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 المواضيع المستهلكة لسنةقائمة 

1- 2018/2019 

 مالحظات 
 

راي اللجنة 
  

رف اسم المش تاريخ االيداع   الرقم  اسم الطالب  عنوان المذكرة   

 تغيير المشرف 
 أ/ رحماني حسيبة

  مقبول

17/02/2019  
أ/ بلمختار سيد 

 علي 
خصوصيات متابعة الحدث 

 في جرائم المخدرات 
لوقاني حنان + 
 بلخضر زينة 

01 

18/02/2019 مقبول  االساليب الحديثة إلعادة  د/ خليفي سمير 
االدماج االجتماعي 

 للمحبوسين

 02 نورين اسماء

18/02/2019 مقبول  الحماية الجنائية للمال العام  د/ خليفي سمير  
في ظل قانون مكافحة الفساد 

01-06و الوقاية منه رقم   

 03 جليد امال 

18/02/2019 مقبول  اجراءات المعاينة و التفتيش  د/ خليفي سمير  
و الحجز داخل المنظومة 

 المعلوماتية 

 04 رزيق محمد 

18/02/2019 مقبول   

 

اعادة التأهيل و االدماج  د/خليفي سمير
االجتماعي للسجين في ظل 

  01-18قانون رقم 

مهناوي عبد 
القادر + عزيز 

 كمال 

05 

20/02/2019 مقبول  خيوك عمر أ/   مبدا التكامل في ظل النظام  
االساسي لمحكمة الجنائية 

 الدولية 

 06 بورنان صبيحة 

20/02/2019 مقبول  الطبيعة القانونية لألقطاب  أ/ عثماني حسين  
الجزائية المتخصصة و 
اجراءات سير الدعوى 

 امامها  

قربة سيد علي + 
 عصاني سعيد 

07 

20/02/2019 مقبول ضبط العنوان الحماية الجزائية للطفل  د/ خالدي فتيحة  
العامل في التشريع 

 الجزائري 

بولنوار فاطمة 
الزهراء + 
 حمادو رشيدة 

08 

21/02/2019 مقبول  اجراءات المتابعة الجزائية  د/ خالدي فتيحة  
في الجريمة االرهابية و 

تأثيره على الحقوق و 
 الحريات االساسية 

بولحارس كميلية 
 + شايع منال 

09 

21/02/2019 مقبول  االجراءات الخاصة في  د/ خالدي فتيحة  
التحري عن جرائم الفساد 

 في القانون الجزائري 

رحال نبيلة + 
 زياني تينهينان 

10 

21/02/2019 مقبول  الحماية الجنائية للمعطيات  أ/ عثماني حسين  
دراسة مقارنة  –الشخصية   

 11 رشام ليديا 

 
 



  

21/02/2019 مقبول  ضمانات المتهم الغائب عن  أ/ بطاطاش نذير 
جلسة المحاكمة في قانون 

 االجراءات الجزائية 

قليل خالد + 
 خالدي الحاج 

12 

21/02/2019 مقبول ضبط العنوان      أ/ عيساوي   
 فاطمة 

الشهادة و حجيتها في 
 االثبات الجنائي 

 13 فالك سليمان 

24/02/2019 مقبول  الحماية الجزائية لذوي  د/ خالدي فتيحة  
االحتياجات الخاصة في 

 التشريع الجزائري 

طاجين فاطيمة 
ياسمين + وزاني 

 نوال 

14 

25/02/2019 مقبول  سرية االتصاالت الشخصية  د/ دعاس كمال  
بين حق الخصوصية و 
 واجب كشف الجريمة 

 15 جغالل نغم

ضبط العنوان 
حسب المشروع 

 المقدم

27/02/2019 مقبول لونيسي عليد/   ضمانات المحاكم العادلة في  
النظام االساسي للمتهم في 

المحكمة الجنائية الدولية بين 
النص القانوني و الفاعلية 

 الواقعية 

عبة الزهرة + 
 نذيري مريم 

16 

28/02/2019 مقبول  تأثير مركز المحامي في  د/ خليفي سمير  
 المتابعة الجزائية 

حماش عبد 
 القادر 

17 

28/02/2019 مقبول  تكريس نظام روما االساسي  د/ لونسي علي  
لمبدأ الحق في المحاكة 

 العادلة 

اوالجم كريمة + 
 بتة الياقوت   

18 

28/02/2019 مقبول  االتجار باألشخاص عبر  د/ خليفي سمير  
 النطاق الشبكي الخاص

 19 حيدب سلوى

04/03/2019 مقبول  د/ زعادي محمد  
 جلول 

حماية قرينة البراءة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية : 
بين المقاربة النظرية و 

 الممارسات العملية 

 20 سايح عبد القادر 

04/03/2019 مقبول  الخصوصية االجرائية  د/ خليفي سمير  
للتحقيق في الجرائم 

 المعلوماتية 

 21 جومي االمين 

04/03/2019 مقبول  كألية إلعادة االدماج  العمل  د/ خالدي فتيحة  
االجتماعي للمحبوسين في 

 القانون الجزائري

 22 ساعد سارة 

  مقبول 

04/03/2019 

    

الضمانات القانونية لحماية  د/ لونيسي علي 
الحدث في ظل قانون حماية 

12-15الطفل   

سالمي امينة + 
 حفاد طاوس 

23 

06/03/2019 مقبول  الجريمة الصحفية في  د/ خالدي فتيحة  
 التشريع الجنائي الجزائري 

حدوش حنان + 
 باهي حسينة 

24 

 
 
 
 

 

06/03/2019 مقبول اجراءات التحقيق و  د/ لونيسي علي  

المحاكمة امام المحكمة 
 الجنائية الدولية 

الوهاب زينب + 

 بوعمرة امال
25 



  

   مقبول 
20/03/2019  

استقاللية القضاء و حياء  د/ لونيسي علي 
القاضي كضمانة من 

 ضمانات المحاكمة العادلة 

خابرسميرة + 
 خميسي نادية 

26 

07/04/2019 مقبول  االمر الجزائي و دوره في  د/ خليفي سمير  
سياسة التجريم و العقاب 

 الجزائري 

 27 بلهواري الويزة 

07/04/2019 مقبول  مسؤولية الطبيب في جريمة  أ/ لوني نصيرة  
 االجهاض 

بوراي صبرينة 
 + مهدي ليديا  

28 

07/04/2019 مقبول   الحماية الجنائية للطفل  د/ ربيع زهية  
) دراسة حالة الطفل 

 المتروك (

بوستة وردة + 
 مقداد زينب 

29 

16/04/2019 مقبول  االفراج المشروط في ظل  د/ ربيع زهية  
 التشريع الجزائري 

شيحاني 
مصطفى + 

 رضا عبد الجليل 

30 

 

 

 مقبول
 

 
21/04/2019 

 
 أ/ نبهي محمد

جريمة العدوان في ظل 
النظام األساسي للمحكمة 

 الجنائية الدولية
 

جوابي يوسف+ 
مشري محمد 

 األمين
 

 
31 

 العنوانضبط 
 تم الضبط 

02/05/2019 مقبول التقاضي للمحكمة  مبادئ د/ خليفي سمير  
 الجنائية الدولية 

إسعد حياة + 
 شيخي سارة 

32 

02/05/2019 مقبول  الجرائم المتعلقة بالمنافسة في  د/ لكحل صالح  
 التشريع الجزائري 

دلومي حمزة + 
 قبلي سيد علي 

33 

دور العمل العقابي في  د/ لوني نصيرة   مقبول 
 التأهيل و إعادة إدماج

المحبوسين في التشريع 
 الجزائري

بن سليماني أحالم 
 + قرواز رشيدة 

34 

09/05/2019 مقبول    الدعوى المدنية التابعة  د/ ربيع زهية   
 للدعوى الجزائية  

 35 عمارة عيسى

 

 

 

 

 



  

  

2- 2019/2020 

 مالحظات 
 

راي اللجنة 
  

رف اسم المش تاريخ االيداع   الرقم  اسم الطالب  عنوان المذكرة   

مع  مقبول تم الضبط 
 الضبط 

 

07/01/2020 جريمة قتل و الجرح الخطأ  أ/ غضبان نبيلة  
  الناتجة عن حوادث المرور 

جبري مروى 
 +نجاري سهام 

01 

 مقبول 
 

08/01/2020 آليات مكافحة الجريمة  د/ خليفي سمير  
المعلوماتية في التشريع 

 الجزائري 

 02 غربي جميلة 

ستاذة تعيين  األ
 بغدادي ليندة

 مقبول
 

13/01/2020 بدائل إقامة الدعوى  بدون مشرف  
العمومية في قانون 
 االجراءات الجزائية 

بن عقيل زاهية 
 + طراد زهرة 

03 

  مقبول تم الضبط  
 

13/01/2020 ضرورة التعاون الدولي     بغدادي ليندة د/  
الجنائي في مكافحة جريمة 

 االتجار بالمخدرات

رحيم نعيمة + 
 يعقوبي سفيان 

04 

  مقبول  تم الضبط  
 

13/01/2020 د/ رحماني  
 حسيبة 

الطرق اثبات الجريمة 
الجمركية في التشريع 

 الجزائري 

تيتري نور الدين 
 + العابدي مونا  

05 

13/01/2020 مقبول  د/ زعادي محمد  
 جلول 

جريمة اإلتجار باألعضاء 
البشرية وفق التشريع 

 الجزائري 

 06 دشون  نعيمة 

14/01/2020 مقبول  د/ سي يوسف  
 قاسي

أساليب التحري الخاصة 
 لمكافحة الجريمة المنظمة 

 07 دوادي بشرى 

د/ غنيمي  19/01/2020 مقبول       تم الضبط 
     طارق 

المسؤولية الجنائية عن 
  جريمة التلوث لبيئي    

 08 حماش سعيد 

19/01/2020 مقبول   حماية االطفال من اإلهمال  د/ خليفي سمير  
المعنوي في ظل التشريع 

 الجزائري 

موهوب سهام + 
 باهي المية 

09 

23/01/2020 مقبول   األفريبول كآلية لمكافحة  د/ بشور فتيحة  
مختلف أشكال الجريمة في 

 إفريقيا 

 10 دريسي مراد 

23/01/2020 مقبول   غيرالعمدي الموجب الخطأ  د/ غضبان نبيلة  
 المسؤولية الجزائية للطبيب  

طوطاح إبتسام 
 + طابلي أمينة 

11 

23/01/2020 مقبول  تم الضبط( محاكمة االفراد المدنيين أمام  د/ خليفي سمير 
 المحاكم العسكرية  

زواوات محمد 
عبد السالم +عبد 

 الرزاق إلهام 

12 

27/01/2020 مقبول   الحبس المؤقت للطفل الجانح  د/ روابحي عمر  
في ضوء القانون رقم 

المتعلق بحماية  15/12

 13 حميطوش توفيق 



  

 الطفل

27/02/2020 مقبول   أ/ حراش عفاف  
 
 
 

المعالجة القانونية لجريمة 
اإلهانة في التشريع 

 الجزائري 

عاشور سمية + 
 شداني سعيدة 

14 

27/01/2020 مقبول تم الضبط أ/ دياب جفال  
 إليالس

العقوبات الجزائية في الفقه   
االسالمي و التشريع 

 الجزائري 

 15 أوشن محمد 

27/01/2020 مقبول  الضمانات الممنوحة للمتهم  د/ مصاد رفيق   
 خالل الحبس المؤقت 

فراح عبد الحكيم 
 + حميدي منير 

16 

27/01/2020 مقبول  العادلة  ضمانات المحاكمة د/ لونيسي علي  
بين االتفاقيات الدولية و 

 الممارسة الفعلية 

بوقرة حكيمة + 
 دريسي ذهبية 

17 

28/01/2020 مقبول  الجرائم الماسة بالحياة  د/ عوادي فريد  
الخاصة للغير و حرية 

 اإلعالم 

 18 فورور سامية 

29/01/2020 مقبول  الحماية الجنائية للمستند  د/ معزوز دليلة  
 اإللكتروني من التزوير 

 19 بوكريف سعدية 

29/01/2020 مقبول  أ/ كرغلي  
 مصطفى 

النظام اإلجرائي الجزائي 
بين القانون الجزائري و 
 قانون المملكة المتحدة 

العجابي     
 سيف الدين 

20 

30/01/2020 مقبول   

  

الجهود الدولية لمكافحة  أ/ نبهي محمد 
 اإلرهاب الدولي 

لعريبي كريم + 
 مخلوف مخلوف 

21 

30/01/2020 مقبول تم الضبط  تأثير  سيرة و سلوك  د/ خالدي فتيحة  
المحبوس  في   إعادة 
إدماجه في ظل التشريع 

 العقابي الجزائري 

 22 بوداب منال 

30/01/2020 مقبول  د/ عيساوي  
 فاطمة 

الحماية الجنائية للعالقة 
الزوجية في التشريع 

 الجزائري 

 أحراس سمية 
 
 
 

23 

30/01/2020 مقبول  المسؤولية الجزائية عن  د/ مخلوف كمال  
األعمال الطبية في التشريع 

 الجزائري 

 24 مسيلي عادل 

30/01/2020 مقبول     جريمة اإلبادة الجماعية في  أ/ بطاطاش نذير  
ظل النظام االساسي 

 للمحكمة الجنائية الدولية  

بوعزيز فيصل 
 + أولباني وائل 

25 

30/01/2020 مقبول  جريمة السحر و الشعوذة في  د/ بوترعة سهيلة  
 التشريع الجزائري 

واعراب يوبا + 
 ميلودي فريدة 

26 

شرط دراسة مقارنة  
بين القضاء العسكري 

القضاء المدني و   

  مقبول     
03/02/2020 

د/ خليفي 
     سمير   

المحاكمة في القضاء 
العسكري الجزائري بين 
المبادئ العامة و القواعد 

مخلوف ضياء  
الدين +واضح 

محمودعبد 

27 



  

 الغاني   الخاصة     

دور الشرطة القضائية في  د/ لوني نصيرة  05/02/2020 مقبول  
 في جرائم الفساد 

 28 سبيع مونير 

د/ عيساوي  05/02/2020 مقبول 
 فاطمة 

المسؤولية الجنائية في 
 -مخالفة االحكام البيو

أخالقية الطبية في قانون 
 11-18الصحة 

دبيلي لبراهيم + 
 غازي علي 

29 

المسؤولية الجزائية لمشيدي  أ/ صغير يوسف  09/02/2020 مقبول 
 البناء

سعيداني عبد 
 القادر

30 

جريمة التحرش الجنسي في  د/ خالدي فتيحة  09/02/2020 مقبول 
 19-15ظل قانون 

ربيعي اميرة 
 +مسعد فلة 

31 

أحكام جريمة االجهاض بين  د/ خالدي فتيحة 09/02/2020 مقبول 
 القانون و الشريعة االسالمية 

عميري فلة + 
 بن عامر وهيبة 

32 

معيز فاطمة  الخبرة في المادة الجزائية  د/ طيبي أمقران  11/02/2020 مقبول 
 الزهراء

33 

ضبط الدراسة في 
المحاكم الجنائية 

 الخاصة 

أ/ بلمختار سيد  11/02/2020 مقبول
 علي 

االختصاص القضائي 
الجنائي في جريمة اإلبادة 

 الجماعية 

 34 علواش وليد 

اليات التحري و المتابعة  د/ بغدادي ليندة  12/02/2020 مقبول 
أمام الضبطية القضائية في 

 جرائم المخدرات 

دقي وردية + 
شعبان شاوش 

 زينب 

35 

أ.د/سي يوسف  16/02/2020 مقبول 
 قاسي 

 
 
 

خيانة األمانة في الفقه 
االسالمي و القانون 

 الوضعي 

 36 خنوسي حمزة 

 /16/02 مقبول 

2020 

أ.د/ سي سوسف 
 قاسي 

مكافحة تبييض األموال 
الناتجة عن اإلتجار الغير 

 شرعي بالمخدرات  

 37 حنيش أحمد 

تنازل بوجناح فلاير 
 عن الموضوع 

مكافحة جريمة القرصنة  د/ خالدي فتيحة  19/02/2020 مقبول
اإللكترونية في القانون 

 الجزائري 

بوديسة إيمان      38 

الحماية الجزائية لألشخاص  د/ ربيع نصيرة  20/02/2020 مقبول 
الطبيعيين في مجال معالجة 

المعطيات ذات الطابع 
الشخصي في ظل قانون 

18/07 

عكاش عادل + 
 دموش يسين 

39 

اإلرهاب االلكتروني بين  د/ لونيسي علي  25/02/2020 مقبول 
 المخاطرة و آليات مكافحته

 40 شاشوة ياسمينة 

د/ عيساوي  25/02/2020 مقبول 
 فاطمة 

الحماية الجنائية لألجنة 
الناتجة عن التلقيح الصناعي 

 11-18في ظل قانون 

حركات نعيمة + 
بن العمدي 

 حيزية 

41 



  

 المتعلق بالصحة 

إنقضاء الدعوى العمومية  أ/ عثماني حسين  25/02/2020 مقبول 
 باآلليات البديلة 

 42 عميرات بلقاسم 

الجزائية على  الوساطة أ/ دريدر مالكي  27/02/2020 مقبول 
 15/02ضوء االمر 

 43 بلحوة نبيل 

مع حذف كجريمة 
 إقتصادية 

جريمة تضخيم الفاتورة  أ/ نبهي محمد  27/02/2020 مقبول
 كجريمة اقتصادية 

عكوش حنان + 
 ضيف هللا عدالن 

44 

مكافحة الجريمة المنظمة في  أ/ عثماني حسين  27/02/2020 مقبول 
 إطار نظام تسليم المجرمين 

شاشوة زهرة + 
 عرعار أمال 

45 

آثار االستئناف بالنسبة  أ/ عثماني حسين  27/02/2020 مقبول 
للمتهم و الضحية أمام 

 محكمة الجنايات  

طيب محمد + 
شحوط عبد 

 المأمون 

46 

30/01/2020 مقبول   جريمة اإلبادة الجماعية في  أ/ بطاطاش نذير  
ظل النظام االساسي 

 للمحكمة الجنائية الدولية  

بوعزيز فيصل 
 + أولباني وائل 

47 

27/02/2020 مقبول   دور قانون مكافحة الفساد  أ/ بن صفى علي  
في التصدي  01-06رقم 

 للجريمة االقتصادية  

عمرون أحمد 
 أمين 

48 

27/02/2020 مقبول  بدائل العقوبات السالبة  د/ معزوز دليلة 
للحرية في ظل التشريع 

الجزائري" العمل للنفع العام 
 نموذجا"

 49 ماني كريمة

27/02/2020 مقبول  المسائل األولية والفرعية  أ/ نبهي محمد 
وموقف القاضي الجزائي 

 منها

 50 معيز محمد

16/09/2020 مقبول   أ/ بلمختار سيد  
 علي 

 جريمة إصدار الشيك بدون
 رصيد في القانون الجزائري 

حجوج محمد    51 

18/06/2020 مقبول   جريمة التجمهر و قطع  د/ دريدر مالكي  
 الطريق العمومي 

مهدي طلحاوي 
+ قفاف محمد 

 االمين 

52 

 


