إعالن هام لطلبة السنة الثانية ليسانس األفواج  11و 12
ينهي األستاذ موزالي إلى علم طلبة السنة الثانية ليسانس ،الفوجين  11و  12أنهم
ملزمون بانجاز البحوث المتعلقة بمقياس منهجية البحث العلمي للسداسي الثاني من السنة
الجامعية  2020-2019وفقا للتوزيع المبين أدناه.
الفوج 11
عنوان البحث
ماهية

األحكام

أعضاء البحث
والق اررات علواش ذكرى

القضائية

أوقاسي صونية
بن سعيد أميرة

طريقة التعليق على األحكام

وداني المياء

والق اررات القضائية

بن طيب رميساء
بوجعبة محمد

نموذج تطبيقي من قرار بلحاج مهدي وليد
قضائي

سليمان ابتسام
صانع بسمة
بوقار خالد

منهجية التعليق على نص طاهر لقواس حنان
قانوني

بن رابح فضيلة

حريزي عقبة
ماجي ريم

كيفية تفسير نص قانوني

بن داوي نور ياسين
تتبيرت محمد
بوتوريعة ليليا
رحموني فتيحة

مالحظات

كيفية تفسير نص قانوني

رحموني فتيحة

نموذج تطبيقي عن نص حاج يوسف أيوب
قانوني

قويدر جلول خديجة
محمد بوزيان أميرة
خليفي مرية

ماهية االستشارة القانونية

بن قوفة ندى
مداني حليمة

صدوق بوزيان زياد
لعريش عابد

بوركيزة مروة

منهجية حل استشارة قانونية

هرهور وفاء
العربي عائشة
جالب سماح

كالليب مروى
نموذج تطبيقي عن استشارة بن زرهودة محمد زهير
قانونية

بلحاسم أسماء
بوجعبة محمد
تيطاوني عبد القادر

الفوج 12
قائمة توزيع البحوث على الطلبة
ماهية

األحكام

والق اررات حسين وردة

القضائية

بوراشدي منال

طريقة التعليق على األحكام مالح كوثر
والق اررات القضائية

معالوي رانية

تحضير نموذج تطبيقي من هنان لبنى
قرار قضائي

حيادحين منال
حابد حمدان

طريقة التعليق على نص بن هرار محمد أمين
قانوني

شهات ليليا
دحماني بالل

تفسير النص القانوني

العابدي رضوان
ربيكة بلقاسم
طويلي خولة

نموذج تطبيقي عن نص غالم سلمى
قانوني

محمد قرياتي بوعالم
خالص بالل

لعمامري أحالم

ماهية االستشارة القانونية

تيمطاوسين أكرم
بن عزة إيمان
بكور بسمة
بن سعيد سيد أحمد

منهجية حل استشارة قانونية

بلقاسم عبد الحليم

تم عرض البحث

منهجية حل استشارة قانونية

زيطوط ابراهيم الخليل
حمبلي أميرة
بن الدين محمود

توجيهات هامة:
 يجب على كل طالب إنجاز البحث الخاص به حسب ما هو مبين في الجدول. إرسال البحث مكتوب وفقا للشروط المتعارف عليها في األسرة العلمية الجامعية. يجب على الطلبة الذين سبق لهم عرض البحوث قبل العطلة ،تقديمها مكتوبة وارسالهاإلى األستاذ المعني عبر الوسائط اإللكترونية المبينة أدناه.
 كل تأخر أو تقصير من طرف الطالب في إنجاز البحث يعتبر إخالال بالواجباتالبيداغوجية والعلمية المقررة ويتحمل مسؤوليته في مجال التقييم.
 يمكن للطلبة تقديم أو طرح أي استفسار بواسطة الوسائل اإللكترونية المتاحة حول كافةالمواضيع المقترحة للدراسة والبحث أو الصعوبات البيداغوجية والعلمية ،التي تبدوا لهم
غامضة أو غير مفهومة ،وسنسعى بإذن هللا لتلبية كل ما يطلبه الطالب دون تردد أو تأخير،
فال تفوتوا الفرصة على أنفسكم.
هام جدا :بإمكان الطلبة اإلطالع والحصول على ملخص األعمال الموجهة في

مقياس منهجية البحث العلمي ،السداسي الثاني ،الذي وعدتكم به سابقا ،وهذا عبر

الموقع الرسمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية التالي:

fdsp.univ-km@gmail.com
 -البريد اإللكتروني المهني لألستاذn.mouzali@univ-dbkm.dz :

