
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنائيتخصص: قانون   



 العنوان المقترح

 دراسة مقارنة – للبيانات الشخصية االلكترونية الجنائيةالحماية 

 الجرائم العسكرية من منظور التشريع الجزائري

 اإلجراءات االستثنائية أمام القضاء العسكري

  ظل التعديالت الجديدة لقانون اإلجراءات الجزائية التنظيم القانوني لمحكمة الجنايات في

 دراسة مقارنة –تنفيذ الحكم باإلعدام 

 اإلطار القانوني للمتابعة على جريمة الخيانة العظمى

 تنفيذها  إشكالياتاألحكام الجزائية الغيابية و 

  دراسة مقارنة –على المسؤولية الجنائية اثر تجاوز حدود الدفاع الشرعي 

 اإلفالس الجنائي في التشريع الجزائري

 جرائم الشركات في القانون التجاري الجزائري

 الحماية الجزائية لبراءة االختراع في التشريع الجزائري 

 -دراسة تحليلية مقارنة–المسؤولية الجزائية في المؤسسات االقتصادية 

 بية اإلكراه في القانون الجنائي بين القوانين العربية و األجن

  -دراسة مقارنة–الجريمة السياسية 

 العنق االقتصادي بين األزواج في التشريع العقابي الجزائري

 قانون العقوبات الجزائري  دراسة في –عن العقوبة العفو 

 دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون –أثر التوبة على العقوبة 

 الواقع واآلفاق –إصالح المساجين عن طريق التعليم 

 األخطاء المادية نموذجا –إشكاالت تنفيذ األحكام الجزائية 

 في التشريع الجزائريالجرائم الواقعة على الموظف العمومي 

 من اإلشهار التضليلي الحماية الجزائية للمستهلك 

 في تحريك الدعوى العمومية السلطة التقديرية للنيابة العامة

 شريع الجزائري جرائم التعذيب في الت

 في التشريع الجزائريأسباب بطالن إجراءات التحقيق الجنائي 

 ضوابط  عملية التفتيش في التشريع العقابي الجزائري  

 الجزائية  المادةالطعن بالنقض في 

  دراسة في القانونين الدولي والداخلي – تقادم الدعوى الجنائيةاالستثناءات الواردة على 

 

 

 



 

 المقترحالعنوان 

 الحماية الجزائية الملكية الفكرية في التشريع الجزائري 

 الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري 

  في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري التنظيم القانوني للمثول الفوري

 دراسة مقارنة –الطرق المستحدثة في التحقيق الجنائي 

 التحرش الجنسي في قانون العقوبات الجزائري 

 وفقا لقانون حماية الطفل التدابير الوقائية المتخذة من قاضي األحداث 

 في مرحلتي التصويت والفرزالجرائم االنتخابية 

 الجزائريالعنف األسري في قانون العقوبات  مكافحة

 المخدرات في فئة األحداث  المتابعة على جرائم تعاطي

 الحماية الجزائية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في الجزائر  

 الحماية الجزائية للمتدخلين المهنيين على شبكة االنترنت 

 الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري   إثبات

  في المادة الجزائية في التشريع الجزائري  التقاضي على درجتين

 حماية حقوق اإلنسان  دور قانون اإلجراءات الجزائية في

 دور مبدأ قرينة البراءة في حماية حقوق المتهم  

  دراسة مقارنة – الحماية الجنائية للمستند االلكتروني

  وإسقاطها على النصوص التقليدية جريمة االحتيال االلكتروني

 في التشريع الجزائريجرائم االعتداء على الكيان المعنوي لإلنسان 

 الكاذب في التشريع الجزائريجريمة البالغ 

 في الجزائرلذوي االحتياجات الخاصة  الجزائيةالحماية 

  -نموذجا المراسالتسرية  –الحماية الجنائية للحياة الخاصة 

 في التشريع الجزائريوقف تنفيذ العقوبة 

 رد االعتبار في التشريع الجزائي الجزائري 

 الواجبافشاء السر المهني بين التجريم و 

 الحماية الجنائية للخبير في القانون الجزائري 

 الرضا كطرف تخفيف للمسؤولية الجزائية 

 استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد 

  -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و الفرنسي –العقوبات المقررة للشخص المعنوي 

 ضمانات التوقيف للنظر في قانون االجراءات الجزائية الجزائري 

 



 

 العنوان المقترح
 مبدأ العلنية كضمانة لمحاكمة عادلة في التشريع الجزائري 

 السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في مجال العقوبة  في الجزائر
 الرقابة على سلطات قاضي التحقيق 

 التعويض عن الخطأ القضائي في المادة الجزائية 
 النظام القانوني إلدارة السجون في التشريع الجزائري  

  -دراسة في القانون الجنائي–الضوابط القانونية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي 
 الحماية الجزائية لآلثار في التشريع الجزائري 

 جريمة التعذيب بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي 
 ضمانات المتهم عند التوقيف للنظر وفقا ألحدث التعديالت القانونية في الجزائر 

 دراسة مقارنة –االعتراف في اإلثبات الجنائي 
 حجية األحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الدولية أمام القضاء الوطني  

 جرائم التحريض في التشريع الجزائري 
 أثر مبدأ الشرعية الجزائية على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

 مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجزائي 
 

 

 

 

 


