
 كلية العلوم االجتماعية 

 قسم علم االجتماع 

 علم اجتماع االنحراف و الجريمة  1المستوى ماستر 

 المقياس علم العقاب 

 أعمال موجهة 

 د.ولدغويل خليدة 

 :لثاإلرسال الثا

  مالحظات البحوثالموضوع :

 .االلتزام بهافيما يلي مالحظات البحوث المرسلة ، فعلى الطلبة 

،مع  2020جوان  15اما الطلبة المتأخرين في ارسال بحوث فأخر اجل الرسال البحث 

 العلم انه اخر تمديد الجال االستقبال و كل طالب يتحمل مسؤولية التأخير .

 

 المالحظة  الترتيب  عنوان البحث  المجموعة 

 شمالل سيرينا 
 

  2020مارس  01تم القاء البحث يوم  01 عقوبة االعدام 

 من طرف الطالبة شمالل سيرينا. 

 نجيمي صبرينة
 

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر  02 العود

 2020ماي  13 اجل كان يوم

 سعيدي كريم 
 

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر  03 وقف التنفيذ

 2020ماي  13 اجل كان يوم

 كباب محمد السعيد
 بلقاسمي ليلى

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر  04 االختبار القضائي 

،مع  2020ماي  13 اجل كان يوم

العلم ان الطالبة بلقاسمي تم اقصائها 
من بحث عقوبة االعدام اعدم 

 احضارها للعمل .

 نسيمة  شويرف
 مزيود كهينة 

 

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر  05 العمل العقابي

 2020ماي  13 اجل كان يوم

 تيتان بشرى 
 نموشي سميرة

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر  06 العفو العام  

 2020ماي  13 اجل كان يوم



 وشفون مسعود
 مصباح عبد الحق؟

 

قاضي تنفيذ 
 العقوبة 

جوان  5تم استقبال البحث يوم  07

 قيق العمل اكثرمالحظات :تد، 2020

، على ان يكون من مجهود اثرائه
 الب نفسه.طال
 

 بوقرو طارق 
 تيقرين  بشرى

 

محددة لالرسال تم االلتزام باالجال ال 08 الالحقة  الرعاية

عمل ، المالحظات : ماي  20،يوم 

 مقبول على العموم مع ذلك تم اهمال 
نموذج عربي وهو التجربة المصرية 

من خالل الجهود الحكومية و 
و التجارب  مؤسسات غير حكومية

 اضافة ، الحديثة حاليا في الرعاية
دالالت الرعاية الالحقة غير واضحة ل

في البحث ، و اساليب تنفيذ الرعاية 
 .الالحقة غير واضح 

سويدي ساعد 
 الحاج

البحث رغم ان اخر  رساللم يتم ا  العفو الخاص 

 2020ماي  20البحث اجل كان 

 سعدي اسماء
 مليكش سيليا 

لم يتم ارسال البحث رغم ان اخر   االفراج المشروط 

 2020ماي  20اجل كان 

 طيوب زهية 
 مرزوق حياة 

سداسي  العمل للنفع العام 
 ثاني

ماي لم  8يوم  ستقبالهالعمل الذي تم ا

وجاء يتضمن العمل للنفع العام كبديل 
؟؟يعاد استدراك  فقط في خمس اسطر

 الوضع .

 لوني سميرة 
 طالبي خليدة

حقوق المحكوم 
عليهم في قانون 
تنظيم السجون 

 الجزائري

سداسي 
 ثاني

محددة لالرسال تم االلتزام باالجال ال

مقبول عموما  :.النقائصماي 20،يوم 

 .اكثر للعمل ومراجعة  تدقيق مع 

 ياحي ايمان  
 عبداوي كاميليا

أهمية التعليم 
كأسلوب من 

اساليب المعاملة 
 العقابية 

سداسي 
 ثاني

محددة لالرسال تم االلتزام باالجال ال

.النقائص : لم يتم ماي 20،يوم 

التعمق في البحث كما ينبغي ، في 
جميع المحاور ، بما فيه اهمية التعليم 

، واقع التعليم كاسلوب من اساليب 
ول المعاملة في الجزائر ، تجارب د

 في هذا المجال .
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 0778604753على الواتس اب : 

 0778604753رقم الهاتف 

 المراسلة تكون مباشرة لبريد االستاذ . 

 


