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قانون جنائً و علم االجرام:تخصص
2018/2019للسنة الجامعٌة 

 االستحقاق معدلاالستاذ المذكرة موضوعالطالب لقب و اسمالرقم

14.71 الدين نور حمشة/ دالمعاملة الجزائٌة للحدث الجانح فً ظل قانون حماٌة الطفل امال باشا حمدي1

 نجوى قعودة

يوسف قوفي/أ.تطبٌق القانون الجنائً من حٌث الزمان والمكان حاتم غناي2

 الدٌن زٌن عزوزي

11.83الطاهر غيالني/ د.اختصاصات محكمة الجناٌاتالزٌن مرزوق3ً

 اسماعٌل حجٌج

13.61 فهيمة قسوري/ دبدائل العقوبة فً التشرٌع الجزائري منى دربال4

 نسٌمة حجٌج

 وردة هللا بوعبد بن/ دمركز الضحٌة فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري صونٌة بلحواس5

 دلٌلة دراجً بن

 دليلة مباركي/دسلطة المحكمة الجنائٌة فً تقدٌر دلٌل اإلثبات سماح بٌطام6

 مسٌكة هللا جاب بن

 احمد بيطام/ دسلطة النٌابة العامة على الدعوى العمومٌة أمام الضبطٌة القضائٌة هناء إسماعٌل7

 نرٌمان إسماعٌل

 نورة هللا بوعبد بن/ دالوساطة والصلح الجنائً أسمهان بوراس8

 مرٌم بوزٌد

14.41موساوي امال/دالمسؤولٌة الجزائٌة للطبٌب فً التشرٌع الجزائري غنٌة ٌوسف9ً

 بثٌنة عقال

11.22 الرزاق عبد مساعدية.بدائل الدعوى العمومٌةحمودي حمودي10

 هللا عبد غشام

12.68 اسية بوعزيز بن/ د.الدفاع الشرعً ولٌد زروال11

 باهلل معتز باشا

12.55 وردة هللا بوعبد بن/دالتوقٌف للنظر سماح قرف12ً

 فرٌدة مٌهوبً

 الرزاق عبد مساعدية/ أ.الحماٌة الجزائٌة للجنٌن فً التشرٌع الجزائري  محمد ساس13ً



 الطٌب محمد مبراك

 عباس شافعة/ دالتعدٌالت الجدٌدة لمحكمة الجناٌات ومدى نجاعتها غنٌة بعتاش14

11.06 سليم بشير/ دآلٌات مكافحة الهجرة غٌر الشرعٌة  مروى تامرابت15

 اسية بوعزيز بن/ دجرٌمة التعذٌب فً القانون الدولً والوطنً  ٌسري لخضر16

 رمٌساء مرابط

 أحمد بيطام/ دظاهرة انحراف االحداث  لدين عماد بخوش17

 سلمان منذر

 نورة هللا بوعبد بن/ ددور القضاء الجنائً الدولً فً العقاب على الجرائم الدولٌة الهام برٌش18ً

 إبراهيم بوهنتالة/ دحماٌة األسرة فً القانون الدولً الجنائً كرٌمة منصورٌة19

الزهراء فاطمة منصوري

13.03عباس شافعة/ دالسلطة التقدٌرٌة للقاضً الجزائً الهام دغيش20

 عديلة العطري

 ياسين بوبشيش/ دالجرٌمة الجمركٌةالسميع عبد سعيدي21

11.06 موساوي أمال/ددور الشرطة العلمٌة فً الكشف عن الجرٌمة صبرٌنة دراجً بن22

 مرٌم األسد

14.85 لخضر زرارة/دطرق الطعن فً االحكام الجزائٌة  كمال حفصاوي23

 الدين نور زمالي

االشراف نجيب بيطام رفض سارة عزوز/ أالخطأ الجنائً حنان مشان24

دليلة مباركي/ د.الظروف الشخصٌة وأثرها على المسؤولٌة الجنائٌة وليد حدوشي25

 المية دعاس بنجرٌمة االتجار بالبشر فً التشرٌع الجزائري    خولة بوطيب26

   

12.37 اسية بوعزيز بن/ دالمسؤولٌة الجزائٌة للشخص المعنوي عن الجرائم االقتصادٌة  حسين شكال27

 سليم بشير/ دخصوصية االجراءات الجزائية المتبعة امام قضاء االحداث سارة بوتبان أحمد28

 الدين زين سامعي



 احمد بيطام/ دآلٌات التعاون الدولً لمكافحة جرٌمة التهرٌب  أحمد مخلوف بن29

 منصور حمازة

 اسية بوعزيز بن/ دصور االرهاب الدولً  ايمن قزالن30

14.41 وردة هللا بوعبد بن/ دإجراءات تحرٌك الدعوى أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة  نعناعة فروج31

 نادية فرطاس

 نورة هللا بوعبد بناإلثبات فً جرائم المرور وفق التشرٌع الجزائري سعود عابدي32

ميلود سالمي/ دجرٌمة اختالس االموال بٌن القطاع العام والخاص نجاة عشي33

 زينب عطاهلل

 بلقاسم حامدي/ درد االعتبار فً التشرٌع الجزائري األمين محمد سالوي34

 مراد بولبير

 الدين عز فراح/ دنظام السوار االلكترونً فً ظل السٌاسة العقابٌة المعاصرة الرزاق عبد زكور35

 فريدة زياني

 لمياء دعاس بن/ أالحماٌة الجزائٌة للملكٌة الفكرٌة  الرزاق عبد قريتي بن

 الصديق لعطار








