

2018/05/31

مقبول

68

بصالح سعيدة
لعموري زهرة

جريمة تجنيد االطفال أثناء
النزاعات المسلحة الدولية و
الحماية المقررة لها

د /زعادي
محمد جلول

مقبول

69

بصالح سعيدة
لعموري زهرة

جريمة تجنيد االطفال أثناء
النزاعات المسلحة الدولية و
الحماية المقررة لها

د /زعادي
محمد جلول

مقبول

مع تغيير مصطلح
الضبطية القضائية
الى الشرطة
القضائية

