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People's Democratic Republic of Algeria 

  العلمـــــي وزارة التعليـــــم العـــــايل والبحث

   -مخيس مليانة -جـــــامعة اجليـــــاليل بونعـــــامة
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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  قسم العلوم �ج�عیة

 تطبیق�ةسفة ختصص فل  فلسفة ماسرت س�نة �نیة

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  

  حضوري
  
  

 فلسفة الفعل  16/01/2022أ��د 
لصفر دمحم/ د  

12:30 - 13:30   

 مهنجیات احلوار   17/01/2022إالثنني 
جودي �يل  / د  

12:30 - 13:30  

 تعلميیة الفلسفة   18/01/2022الثال�ء 
ام�ارك امحد  /د  

12:30 - 13:30   

 البیوتیقا   19/01/2022أ�ربعاء 
ام�ارك امحد / د  

12:30 - 13:30   

 الفن وامجلالیات   20/01/2022امخل�س 
طواهریة / ٔ�   

12:30 - 13:30  

 فلسفة ا��ن   23/01/2022أ��د 
�ن �رية بو�الم / د  

12:30 - 13:30   

  
  �سلمي أ�عامل

  

  �سلمي �عامل يف املواد �س�تكشاف�ة  24/01/2022إالثنني 
 )�سلمي ا�ٔعامل لٔ�ساتذة ( لغة اجنلزيیة + لغة فر�س�یة 
 جودي �يل / د/يس �شري دمحم / د

12:30 - 13:30   

 املواد �س�تكشاف�ة   25/01/2022الثال�ء 
  )�سلمي ا�ٔعامل لٔ�ساتذة ( االتصال  + املقاوالتیة  

 بوحویة لطفي / ٔ�  –عبايس جمدوب  / د

12:30 - 13:30   
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  (L2+L3+M2)ا�فعة أ�وىل  2021/2022رز�مة ام��ا�ت السدايس أ�ول 

  قسم العلوم �ج�عیة

 ٕاسالم�ةعربیة س�نة �نیة ماسرت فلسفة ختصص فلسفة 

  التوق�ت  املواد   ا�ٔ�م  طبیعة �م��ان

  
  
  

  حضوري
  
  

 فلسفة التارخي   16/01/2022أ��د 
خموخ محید  / د  

12:30 - 13:30   

 قضا� الفكر العريب   17/01/2022إالثنني 
�ن �رية بو�الم / د  

12:30 - 13:30  

 تعلميیة الفلسفة   18/01/2022الثال�ء 
ام�ارك امحد  /د  

12:30 - 13:30   

 تق�یات البحث �اكدميي   19/01/2022أ�ربعاء 
طواهریة / ٔ�   

12:30 - 13:30   

 م�اجه فلسف�ة معارصة   20/01/2022امخل�س 
طواهریة / ٔ�   

12:30 - 13:30  

 مشاریع الفكر العريب   23/01/2022أ��د 
عبدي / ٔ�   

12:30 - 13:30   

  
  �سلمي أ�عامل

  

  

  24/01/2022إالثنني 

  �سلمي �عامل يف املواد �س�تكشاف�ة 
 )�سلمي ا�ٔعامل لٔ�ساتذة ( لغة اجنلزيیة + لغة فر�س�یة 
   جودي �يل/ د/يس �شري دمحم / د

12:30 - 13:30   

  �سلمي �عامل يف املواد �س�تكشاف�ة   25/01/2022الثال�ء 
 )�سلمي ا�ٔعامل لٔ�ساتذة ( االتصال  + املقاوالتیة  

 بوحویة لطفي / ٔ�  –عبايس جمدوب  / د

12:30 - 13:30   

  


