
 2جامعة محمد ملني دابغني سطيف  

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية 

 2023-2022املومس اجلامعي حمارضات  لتدريس   الأساتذة  رغبات اس امترة 
 ................... ................................................ القسم:  

وفقا لرغباات الأسااتذة   2023-2022امعي  ت للمومس اجلواد احملارضام  نادس  اب  العلمية من القيام    قصد متكني الهيئات

     .أأدانه ئة الاس امترةتعب  لأساتذةامن معيد اللكية لمتس ي  ،ورضورات املصلحة
 

 . .......... ..................... . ......................................................................................................  :)ة(   الأس تاذ امس ولقب  

 . . .. ....................................... ..... .... . .. :  التأأهيلأأو    اترخي املناقشة   ............................. ............ ......................   :تخصص ال 

 ...... . ................ .............. ......... .  : الربيد الالكرتوين  ..... .. ...... .... .............   : الهاتف... . ......................... . ....... .........  : الرتبة 
 

عفائ   الهيئات العلمية   أألمتس من   / أأول   : التالية  من تدريس احملارضات   ا 
 

 الس نة والتخصص  ( 2-1)   السداس  املادة  الرق 

01    

02    

03    

04    

 : الية الت  تدريس احملارضات ب   يفي تلك   الهيئات العلمية   أألمتس من   / اثنيا 
 

 الس نة والتخصص  ( 2-1)   السداس  املادة  الرق 

01    

02    

03    

04    

 : الية الت مواد الأعامل املوهجة  تدريس  اس تكامل جحمي الساعي ب   ال دارة  أألمتس من   /ا لث اث
 

 الس نة والتخصص  ( 2-1)   السداس  املادة  الرق 

01    

02    

03    

04    

05    

 :اتمالحظ

اخلاربة ،  التخصاص  :واملمتاث  فاي ياي  25/04/2018يف    املؤرخاة  65الا  تضامن ا التعل اة الوزارياة رق  للمعااي   ات  * خيضع توزيع احملارض 

ساا تاذ ل البيااداغويالأداء تقياا  ، الرتبااة العلميااة، ويف التخصااصأأقدميااة الأساا تاذ يف التاادريس ، ةالبيداغوجياا  لعلمااي ا الاات مو  داءالأ )لأ

 .(... ،ال دارية جالال  احرتام ، املواظبة، ، حضور الاجامتعاتالبيداغويو 

عل يمت  * ذا متحمارض أأي  من الأس تاذفاء ا  ل ا    .س امترةتلكيفه مبادة أأخرى وفق رغبته املعرب عهنا هبذه الا ة ا 

يداع م يعد عد*  بداء عن  الأس تاذ تنازل منهذه الاس امترة ا   اته.غبر ا 

ىل أأمانة انئب العميد امللكف ابدلراساتورقيا عىل مس توى ذه الاس امترة تودع ه *  .ك خر أأجل 2022 أأفريل 28يوم غاية  ا 

مضاء املعين )ة(    ا 


