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 المقياس علم الضحايا 

 أعمال موجهة 

 د.ولدغويل خليدة 

 : لثاإلرسال الثا

  مالحظات البحوث المرسلةالموضوع :

يتوجب عبى الطلبة  وعليه فيما يلي مالحظات حول البحوث المرسلة في علم الضحايا ،

 تصحيح اعمالهم .

جوان  15اما الطلبة الذين لم يتواصلوا على البريد االلكتروني فيتوجب ارسال اعمالهم قبل 

2020. 

 

 المالحظة  الترتيب  عنوان البحث  المجموعة 

 لوني سميرة 
 طالبي خليدة 

ضحايا حوادث 
 المرور

ماي  10تم استقبال البحث يوم  01

2020. 

: نقص كبير في تناول  النقائص
الظاهرة من منظور علم الضحايا ) 

تعريف الضحية ، دورها في حدوث 
الجريمة، انماط الضحايا ، خصائص 

 الضحايا ، التعويض (

 شمالل سيرينا 
 بلقاسمي ليلى 

ضحايا جرائم 
 السرقة

اخر أجل لم يرسل البحث مع العلم ان  02

 و، مع  2020ماي  11كان  الرسال 

ي فرصة بعد الفرصة االولى انها ثان
التي لم يحضر فيها الطلبة البحث في 

 الحصة 

 سعيدي كريم 
 كباب محمد السعيد 

مع العلم ان اخر اجل  البحث لم يرسل 03 ضحايا االحتيال 

 2020ماي  11 كان 

 تيتان بشرى 
 نموشي سميرة

ضحايا االخطاء 
 الطبية 

لم يرسل البحث مع العلم ان اخر اجل  04

 2020ماي  11كان  

 سعدي اسماء
 مليكش سيليا 

لم يرسل البحث مع العلم ان اخر اجل  05 ضحايا االرهاب 

 2020ماي  18البحث كان  



 طيوب زهية 
 مرزوق حياة 

ضحايا الجرائم 
 االلكترونية 

تم استقبال البحث في االجال المحددة  06

.المالحظات :نقص 2020ماي  17

واضح في تناول الظاهرة من منظور 
علم الضحايا من حيث /تعريف 

الضحايا، انماطهم ، خصائصهم، 
دورهم في حدوث الجريمة ضدهم ، 

 و اثار الجرائم .

 وشفون مسعود
 مصباح عبد الحق 

ماي  28تم استقبال البحث يوم  07 االنتحار  ضحايا

. المالحظات :نقص في تناول 2020

الموضوع من منظور علم الضحايا 
من حيث تعريف الضحية ، انماطها ، 
اثار االنتحار ، انواع الضحايا، تعامل 

وسائل االعالم و المجتمع المدني و 
 مختلف المؤسسات مع الظاهرة . 

 شويرف نسيمة 
 ة مزيود كهين

 نجيمي صبرينة 

ضحايا الهجرة 
 غير الشرعية 

لم يرسل البحث مع العلم ان اخر اجل  08

 2020ماي  18كان  

سويدي ساعد 
 الحاج

ضحايا العنف ضد 
 المسنين

لم يرسل البحث مع العلم ان اخر اجل  05

، مع العلم انها  2020ماي  11كان  

ثاني فرصة بعد الفرصة االولى التي 
لم يحضر فيها الطلبة البحث في 

 ةالحص

 بوقرو طارق 
 تيقرين  بشرى 

ضحايا االبتزاز 
 والتشهير

سداسي 
 ثاني

ماي  20تم استقبال البحث يوم :

،النقائص : نقص في تناول 2020

الظاهرة من منظور علم الضحايا : 
تعريف الضحية ،انماط الضحايا ، 

عالقة الضحية بالجاني ، اثار 
الجريمة ، حقوق الضحية ، و األهم 

حدوث الجريمة دور الضحية في 
 ضدها

 ياحي ايمان 
 عبداوي كاميليا 

وسائل االعالم 
 وضحايا الجرائم

سداسي 
 ثاني

لم يرسل البحث مع العلم ان اخر اجل 

 2020ماي  25كان  
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