
 

 غىىان البحث أسم الطالب

 +ابزاهيم الصفيح -1

 مصطفى الطهلي-

 ًىضف اجعيذي

الىكالت في البيىغاث الػقازيت غلى ضىء مستجداث مدوهت 

 الحقىق الػيييت

 +محمذ عشيبت  -2

 امين حمذاوي 

 عبذ الاله گزواوي 

 شيماء العماري 

 آلياث الاشساف و اإلاساقبت غلى  أغمال الشسطت القضائيت

 +وفاء جامشيزث -3

 هىذ اسيزار

 "اإلاسؤوليت الجىائيت للمىثق

  جىفيم شلزبان -4

  اًىب العلمي

  ًىوظ كبى

 اإلاىضىع الاول: التحفيظ الاجبازي في التشسيؼ الػقازي 

 

 +عيىىص املهذي -5

 عبذ اللادر الصنهاجي

 التىفير غلى ألاصل التجازي 

 

 +حمشة الجىاحي -6

 وليذ الذاودي

 دوز التدابير الىقائيت في مكافحت الظاهسة الاجساميت

 

 +مصطفى الادريس ي -7

 ضؤام الشزاط

 طارق ضكحلى

 

 اإلاسطسة ؤلادازيت للتحفيظ الػقازي 

أثسه غلى مسؤوليت دوز اإلاجني غليه في الظاهسة الاجساميت  و  +أًىب الشياوي -8

 الجاوي

 +فاطمت غزبىج -9

 ليلى الهجامي -

 غقىد الشغل في ظل  اشمت كىزوها

 

 +محمذ أمين سمارو  -11

 الزاض ي جميلت

 أميىت بىلحيت

 السياست الجىائيت باإلاغسب ومدي فػاليتها في الحد مً الظاهسة

 ؤلاجساميت

 

 =هىاء بىعيس ى -11

 رجاء الفالح

 نهاد الضباوي

 غقل الػقاز

 

 بىريمي+أميمت  -12

 أميمت الذوبي

 التزاماث الىيابت الػامت كسلطت قضائيت

 الحماًت القاهىهيت للمػطياث الشخصيت كزطيط -13

 هطاق جدخل القاض ي في قسازاث اإلاحافظ الػقازي  +ضليمت مهذاوي  -14

 "اجساءاث التحقيق في الجسائم الالكتروهيت" +عبذ الزحيم الامزاوي -15

 +شيماء الصفيح -16

 محمذ صىلى

 التقاض ي بالىسائط الالكتروهيت""خصىصيت 

 +اكزام اللزشىلي -17

 أضماء العبىي 

 نهاد أكلعي

 دوز الىيابت الػامت في حماًت الػقاز مً الاستيالء

 ماي  30وهى  البحىث املخىصل بها في الخاريخ املحذدبهذه الئحت 

 ،وفم املالحظاث امللذمت لهم مصححت جلذًمها الطلبت الىارد أضماؤهم فيها ًجب و التي 

 الساغت الثالثت بػد الصوالبجىاح ألاضاجذة على  ًىهيى  10الجمعت   بخاريخ 

 أما مىاكشتها فطدخم مباشزة بعذ اهتهاء امخحاهاث الذورة العادًت

الاستدزاكيتالبحىث التي لم جسسل في آلاجال السابقت  فسيتم مىاقشتها في الدوزة  ماأ 



 

 

 +محمذ دًذي -18

 محمذ أمين بصيلت

 القاهىن الجىائي شمً كىزوها

 +املزسوقي حمشة -19

 محمذ بن ًحيى

 هىال الخىكت

 الحماًت الجىائيت للتجازة الالكتروهيت

 محمذ البخاري = -21

 محمذ جهاوي

جىثيق التصسفاث الػقازيت غلى ضىء مدوهت الحقىق الػيييت  و 

 القىاهين الخاصت

 +أًمن دجفال -21

 طعامت محمذ أمين

 الحماًت اإلاصسفيت لحامل الشيك

 +مصطفى الطاهزي  -22

 عماد العياش ي

 الحماًت القاهىهيت للمػطياث ذاث الطابؼ الشخص ي

 +رجاء الهىاري  -23

 الهزوص حطىاء

 فاطمت الحزاق

 جسيمت اهمال ألاسسة

 جسيمت الاججاز بالبشس في التشسيؼ اإلاغسبي و التشسيػاث اإلاقازهت ليلى شاطز -24


