
 علم اجتماع االنحراف و الجريمة  1المستوى ماستر 

 مقياس علم الضحايا ال

 أعمال موجهة 

 د.ولدغويل خليدة 

 اإلرسال الثاني :

 ترتيبها  اجال ارسال البحوث والموضوع :

ليكن في علم الطلبة أن اجال استقبال البحوث على البريد االلكتروني محددة وفق الجدول ، 

 2019نوفمبر  11 وبتاريخداية السنة الدراسية بمع العلم ان اغلب البحوث تم توزيعها في 

 فال مبرر لتأخير في انجازها .باعتبار ان المقياس سنوي ،

لبة ارسالها في االجال المحددة ليتسنى تصحيحها ، وتقييمها وعليه فإنه يتوجب على الط

 وتقديم المالحظات .

 

  المالحظة  ترتيبال عنوان البحث  المجموعة 

 لوني سميرة 
 طالبي خليدة 

ضحايا حوادث 
 المرور

لكثرة الذي تم انجازه يعاد البحث  01
، مع مراعاة المالحظاتالنقائص 

 11، اخر اجل  ويرسل عبر البريد

 . 2020ماي 

 شمالل سيرينا 
 بلقاسمي ليلى 

ضحايا جرائم 
 السرقة

ماي  11اخر أجل الرسال البحث  02

، مع العلم انها ثاني فرصة  2020

بعد الفرصة االولى التي لم يحضر 
 فيها الطلبة البحث في الحصة 

 سعيدي كريم 
 السعيد كباب محمد 

ماي  11اخر أجل الرسال البحث  03 ضحايا االحتيال 

2020 

 تيتان بشرى 
 نموشي سميرة

ضحايا االخطاء 
 الطبية 

ماي  11اخر أجل الرسال البحث  04

2020 

 سعدي اسماء
 مليكش سيليا 

ماي  18اخر أجل الرسال البحث  05 ضحايا االرهاب 

2020 

 طيوب زهية 
 مرزوق حياة 

ضحايا الجرائم 
 االلكترونية 

ماي  18اخر أجل الرسال البحث  06

2020 

ماي  18اخر أجل الرسال البحث  07 ضحايا االنتحار  وشفون مسعود



 2020 مصباح عبد الحق 

 شويرف نسيمة 
 مزيود كهينة 

 نجيمي صبرينة 

ضحايا الهجرة 
 غير الشرعية 

ماي  18اخر أجل الرسال البحث  08

2020 

سويدي ساعد 
 الحاج

ضحايا العنف ضد 
 المسنين

ماي  11اخر أجل الرسال البحث  05

، مع العلم انها ثاني فرصة  2020

بعد الفرصة االولى التي لم يحضر 
 فيها الطلبة البحث في الحصة

 بوقرو طارق 
 بشرى  قرين تي

ضحايا االبتزاز 
 التشهيرو

سداسي 
 انيث

اخر أجل الرسال البحث ، بحث جديد

 2020ماي  25

 ياحي ايمان 
 عبداوي كاميليا 

وسائل االعالم 
 ضحايا الجرائمو

سداسي 
 ثاني

اخر أجل الرسال البحث  ،بحث جديد

 2020ماي  25

 

 bouira.dz-.oudgouail@univKhللتذكير : عنوان البريد االلكتروني 

 

 0778604753على الواتس اب : 

 0778604753رقم الهاتف 

 المراسلة تكون مباشرة لبريد االستاذ . 

 

mailto:Kh.oudgouail@univ-bouira.dz

