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طوع اة ا ا اا  

 شعبةاإلجازة مع أحد األساتذة املنتمین ل

 �طیر البحوث املنتمین لشعبة القانون العام بتأ

والتي ستمکنه  ،یحدد األستاذ املشرف للطالب املحاور الکبرى التي یشرف علیها

، ومن تم تحدید اإلشکالیة التي یرغب � معالجتها 

ومنسق  ،وقع من طرف األستاذ املشرف

لکل منهم � تاریخ  منها باإلضافة إلی رئیس الشعبة، مع تسلیم نسخة

باإلضافة إلی نسخة إلکترونیة 

 .یونیو من السنة الجامعیة

ُتعادل النقطة املمنوحة لبحث نیل اإلجازة � القانون العام وحدتین بالفصل 
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اإلجازة مع أحد األساتذة املنتمین لثه لنیل یقوم الطالب بتسجیل بح

 .صل الخامس� بدایة الف القانون العام،

املنتمین لشعبة القانون العام بتأیلتزم السادة األساتذة 

 .تخصصاتهم البحثیة الدقیقة

یحدد األستاذ املشرف للطالب املحاور الکبرى التي یشرف علیها

، ومن تم تحدید اإلشکالیة التي یرغب � معالجتها من اختیار األنسب بینها إلیه

 .انطالقا من مشروع بحثه

وقع من طرف األستاذ املشرفوُت ،املخصصة للتسجیلیتم مأل االستمارة 

باإلضافة إلی رئیس الشعبة، مع تسلیم نسخة

 .من السنة الجامعیة مارس

باإلضافة إلی نسخة إلکترونیة  یقوم الطالب بتقدیم بحثه � نسختین ورقیتین
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