رمز المقرر

طلب تسجيل اكاديمي في قسم العلوم السياسية للعام الجامعي 2022-2021

رقم الملف ........................... :

اسم الطالب ................................................................. :

رقم التسجيل ........................ :

عنوان المقرر

االرصدة

االول – المواد االلزامية
الفصل

 SCPO/L1001تاريخ لبنان السياسي الحديث

5

المواد االختيارية

 SCEC/L1001مبادئ االقتصاد السياسي

3

 SCAD/L1000مدخل الى علم االدارة  -اجنبي

3

لثاني – المواد االلزامية
الفصل ا

 SCPO/L1005منهجية البحث العلمي  + Iاعمال موجهة

6

 DRPU/L1003مبادئ في القوانين االنتخابية

3

 DROC/L1003مدخل الى العلوم القانونية

3

 SCPO/L3002السلطة وعملية صنع القرار

3

المواد االختيارية

 DRPU/L1000القانون الدستوري العام  +اعمال موجهة

6

 SCPO/L1006مدخل الى علم السياسة
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4

ثالث – المواد االلزامية
الفصل ال
المواد االختيارية

 REIN/L3002القانون الدولي العام – اجنبي

4

 SCPO/L3003الفكر السياسي في العصور الحديثة

4

 DRPU/L3001قانون اداري خاص

3

رابع – المواد االلزامية
الفصل ال

 DRPU/L3005تاريخ العالم العربي السياسي المعاصر

4

 SCAD/L3001السياسات البيئية

3

 DROC/L3002قضايا االحوال الشخصية

3

 SCPO/L3006السياسات البترولية

3

المواد االختيارية

 SCAD/L3000القانون االداري العام  +اعمال موجهة

6
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 SCPO/L2004علم االجتماع السياسي – اجنبي

3

 DRPU/L2002حقوق االنسان

3

 SCEC/L2000مدخل الى االقتصاد الدولي

3

 REIN/L2003السياسات المائية في الشرق االوسط

3

 SCPO/L2007السياسة العقابية

3

امس – المواد االلزامية
الفصل الخ

 SCPO/L5000رأي عام واعالم

4

 SCPO/L5004علم االستراتيجيا

3

 DREC/L5000االقتصاد اللبناني واالقتصادات العربية

3

المواد االختيارية

سادس – المواد االلزامية
الفصل ال

 REIN/L5001منظمات دولية واقليمية – اجنبي

4

 SCPO/L5002نظرية الصراعات الدولية

4

 SCPO/L5003االمن الدولي والتسلح

4

 REIN/L5003القانون الدولي لحقوق االنسان

4

المواد االختيارية

االدارة العامة والتحديث االداري  +اعمال
DRPU/L5008
موجهة

6

عنوان المقرر

 SCAD/L4001االدارة العامة المقارنة  +اعمال موجهة

6

العالقات الدولية المعاصرة  +اعمال
REIN/L4001
موجهة

6

 SCEC/L4000الجغرافيا السياسية

4

 SCPO/L4004تحليل الخطاب السياسي

4

 SCEC/L4002أبعاد التنمية الشاملة

4

 REIN/L4002السياسات العامة – اجنبي

3

 DRPU/L4003القضاء الدولي
 SCPO/L4005االغتراب اللبناني

3

 SCPO/L4006المراسم والبروتوكول

3

عنوان المقرر

 SCPO/L6000تقنيات البحث العلمي  +اعمال موجهة
االحزاب السياسية وجماعات الضغط +
SCPO/L6008
اعمال موجهة

6

 DRTR/L6000قانون العمل والضمان االجتماعي

5

 SCPO/L6009العالقات الدبلوماسية والقنصلية – اجنبي -

3

 SCEC/L6000التشريع الضريبي

3

 LANG/L6000لغة اجنبية متخصصة

3

 SCPO/L6010فن التفاوض

4

 SCPO/L6011انتروبولوجيا سياسية

4

 SCAD/L6001مدخل الى الوظيفة العامة

4

التاريخ ................................. :

ادخال ................................ :

االرصدة
6

رئيس قسم شؤون الطالب ...................................... :

مالحظة :يحرم الطالب من تقديم االمتحان النهائي في الدورتين االولى والثانية في المادة التي لم يتابع فيها االعمال الموجهة.
تسجيل مواد ............................................. :

االرصدة

3

االرصدة

 REIN/L5000نظرية العالقات الدولية  +اعمال موجهة

توقيع الطالب ........................................ :

الفكر السياسي في العصور القديمة
SCPO/L2000
والوسطى

4
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6

6

 DRFI/L2002قانون الموازنة والمحاسبة العمومية

االرصدة

 DRPU/L3002االنظمة السياسية المقارنة  +اعمال موجهة

6

5
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6

عنوان المقرر

عنوان المقرر
رمز المقرر
القانون الدستوري والنظام السياسي في
DRPU/L2000
لبنان +اعمال موجهة
مدخل الى دراسة العالقات الدولية +
REIN/L2001
اعمال موجهة

االرصدة

مدقق .................................. :

