
جنائي قانون ختصص 2015/2016 ماسرت التخرجمذكرات   
 عنوان املذكرة

اجلزائري التشريع وفق ابلبشر االجتار جرمية  
الفساد جرائم يف التحري أساليب  

اجلزائري التشريع يف العقلية واملؤثرات املخدرات جرائم  
املنظمة اجلرمية يف والتحقيق للتحري اخلاصة االجرائية األساليب  

اجلزائري التشريع يف العقوبة تنفيذ اتآلي  
األحداث قضاء أمام املتبعة اجلزائية االجراءات خصوصية  
االقتصادية اجلرائم عن املعنوي للشخص اجلزائية املسؤولية  

العقوابت تطبيق لقاضي القانوين النظام  
اجلزائري البنكي النظام يف األموال تبييض جرائم من الوقاية آليات  

اجلزائية األحكام ضد عنالط طرق  
وإصالحه اجلزائرية السجون إلدارة القانوين النظام  

اجلنائي التحقيق يف االثبات أدلة  
املفتوحة البيئة يف املساجني لوضع القانونية الطبيعة  

االلكرتونية اجلرائم يف اجلنائي التحقيق  
اجلنائي االثبات يف الرقمية األدلة حجية  

العام املال محاية يف اجلزائي القاضي دور  
15/247 الرائسي املرسوم ظل يف العمومية الصفقات جرائم  

والقانون( الشريعة بني مقارنة دراسة)األسرة  يف التأديب حق استعمال يف التعسف عن اجلنائية املسؤولية  
الرباءة قرينة إعمال يف اجلزائي القاضي سلطات  

اجلزائري التشريع يف الصرف جرائم  
امر اجلزائية يف التشريع اجلزائرياألو   

 

 

 



ختصص قانون جنائي 2016/2017عناوين مذكرات التخرج ماسرت   

 عنوان املذكرة
 ضماانت املتهم أثناء التحقيق االبتدائي يف ظل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

 بدائل العقوابت يف التشريع اجلزائري
تحقيق أمام احملكمة اجلنائية الدوليةدور جملس األمن يف االحالة وإرجاء ال  

 ضماانت املشتبه فيه أثناء مرحلة التحرايت األولية
 املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي

 أليات التحري واملتابعة أمام الضبطية القضائية يف جرائم املخدرات
 احلماية اجلزائية للروابط األسرية يف قانون العقوابت اجلزائري

ائية يف املادة اجلزائيةاخلربة القض  
 جرمية تبييض األموال يف التشريع اجلزائري

 العقوابت املقررة لألحداث
 رقابة غرفة االهتام على أعمال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق 
 الدفاع الشرعي كسبب من أسباب االابحة يف التشريع اجلزائري

 اجلرائم املتعلقة ابلصحة العمومية
نوين حملكمة اجلناايت يف التشريع اجلزائريالنظام القا  

15/12الضماانت القضائية حلماية الطفل يف ظل القانون   
 عقوبة اإلعدام يف التشريع اجلزائري 

 الطرق املوجزة إلهناء اخلصومة اجلزائية يف التشريع اجلزائري ) قانون االجراءات اجلزائية (
تشريع اجلزائرياحلماية اجلنائية املوضوعية للطفل يف ال  

 اإلثبات العلمي أمام القاضي اجلزائي
 الرقابة على أعمال الضبطية القضائية 

 جرمية االجتار ابألعضاء البشرية يف التشريع اجلزائري
 سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير العقوبة
 اإلمهال العائلي يف التشريع اجلزائري

 احلماية اجلنائية لألحداث
ة ابلوقاية من الفساد ومكافحتهاهليئات املكلف  



 حدود سلطة القاضي اجلزائي يف تفريد العقوبة
 الدليل العلمي يف االثبات اجلنائي وأثره يف االقناع الشخصي للقاضي اجلزائي

 طرق إحالة الدعوى العمومية على حمكمة اجلنح
 التحقيق القضائي يف ظل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

ماية القانونية للقاصر من جرائم االختطافاحل  
 أتثري القرابة على املسؤولية اجلنائية

 أثر االثبات اجلنائي ابلوسائل التقنية احلديثة على ضماانت املتهم
 دور البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلزائي 

ت القضائية والتعرف على املتعلق ابستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءا 16/03دراسة يف ضوء القانون  –
-األشخاص   

 جرمية الغش الضرييب يف التشريع اجلزائري
 التمسك ابلبطالن أمام جهات القضاء اجلزائي وكيفية الفصل فيه

 الطب الشرعي ودوره يف اإلثبات اجلنائي
 التسرب يف القانون اجلزائري

 اإلانبة القضائية
ون االجراءات اجلزائيةأحكام احلبس املؤقت يف ظل قان  

 اجلرمية االرهابية وفق التشريع اجلزائري
 ضماانت املتهم أثناء مرحلة احملاكمة

 املسؤولية اجلزائية للطبيب يف التشريع اجلزائري
 جرمية الرشوة بني القانون الوضعي والشريعة االسالمية

 عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق
ة اجلزائيةقرينة الرباءة يف املاد  

 

ختصص قانون جنائي 2017/2018مذكرات التخرج ماسرت   
 الرقم عنوان املذكرة

 01 املسؤولية اجلزائية للصحفي
 02 جرمية االجهاض يف التشريع اجلزائري



 03 أثر اجملين عليه على القاعدة اجلنائية يف التشريع اجلزائري
 04 جرمية هتريب املهاجرين يف التشريع اجلزائري
 05 أتثري العالقة الزوجية على التشريع اجلزائي

 06 اجلرائم االنتخابية يف التشريع اجلزائري
 07 اجلرائم الواقعة على األاثر يف التشريع اجلزائري

 08 مكافحة اجلرمية املعلوماتية )دراسة مقارنة بني التشريع اجلزائري والتشريع الفلسطيين(
فال يف التشريع اجلزائريأليات مكافحة جرمية اختطاف األط  09 

( من قانون العقوابت اجلزائري1مكرر303مكرر، 303اجلنح املاسة ابحلياة اخلاصة وفقا للمادتني )  10 
 11 جرمية العدوان بني سلطات جملس األمن واختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية

 12 إجراءات التحقيق أمام احملكمة اجلنائية الدولية
يف قانون العقوابت اجلزائرينظام العود   13 

 14 أحكام تقادم العقوبة يف التشريع اجلزائي اجلزائري

 15 احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة لرواندا
 16 أليات مكافحة جرمية التعذيب يف القانون الدويل اجلنائي

 17 جرمية التجمهر يف التشريع اجلزائري
التشريع اجلزائريإجراءات تنفيذ االحكام اجلزائية يف   18 

01-06اجلرائم املتعلقة ابلصفقات العمومية يف القانون   19 
 20 االطار القانوين لتدابري االحرتازية

 21 احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسد وفقا للتشريع اجلزائري
االسالمية جرمية خيانة األمانة واجلرائم املشاهبة هلا يف قانون العقوابت اجلزائري والشريعة  22 

 23 ضماانت احملكوم عليهم يف املؤسسات العقابية
 24 جرمية التزوير يف احملررات الرمسية
 25 عالقة املدعي العام مبجلس األمن

 26 دور مسرح اجلرمية يف توجيه التحقيق اجلنائي
 27 إجراء احلبس املؤقت يف ظل متطلبات محاية احلرايت الفردية

ملسائل اجلزائيةالطعن ابلنقض يف ا  28 
 29 الوساطة يف املادة اجلزائية



 30 احلماية القانونية للحق يف الصورة
17/07طرق الطعن يف املادة اجلنائية وفق القانون   31 

 32 أثر الظروف املخففة يف التشريع اجلزائري
 33 حرية التعبري وجرائم الصحافة املكتوبة يف التشريع اجلزائري

ابة العامة يف الدعوى العموميةاختصاصات الني  34 
ومكافحته الفساد من الوقاية قانون ظل يف االختالس  35 

 36 احلماية اجلزائية للبيئة املائية يف التشريع اجلزائري
 37 املخالفات املتعلقة بقانون املرور

 38 األليات واألساليب املستحدثة إلعادة الرتبية واالدماج االجتماعي للمحبوسني
حلماية اجلنائية لألجنة يف التشريع اجلزائريا  39 

 40 مسؤولية الدولة عن اخلطأ القضائي يف املواد اجلزائية يف التشريع اجلزائري
 41 دور الضبطية القضائية يف البحث والتحري عن اجلرائم االلكرتونية

ألحكام اجلزائية ونطاق االلتزام بهطبيعة التسبيب يف ا  42 
 43  التشريع اجلزائي اجلزائريرد االعتبار يف

17/07حمكمة اجلناايت يف ظل قانون   44 
اجلرمية عن الكشف يف التفتيش دور  45 

 46 ضماانت احملاكمة العادلة يف القانون اجلزائري
 47 احلماية اجلنائية لبطاقة االئتمان املصرفية

 48 اجلرائم املاسة ابملستهلك يف قانون محاية املستهلك وقمع الغش
اجلزائري التشريع يف للمعلوماتية اجلنائية احلماية  

-دراسة على ضوء نصوص امللكية الفكرية والنصوص املستحدثة  -  
49 

 50 أليات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية
 51 االجراءات اخلاصة للتحقيق يف اجلرمية اجلمركية

   

 


