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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  باملـــــســــيلة جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  المرتبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

.الفلسفة: القسم  

  2022-2021:الموسم الجامعي  الثالثبرنامج امتحانات السداسي 
  الفلسفة: شعبة الثانیة لیسانسلسنة ا

  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  اجراء االمتحانتوقیت 

  
  
  
  
  
  

11.00-12.30  

  : االحد
08/01/2022 

  الفلسفة الیونانیة
  بوزبرة عبد السالم/د

  : االثنین
09/01/2022  

  فكر شرقي
  معیلبي عیسى/د

  : الثالثاء
10/01/2022  

  مدارس الفلسفة الیونانیة
  أرفیس علي/د

  : االربعاء
11/01/2022  

  الفلسفيمنھجیة البحث 
  بازة الحاج

  :االحد
15/01/2022  

  المنطق التقلیدي
  لصقع الربیع/ أ

  :االثنین
16/01/2022  

  تاریخ العلم 
  بوراس یوسف/د

  :الثالثاء
17/01/2022  

  فلسفة التاریخ 
  شرقي یونس/د

  :االربعاء
18/01/2022  

  الفكر الخلدوني
   بازة الحاج/د

  مكان اجراء االمتحان
  01  الفوج
    sالجناح   02القاعة   القاعة
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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  باملـــــســــيلة جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  المرتبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

.الفلسفة: القسم  
  2023-2022:الموسم الجامعي الخامس برنامج امتحانات السداسي 

  فلسفة عامة: تخصص ة لیسانسلثالثالسنة ا

  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  اجراء االمتحانتوقیت 

  
  
  
  
  
  

13.00-14.30  

  : االحد
08/01/2022 

  فلسفة غربیة حدیثة
  معیلبي عیسى/ د

  : االثنین
09/01/2022  

  تعلیمیة الفلسفة
  حمیدي لخضر/د.أ

  : الثالثاء
10/02/2022  

  فلسفة االخالق
  أرفیس علي/د

  : االربعاء
11/02/2022  

  فلسفة الجمال
  ریاضخوضر /د

  :االحد
15/02/2022  

  مناھج فلسفیة حدیثة
  مجكدود ربیعة/أ

  :االثنین
16/02/2022  

  فلسفة العلوم
  مجكدود ربیعة/أ

  :الثالثاء
17/02/2022  

  الفلسفة االجتماعیة 
  بوراس یوسف/ د

  :االربعاء
18/02/2022  

  فكر عربي حدیث
  شرقي یونس/أ

    
  

  مكان اجراء االمتحان
  01  الفوج
    sالجناح   02القاعة   القاعة
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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  باملـــــســــيلة جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  المرتبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

.الفلسفة: القسم  

  2023-2022:الموسم الجامعي االول برنامج امتحانات السداسي 
  فلسفة عامة : االولى ماستر تخصصلسنة ا

  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  اجراء االمتحانتوقیت 

  
  
  
  
  
  

11.00-12.30  

  : االحد
08/01/2022 

  مشكالت في فلسفة العلوم    
  بورنان خیرة/د

  : االثنین
09/01/2022  

  فكر جزائري
  حمیدي لخضر/ د.أ

  : الثالثاء
10/01/2022  

  اشكالیات في الفلسفة الیونانیة
  مسالتي عبد المجید/د

  : االربعاء
11/01/2022  

  الحجاج الفلسفي
  لصقع الربیع/أ

  :االحد
15/01/2022  

  مصادر فلسفیة
  ضیف هللا خوني/أ

  :االثنین
16/01/2022  

  مناھج البحث الفلسفي
  أحمد حسن/أ

  :الثالثاء
17/02/2022  

  اشكالیات الفلسفة العربیة االسالمیة
  أرفیس علي/د

  :االربعاء
18/02/2022  

  المنطق الریاضي
  احمد حسن/ أ

  مكان اجراء االمتحان
  01  الفوج
   sالجناح   01القاعة   القاعة

// 
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ة الديمقراطية الشعبية زائر ة ا ور م  ا

  People'sDemocraticRepublic of Algeria 
     وزارة التعــليم العــــا و البــحث العـــــل  

Ministry of Higher Education and Scientific Research 
  باملـــــســــيلة جـــــامعة مـحمد بـــــوضياف

University Mohamed Boudiaf of M’sila 
 
 
 

 
            

 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Vice-Deanship of the College for Studies and 

Student Issues 

 

 
  

 

 كــلیـة العـــــلوم اإلنســـــانیة واالجتمـــــاعیة 
  المرتبطة بالطلبةنیابة العمادة للدراسات والمسائل 

 

 

.الفلسفة: القسم  

  2023-2022:الموسم الجامعي  الثالثبرنامج امتحانات السداسي 
  فلسفة عامة: تخصصماسترالثانیة لسنة ا

  االستاذ+مقیاس االمتحان  تاریخ اجراء االمتحان  اجراء االمتحانتوقیت 

  
  
  
  
  
  

13.00-14.30  

  : االحد
08/01/2022 

  اشكالیات الفلسفة الغربیة المعاصرة
  بوراس یوسف/د

  : االثنین
09/01/2022  

  تقنیات البحث االكادیمي
  مسالتي عبد المجید/د

  : الثالثاء
10/01/2022  

  اشكالیات في فلسفة اللغة
  مجكدود ربیعة/أ

  : االربعاء
11/01/2022  

  فلسفة الدین 
  بوزبرة عبد السالم/ د

  :االحد
15/01/2022  

  تعلیمیة الفلسفة
  لصقع الربیع/أ

  :االثنین
16/01/2022  

  اشكالیات فلسفة الفن والجمال
  خوضر ریاض/د

  :الثالثاء
17/01/2022  

  المقاوالتیة 
  معیلبي عیسى/ د

  :االربعاء
18/01/2022  

  اشكالیات فلسفة االخالق
  بورنان خیرة/د

  مكان اجراء االمتحان
  01  الفوج
   sالجناح   01القاعة   القاعة

// 

 

 


