وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد ملين دباغين -سطيف 2
كلية الحلوق والعلوم السياسية

محتوى برهامج ملياس امللتلى
السنة الثالثة حلوق ( كاهون خاص /كاهون عام)
مقدمـــة
أوال /الهدف العام
تمكن الطالب مـن أدوا نجاـاا الث ـل العممـ

وت ميـ الجوـوا القاجوجيـة وكـ ا مـن مهـا ا

الت ي اإلدا ي.
ثاجيا /األهداف الخاوة
 /1التحميل العممي لمظاهرة القانونية .
 /2معرفة خطوات تنظيم وترتيب البحث العممي في العموم القانونية.
 /3إكساب الطالب مهارات تحديد المشكالت القانونية.
 ./4إكساب الطالب مهارات القاء ومناقشة مذكرة تخرج.
 ./5معرفة قواعد تحرير النصوص والوثائق اإلدارية القانونية.
 ./6تمكين الطالب من أن يقدم بحثا في العموم القانونية مبنيا عمى القواعدد اسساسدية المنهةيدة المتعدار
عميها.
 /7معرفددة موهددوم أخمقددة البحددث العممدديا الوقايددة مددن السددرقة العمميددة ،-PLAGIAT -قدراءة فددي الق درار
الددوزارر رقددم  933المددؤرخ فددي  28ةويميددة  2016المحدددد لمقواعددد المتعمددق بالوقايددة مددن السددرقة العمميددة
ومكافحتها .

ثالثا /المواضيع المقت ة لتاسيد الهدف العام واألهداف الخاوة :
حصة تمهيدية :مفهوم الث ل العمم ف العموم القاجوج اشرح لمظاهرة القانونية وأدوات البحث فيها)
 _ 1خطوات ومراحل إنةاز البحث العممي القانوني.
 _ 2كيوية تحديد وطرح اإلشكاليات القانونيةافن صياغة العنوان وصياغة اإلشكالية وطرح الوروض)
 _ 3أةزاء البحث العممي من الغال

إلى الغال .

 _ 4كيوية تقسيم خطة البحث.
 _ 5قواع ددد االقتب دداس والتهم دديش :اتعريو ددا ،أهداف ددا ،أنواع ددا ،م ددا ية ددب أن يته ددمنا التهم دديش م ددن أفك ددار
االتمييز بين اسفكار اسساسية التي مكانها المتن واسفكار غير اسساسية الهامشية).
 _ 6التوثيقla bibliographie :
 _7إخراج البحث في شكما اسخير ومناقشتا اتعميمات حول الطباعدة ،تدرقيم الصدوحات ،الترةمدة ،اعدداد
الممخددص ،الكممددات الموتاحيددة ،تنظدديم الوقدرات ،احتدرام عالمددات الوقد  ،تنسدديق العندداوين ،تنسدديق الوقدرات
عمدى مسددتوو حدوا

الورقدة ،اإلهددداء والتشددكرات ،طريقدة العددرض والمناقشددة النهائيدة ،تددذكير بمعددايير تقيدديم

المذكرة لنيل العالمة المستحقة).
 -8تحرير النصوص والوثائق اإلدارية والقانونيةا موهوم الرسالة اإلدارية ،أنواعها ،أهميتها ،أدوارها) .
 -9اسمانة العممية في البحوث العمميةادراسة تحميمية حول القرار  933المتعمق بالسدرقة العمميدة -موهدوم
السرقة العممية ،واآلليات القانونية المقترحة لمحاربتا).
قائمة المواد والم ااع:
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