جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
جنان
تخصص قانون
ي
ر
المقتح
األستاذ

أ .د /دحية عبد اللطيف

العنوان
جريمة اختطاف األشخاص يف القانون الجزائري
جريمة القذف من خالل شبكات التواصل االجتماع ف ر
التشي ع الجزائري
ي ي
ر
ع يف قانون العقوبات الجزائري
ضوابط الدفاع الش ي
الحماية الجزائية للزوجة من العنف المادي ف ر
التشي ع الجزائري
ي
ر
االلكتونية ف ر
التشي ع الجزائري
مكافحة الجريمة
ي
آليات ر
استجاع االموال الناتجة عن قضايا الفساد
ر
االلكتونية
الحماية القانونية للتجارة

د/فراحتية كمال

االليات القانونية لتسليم المجرمي يف القانون الجزائري
دور البنوك يف مكافحة جريمة تبييض األموال
التدتابت العالجية يف جرائم المخدرات
ان
االمن
ر
السيت ي
جرائم الفساد والجريمة المنظمة
ر
االلكتونية
الحماية الجزائية للطفل من الجرائم

د /قروقور حدة

د /بوضياف اسمهان

سبل التكفل بالمفرج عنهم
ر
ر
ون
جريمة التوير االلكت ي
إجراءات المتابعة والمحاكمة لألحداث ف ر
التشي ع الجزائري
ي
الجرائم اإلرهابية يف ظل العولمة
اسباب االباحه ف ر
التشي ع الجزائري
ي
ر
ر
االلكتونية يف التشي ع الجزائري
الجريمه

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
جنان
تخصص قانون
ي
ر
المقتح
األستاذ

د /العيساوي حسي

العنوان
ر
ون
التحقيق يف الوسط االلكت ي
دور ر
االنتبول يف القبض عىل المجرمي
القضان الجزائري
مهام االقطاب الجزائية المستحدثة يف النظام
ي
ر
ون
التعاون
ي
الدول لمكافحة االجرام االلكت ي
المساهمة الجنائية للشخص المعنوي يف ارتكاب الجريمة
تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية الجزائية
الدول
الجنان
جريمة التعذيب يف القانون
ي
ي
االنابة القضائية الدولية يف المادة الجزائية
الجنان الجزائري
تأثت المعاهدات الدولية عىل القانون
ي

وله المختار
د/
ي

الحماية الدولية للممتلكات الثقافية اثناء التاعات المسلحة الدولية
تنفيذ االحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

د /قمرة النذير

جريمة المخدرات يف القانون الجزائري
االليات القانونية لمكافحة الهجرة غت ر
الشعية يف الجزائر
نظرة القانون الدول من الهجرة غت ر
الشعية
ي
ر
االلكتونية
الدول لمكافحة الجرائم
منظور القانون
ي
ر
اآلليات القانونية لمحاربة الجريمة االلكتونية يف الجزائر.
عىل األموال العمومية
جريمة االعتداء ي
ر
الحماية الجزائية للطفل يف ظل اتساع دائرة الجريمة االلكتونية
ر
دور الدولة يف محاربة جريمة االتجار
بالبش.
المسؤولية الجزائية ر
الصناع
المتتبة عىل جرائم التلوث
ي

د /مسعودي هشام

الحماية الجنائية للرقابة المرصفية
جرائم بورصة القيم المنقولة ف ر
التشي ع الجزائري
ي
الجرائم الواقعة عىل الشيك يف القانون الجزائري
األساس للمحكمة الجنائية الدولية
الجريمة الدولية يف النظام
ي
وسائل اإلثبات يف المادة الجزائية

أ.د /فريجة محمد هشام

الجريمة البيئية يف القانون الجزائري
الدول
عالقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس األمن
ي
جرائم حرق الغابات ف ر
التشي ع الجزائري
ي
غرفة اإلتهام يف قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
ر
ر
الجامع 2022/2021
الماست  -الموسم
المقتحة لمذكرات
قائمة المواضيع
ي
جنان
تخصص قانون
ي
ر
المقتح
األستاذ

العنوان
أثار جريمة تبيض االموال.
الوقاية من جريمة عصابات االحياء و مكافحتها.

ياح مريم
د /ي

الدول يف تحقيق العدالة الجنائية.
التعاون
ي
جريمة التعذيب عىل ضوء االتفاقيات الدولية.
معوقات عمل المحكمة الجنائية الدولية.
إجراءات المثول الفوري ف ر
التشي ع الجزائري
ي
ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر
جريمة التجسس
جريمة الخيانة
ر
االستباف
الجنان
التحقيق
ي
ي
انقضاء العقوبة بالتقادم
الجنان
ضمانات حق المتهم يف الدفاع أمام القضاء
ي
الحماية الجنائية للحريات الشخصية
جريمة تهريب ر
عت البحر
البش ر
حكم التعذيب لإلقرار بالتهمة

د /عليوة سليم

حماية ارسى الحرب يف المواثيق الدولية
المسؤولية الجزائية عن حرائق الغابات
المسؤولية الجزائية ر
الثقاف يف الجزائر
للتاث
ي
ر
االلكتونية
الجرائم المتعلقة بالتجارة
جريمة الشقة العلمية ف ر
التشي ع الجزائري
ي
جريمة المساس بتاهة االمتحانات والمسابقات
جرائم المساس بأمن الدولة طبق ر
للتشي ع الجزائري
ظاهرة تهريب المهاجرين
اآللية الجزائية للوقاية ومكافحة وباء كوفيد
حقوق المتهم أثناء المحاكمة
الحماية الجنائية للمسكن يف القانون الجزائري
القانون لصحيفة السوابق العدلية
التنظيم
ي
جريمة االختالس يف ظل قانون مكافحة الفساد

د /عمارة عمارة

القواعد االجرائية لمواجهة الجريمة المعلوماتية
والمال
ان االقتصادي
ي
اختصاصات القطب الجز ي
ر
اإلثبات يف الجريمة االلكتونية

د /داود كمال

السيتانية
الدول يف مكافحة الجريمة
التعاون
ر
ي
ر
ر
االلكتون ف ر
القضان( مقارنة يف خصوصية الجريمة االلكتونية)
التشي ع الجزائري و العمل
اإلجرام
ي ي
ي

