وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
جامعة محمد ملني دابغني سطيف 2
لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

اس امترة رغبات ا ألساتذة لتدريس حمارضات " ختصصات املاست اجلديدة "
نظرا لالعامتد احلديث لعروض تكوين جديدة يف املاست ،وقصدد ككدني الئيتدات العلميدة مدن القمدام إابسد نادها وفقدا
لرغبات ا ألساتذة ورضورات املصلحة ،يلمتس معيد اللكية من ا ألساتذة الراغبني يف تدريس هذه املواد تعبتة الاس امترة أأدانه.
امس ولقب ا ألس تاذ (ة):
القسم ................................................................... :الرتبة................................................................................. :
الئاتف ....................................................... :الربيد الالكتون............................................................................. :
التخصص ............................................................... :اترخي املناقشة أأو التأأهيل....................................................... :
أأعلن عن رغبيت يف تدريس املواد التالية للمومس اجلامعي ( 2021-2020ينبغي أأل يقل عدد الرغبات عن )03
(ضع رمق  ،1أأو  2أأو  3أأو  ...عىل املقماس املرغوب حسب ا ألولوية)
ماست :اإدارة وتس يري امجلاعات امللية
ماست :الإدارة الإلكتونية واخلدمات الرمقية
ماست :اإدارة عامة
.......................................................................................................................................

السدايس ا ألول
املؤسسات ادلس تورية
قانون الوظيفة العموممة
املسؤولية الإدارية
مهنجية اإعداد النصوص ق و إا
املرشوع املئين والشخص
تقنيات املزيانية واملاس بة العموممة
احلمك الراشد والتمنية املس تدامة
اللغة ا ألجنبية
/
السدايس الثان
التنظمي الاداري واملؤسسات
املنازعات الإدارية اخلاصة
قانون الصفقات العموممة
مهنجية البحث العلمي2
حترير والتعليق عىل النصوص ق و ا
اإدارة تكنولوجمات الإعالم والتصال
قانون الهتيتة والتعمري
اللغةالاجنبية

السدايس ا ألول
ترتيب ا ألولوية
مدخل للتجارة الالكتونية
مدخل للجرامئ الالكتونية
الإدارة الالكتونية
مهنجية البحث العلمي الالكتون 1
حترير اداري
مدخل لقتصاد املعرفة
املقاولتية
مبادئ أأولية يف الإعالم الآيل
/
لغة اجنلزيية
السدايس الثان
ترتيب ا ألولوية
العقود الالكتونية
الإثبات الالكتون
العداةل عرب الانتنيت
مهنجية البحث العلمي الالكتون 2
حامية املس هتكل يف البيئة الرمقية
حومكة الانتنيت
مصطلحات فرنس ية لقانون الإعالم الرمقي

/

ترتيب ا ألولوية

ترتيب ا ألولوية

/

السدايس ا ألول
مبادئ التنظمي الإداري املل
البدلية (التنظمي واملئام)
قانون التعمري
مهنجية البحث يف القانون
قانون الإدارة الإلكتونية
التس يري العمويم احلديث
مصطلحات قانونية

ترتيب ا ألولوية

/
/

/
/

السدايس الثان
املرافق العموممة امللية
الولية (التنظمي واملئام)
املوارد البرشية ا إلقلميية
مهنجية التحرير الإداري
اإعالم أآيل
الفساد و أأخالقمات العمل
التمنية امللية املس تدمية
مصطلحات قانونية

ترتيب ا ألولوية

مالحظة:
* خيضع توزيع املارضات للمعدايري الديت تضدمنهتا التعلميدة الوزاريدة رمق  65املؤرخدة يف  2018/04/25واملمتدث فدي يدل :التخصدص ،اخلدربة
البيداغوجم دة ،أأقدممددة ا ألس د تاذ يف التدددريس ويف التخصددص ،الرتبددة العلميددة ،تقمددمي ا ألداء البيددداغوي ل ألس د تاذ (ا ألداء والددتحمك العلمددي
والبيداغوي ،حضور الاجامتعات ،املواظبة ،احتام ال آجال الإدارية )...
* تودع هذه الاس امترة ورقما عىل مس توى أأمانة انئب العميد امللكف ابدلراسات اإىل غاية يوم  02ديسمرب  2020كآخر أأجل.
اإمضاء املعين (ة)

