
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

      "    اجلديدة  املاست   ختصصات  " حمارضات  لتدريس   الأساتذة  رغبات اس امترة 
سد  العلميدة مدن القمدام    وقصدد ككدني الئيتدات،  يف املاستجديدة  تكوين  لعروض  احلديث  نظرا لالعامتد   وفقدا   هانادابإ

     .تة الاس امترة أأدانهالراغبني يف تدريس هذه املواد تعب  لأساتذةامن معيد اللكية لمتس ي  ،لرغبات الأساتذة ورضورات املصلحة
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 ( 03  عن   اتالرغب عدد    يقل   أأل ينبغي  )   2021-2020أأعلن عن رغبيت يف تدريس املواد التالية للمومس اجلامعي  

 الأولوية( حسب    عىل املقماس املرغوبأأو ...    3أأو    2أأو    ،1ع رمق  ض ) 

دارة عامة   : ماست دارة وتس يري امجلاعات امل ماست:   الإدارة الإلكتونية واخلدمات الرمقية ماست:   اإ  لية اإ
 الأولوية   تيب تر  ل و الأ السدايس  الأولوية   تيب تر  ل و الأ السدايس  الأولوية   تيب تر  ل و الأ السدايس 

  مبادئ التنظمي الإداري املل   مدخل للتجارة الالكتونية   املؤسسات ادلس تورية 

   البدلية )التنظمي واملئام(  مدخل للجرامئ الالكتونية   قانون الوظيفة العموممة 

د ل املسؤو     قانون التعمري  الإدارة الالكتونية   ارية ية الإ

عداد النصوص    القانون مهنجية البحث يف    1مهنجية البحث العلمي الالكتون    اإ   ق و  مهنجية اإ

   قانون الإدارة الإلكتونية  حترير اداري   الشخص املرشوع املئين و 

    التس يري العمويم احلديث  مدخل لقتصاد املعرفة   املاس بة العموممة املزيانية و  تقنيات

  مصطلحات قانونية   املقاولتية   املس تدامة   والتمنية احلمك الراشد  

 /  /   مبادئ أأولية يف الإعالم الآيل   بية جن الأ لغة ال

 /  /   لغة اجنلزيية  / /

 الأولوية   تيب تر  لثان السدايس ا  الأولوية   تيب تر  السدايس الثان  الأولوية   تيب تر  السدايس الثان 

  املرافق العموممة امللية     العقود الالكتونية   واملؤسسات الاداري    التنظمي 

ثبات الالكتون   ملنازعات الإدارية اخلاصة ا   الولية )التنظمي واملئام(    الإ

قلميية     العداةل عرب الانتنيت   قانون الصفقات العموممة    املوارد البرشية الإ

  مهنجية التحرير الإداري    2مهنجية البحث العلمي الالكتون    2ية البحث العلمي مهنج 

آيل   حامية املس هتكل يف البيئة الرمقية   ا  و   ق عليق عىل النصوص  الت و   حترير  عالم أ   اإ

دارة        الفساد وأأخالقمات العمل   حومكة الانتنيت   والتصال تكنولوجمات الإعالم  اإ

  التمنية امللية املس تدمية      الرمقي مصطلحات فرنس ية لقانون الإعالم    مري قانون الهتيتة والتع

  مصطلحات قانونية  /  /   نبية ج الا لغة لا

 :مالحظة

اخلدربة ،  التخصدص  :واملمتدث  فدي يدل  25/04/2018يف    املؤرخدة  65الديت تضدمنهتا التعلميدة الوزاريدة رمق  للمعدايري  ات  * خيضع توزيع املارض 

سدد تاذ ل البيددداغويالأداء تقمددمي ، الرتبددة العلميددة، ويف التخصددصأأقدممددة الأسدد تاذ يف التدددريس ، ةالبيداغوجمدد  لعلمددي ا الددتحمكو  داءالأ )لأ

 (... الإدارية جالالآ احتام ، املواظبة، ، حضور الاجامتعاتالبيداغويو 

ىل أأمانة انئب العميد امللكف ابدلراساتورقما عىل مس توى تودع هذه الاس امترة *   .كآخر أأجل 2020ديسمرب  02يوم غاية  اإ

مضاء املعين )ة(    اإ


