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 القاعة التوقيت تاريخ المناقشةلجنة المناقشة األستاذ المـشرف عنـوان المــوضوع االســم والمـقب 

قرصنة حسابات التواصل االجتماعي وأثره عمى العالقات سعيودي سيف الدين  .1
" الفيسبوك نموذجا"األسرية 

 رئيساعمارة فاتحمعمر داود 

 عضواهيلةسبلصوار

13/06/2018 14.00- 13.00 
 

 1ب 

  رئيسامعمر داود عمارة فاتح الدراسيالتفكك االسري تأثره عمى التحصيل بوخممة عفاف  .2
عضوا بن حسين ماجدة 

1ب 9.30-10.30 11/06/2018  

الخبر االجرامي في الصحافة المكتوبة الجزائر صحيفة الخبر بن خريص أماني  .3
 نموذجا

  رئيسامراني حسان سموك عمي
عضوا  بوشرش نور الدين

02ب  9.30-10.30 04/06/2018  

عوامل العنف ضد المرأة المتزوجة دراسة ميدانية بمصمحة رابحي كمثوم  .4
 الطب الشرعي مستشفى ابن رشد

  رئيسابمصوار سييمة رماش صبرينة
عميوات سميحةعضوا 

 01ب  9.30-10.30 04/06/2018

أساليب التنشئة االسرية الخاطئة وعالقتيا بالعنف ضد  بودرالي خولة .5
 االصول

    رئيسازيتوني عائشة بية بمصوار سييمة
عميوات سميحةعضوا 

 01ب  11.45 -10.45 11/06/2018

 مبارك الميمي بثانويةعوامل العنف المدرسي دراسة ميدانية برحايل احمد حمزة  .6
عنابة 

  رئيساعميوات سميحة بمصوار سييمة
زيتوني عائشة بيةعضوا 

 01ب  12-13 11/06/2018

جمعية جزائر – في مواجية ظاىرة العنف الجمعويدور العمل بومحديو شعيب  .7
- االخير نموذج

  رئيساعمارة فاتحمعمر داود 

عضوا بن حسين ماجدة
05/06/2018 9.30-10.30 

 
06ب  

     رئيساعمارة فاتحمعمر داود اتجاه الطمبة نحو الغش في االختبارات لرباع سمير  .8
بن حسين ماجدةعضوا 

06ب 11.45 -10.45 05/06/2018  

     رئيسامعمر داودعمارة فاتح دور الطب الشرعي في الكشف عن الجريمة بن رجم امال  .9
عضوا بن حسين ماجدة  

 06ب 12-13 05/06/2018



  عنابة–جامعة باجي مختار    
 كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية

 قسم عمم االجتماع
2018 /2017لجان مناقشةمــذكــــرات المـــاستر عمم اإلجــــــرام    

2 
 

تأثير مدمن المخدرات عمى أسرتو دراسة ميدانية في المركز بوشارب عز الدين  .10
الوسيط لمعالجة االدمان بوخضرة عنابة 

     رئيساسعيدي فريدةبمصوار سييمة 
عميوات سميحةعضوا 

   مؤجل لسبتمبر

  رئيسابمصوار سييمة سعيدي فريدة عند المرأة الجزائرية اإلجراميالسموك الرليل اسيا  .11
بوالشرش نور الدينعضوا 

 07ب  9.30-10.30 05/06/2018

    رئيسابمصوار سييمةسعيدي فريدة دور الشرطة األمنية في مكافحة الجريمة االيمكترونية عميم فمة  .12
بوالشرش نور الدينعضوا 

07ب  11.45 -10.45 05/06/2018  

  رئيساسعيدي فريدة بوالشرش نور الدين سمات التنمية العنيف في الطور المتوسطفالح عبد الحميد  .13

 عضوابلصوار سهيلة

07ب  12-13 05/06/2018  

التجمعات السكانية الجديدة ودورىا في ممارسة سموك مصدق حنان  .14
االجرامي 

    رئيساعميوات سميحة بن حسين ماجدة

 عضواهند بوشالغم

 05ب 9.30-10.30 06/06/2018

   رئيسابمصوار سييمة بن حسين ماجدةالتسرب المدرسي ودوره في جنوح االحداث ضيف اهلل راضية  .15

 عضواهند بوشالغم

 05ب 11.45 -10.45 06/06/2018

  رئيساهند بوشالغم بن حسين ماجدةالبطالة ودورىا في ممارسة العنف لدى الشباب مباركي روميساء  .16

عضوا رماش صبرينة
 05ب 12-13 06/06/2018

    رئيسابن حسين ماجدةعميوات سميحة التنشئة االسرية وعالقتيا بانحراف الطالبات المقيمات ليتيم صبرينة  .17
 عضوانصيب لندة
 

 05ب 11.45 -10.45 07/06/2018

تمثالت الطمبة حول جريمة القرصنة االلكترونية دراسة سمايطية احمد  .18
ميدانية بجامعة عنابة البوني 

   رئيسابن حسين ماجدةعميوات سميحة 
عضوا         هند بوشالغم

 05ب 12-13 10/06/2018



  عنابة–جامعة باجي مختار    
 كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية

 قسم عمم االجتماع
2018 /2017لجان مناقشةمــذكــــرات المـــاستر عمم اإلجــــــرام    

3 
 

    رئيساداود معمرعمارة فاتح دور لجان االحياء في الحد من الجريمة قميل اسماء  .19
عضوا بمصوار سييمة 

 06ب 9.30-10.30 07/06/2018

 نصيب لندة   رئيساداود معمر ابتزاز االلكتروني لفتيات عبر مواقع التواصل االجتماعي صالحي ريم  .20
زيتوني عائشة بيةعضوا 

 06ب 9.30-10.30 06/06/2018

  رئيسامنجل جمال  بوطوطن محمد الصالح مواقع التواصل االجتماعي وأثرىا عمى انحراف المراىقين بولحمة محمد لمين  .21

بمصوار سييمةعضوا 
 05ب 12-13 07/06/2018

   رئيساشوية سيف االسالمبوخريسة بوبكر العنف االسري وعالقتو بجنوح االحداث بن طالب عبد النور  .22
فريحة محمد كريمعضوا 

 07ب 9.30-10.30 10/06/2018

   رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم تمثالث الطمبة حول السحر والشعودة بن سميمان ريم  .23
عضوا رماش صبرينة

 08ب 9.30-10.30 12/06/2018

مساىمة اعادة االدماج االجتماعي لمنزالء في القضاء عمى مقراوي مسعودة  .24
ظاىرة العود 

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم 
عضوا رماش صبرينة

08ب 9.00-10.00 20/06/2018  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم العنف االسري وأثره في انحراف تالميذ المور المتوسط عالق بالل  .25
 عضوارماش صبرينة

01ب 11.45 -10.45 12/06/2018  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم خصوصية الجريمة المعموماتية شريط يزيد  .26
 عضوارماش صبرينة

01ب 11.45 -10.45 12/06/2018  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم التحرش الجنسي داخل الحرم الجامعي نوري ابتسام  .27
 عضوارماش صبرينة

01ب 12-13 12/06/2018  

01ب 10.30-9.30 12/06/2018    رئيسافريحة محمد كريم اإلسالمشوية سيف ضمانات لتبديد مخاوف المواطنين لمتعاون مع األجيزة منصوري سعاد  .28  
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 عضوارماش صبرينة" جياز الشرطة نموذجا"األمنية 

بن قيطون فداوي  .29
رحيم 

   رئيساشوية سيف االسالمفريحة محمد كريم العنف في المالعب دراسة لحاالت عنف مادي 
 عضوارماش صبرينة

01ب 11.45 -10.45 13/06/2018  

   رئيساشوية سيف االسالمفريحة محمد كريم دور تيريب المرجان في تغير القيام  االجتماعية مكسم ليمى  .30
 عضوارماش صبرينة

01ب 9.30-10.30 13/06/2018  

دراسة ميدانية –صورة الذات وعالقتيا بادمان المراىقين قاسم خولة  .31
بمركز معالجة المدمنين بوالية عنابة 

 م  رئيساشوية سيف االسالفريحة محمد كريم 
 عضوارماش صبرينة

01ب 9.30-10.30 13/06/2018  

 فريحة محمد كريم بوخريسة التيرب الضريبي عند المستفدين من مشاريع الوكالة قرود حبيبة  .32
 شوية سيف االسالم

10/06/2018 5ب 10.45-11.45   

فريحة محمد كريم العنف في المالعب طشوش مفدي  .33
 

   رئيساشوية سيف االسالم
 عضوارماش صبرينة

01ب 11.45 -10.45 13/06/2018  

عوامل التيرب الضريبي دراسة ميدانية لمفتشية الضرائب ىواممية انور  .34
الذرعن الطارف 

   رئيساشوية سيف االسالمفريحة محمد كريم 
عضوا رماش صبرينة

01ب 9.30-10.30 13/06/2018  

  رئيسابوشارب مريم  مناجمية اليذبة معيد بن تومي خالد  .35

عضوا بوطرفة نوال   
 07ب 9.30-10.30 13/06/2018

دراسة ميدانية بقسم عمم -الثقافة األمنية لدى الطمبةعباس عبد المجيد  .36
االجتماع طمبة السنة الثانية ماستر عمم االجرام 

  رئيسابوشارب مريم   مناجمية اليذبة 

عضوا بوطرفة نوال   
 07ب 11.45 -10.45 13/06/2018

ظاىرة اليجرة الغير شرعية في الجزائر العوامل واالثار دراسة عوادي ايمان  .37
 ميدانية لمجرد بين اخر ساعة الخبر

 رئيسارماش صبرينةسميحة عميوات 

 عضواهند بوشالغم
 04ب 11.45 -10.45 19/06/2018
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    رئيسافريحة محمد كريم شوية سيف االسالم األحداث لجنوح األسريعالقة التفكك دبابسية عبد الرزاق  .38
 عضوارماش صبرينة

20/06/2018 09:00-10:00  

دراسة مقارنة بين  )خصائص الجريمة  في المجتمع الجزائريأوشكديد ندير  .39
 (المجتمع الريفي والحضري

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم 
 عضوارماش صبرينة

20/06/2018 10:00-11:00  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم الجريمة في المدن الجديدة ميدي عمي  .40
 عضوارماش صبرينة

20/06/2018 11:00-12:00  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم " مدينة بسكرة نموذجا"الجريمة في المدينة الجزائرية سالمي فوزي  .41
 عضوارماش صبرينة

20/06/2018 12:00-13:00  

    رئيسافريحة محمد كريمشوية سيف االسالم تمثالت الشباب نحو اليجرة الغير الشرعية عميان الشيخ  .42
عضوا رماش صبرينة

20/06/2018 13:00-14:00  

اساليب المعاممة االبوية واثرىا عمى جنوح المراىق دراسة جوادي حسام الدين  .43
ميدانية بمركز اعادة التربية والتأىيل سكيكدة 

  رئيسابوطرفة نوال   مناجمية اليذبة 
عضوا بوشارب مريم   

 08ب 9.30-10.30 20/06/2018

الطالق وأثره في تعاطي المخدرات لدى الشباب الجزائري بوحوش اسامة  .44
دراسة ميدانية عمى عينة من الشباب بدائرة الحدائق بوالية 

سكيكدة 

  رئيسابوطرفة نوال   مناجمية اليذبة 
 عضوابوشارب مريم

 08ب 11.45 -10.45 20/06/2018


