
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  
األسرة يف التأديب حق استعمال يف التعسف عن اجلنائية املسؤولية  

والقانون( الشريعة بني مقارنة دراسة)  
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
قيق أمام احملكمة اجلنائية الدوليةدور جملس األمن يف االحالة وإرجاء التح  

 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

ية يف املادة اجلزائيةاخلربة القضائ  
 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
 النظام القانوين حملكمة اجلناايت يف التشريع اجلزائري

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

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

 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
يئات املكلفة ابلوقاية من الفساد ومكافحتهاهل  



 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
زائريالتحقيق القضائي يف ظل تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية اجل  

 احلماية القانونية للقاصر من جرائم االختطاف
 أتثري القرابة على املسؤولية اجلنائية

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

عرف على يف اإلجراءات القضائية والتاملتعلق ابستعمال البصمة الوراثية  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  

 


