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 82/10/8102: اليوم األول

 01011إلى   2011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 دمحم الطاهر شرٌف -10
 بركان حسان -10
 برهوم لبنى -10

حضور الجدل الهٌغلً فً فلسفة دمحم أبو 

 لتجاوزاالقاسم حاج حمد بٌن التمثل و

 10 خلٌفً فاطمة

 دواق الحاج -10
 برتٌمة وفاء -10
 بوعافٌة عاٌدة -10

بول –تأوٌلٌة الرمز فً النص الدٌنً 

 نموذجا–رٌكور 

 10 نوري نافع

 ربوح بشٌر -10
 فارح مسرحً -10
 ٌحً عصام -10

عند كارل إشكالٌة األخالق و التغٌٌر 

 ماركس

 10 قرٌد حدة

 الصادقدمحم بالم  -10
 زوبٌدة بن مٌسً مونٌة -10

 مزواد نسٌبة -10

 10 صالحً مختار أزمة المثقف عند غرامشً

 بن سماعٌن موسى -10
 شراد فوزٌة -10
 زروق زٌنة -10

نقد الحضارة الغربٌة عند هاربرت 

 اركوزم

 10  شبً سمٌرة

 شروف دمحم -10
 رحمونً نورالدٌن -10
 حشانً دمحم رضا -10

 10 ضُافٍ قُع ػٍٍ اٌؼُم اٌّهرؽن ػٕع وأظواٌرؽتُح 
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 82/10/8102 اليوم األول

 00011إلى  01011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 برتٌمة وفاء -10

 شروف دمحم  -10
 الصادقدمحم بالم  -10

 10 ُِؿاب ػثع اٌىؽَُ اٌعَّمؽاطُح ػٕع ػٍٍ أوًٍُِ

 فارح مسرحً -10
 رحمونً نور الدٌن -10
 ٌحً عصام -10

 10 ضاٌف زُاج ِٕؿٌح اٌعَٓ فٍ فٍكفح ؼؤٍ ظَىاؼخ

  شراد فوزٌة  -10
 بركان حسان -10
 معزي وردة -10

 10 ظاظج ئٌهاَ فٍكفح اٌدّاي ػٕع هؽتؽخ ِاؼوُىؾ

 بوعزٌز خولة -10
 عمرانً عبد المجٌد -10

 زروق زٌنة -10

اٌؼٕف و اٌؼٕف اٌّضاظ وػاللرها تأؾِح  

 اإلٔكاْ ػٕع ئظغاؼ ِىؼاْ

 10 تىؾَع وؽَّح

 حبطة سماح -10
 بن سماعٌن موسى -10
 شرٌفالدمحم الطاهر  -10

 10 ظوَُ اٌسكُٓ اٌفضٍُح ػٕع أفالطىْ

 ربوح البشٌر -10
 زوبٌدة بن مٌسً مونٌة -10
 نسٌبة زوادم -10

 10 َطٍف وؽَّح اٌطثمح واٌفؽظ ػٕع واؼي ِاؼوفنىاٌُح ئ

 82/10/8102 اليوم األول 

 08011إلى  00011من 

 

 القاعة الطالب اسم ولقب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 برتٌمة وفاء  -10
 عمرانً عبد المجٌد -10
 حبطة سماح -10

 10 قىُٕح تٓ ِكؼىظ اٌّّاؼقح اٌكُاقُح فٍ فٍكفح تُؽذؽأع ؼاقً 

 بركان حسان -10
  شراد فوزٌة  -10
 برهوم لبنى -10

ِفهىَ اٌرسُؿ ػٕع ػثع اٌىهاب اٌّكُؽٌ ِٓ 

ضالي وراتح ئنىاٌُح اٌرسُؿ ؼؤَح ِؼؽفُح 

 وظػىج ٌإلخرهاظ

 10 ِؽاتظ قؼُع

 الصادقدمحم بالم  -10
 فارح مسرحً -10
 بوعافٌة عاٌدة -10

 10 ؾَٓ ئتؽاهُُ قاؼذؽ  ػٕعأؾِح اٌّثمف 

 بن سماعٌن موسى -10
 زوبٌدة  بن مٌسً مونٌة -10
 رحمونً نورالدٌن -10

ٔظؽَح اٌرطىؼ فٍ اٌفىؽ اٌؼؽتٍ اٌّؼاصؽ 

 نًُ ّٔىغخا نثٍٍ

 10 َؽ ػمٍُحػئَ

 ربوح بشٌر -10
 ٌحً عصام -10

 معزي وردة -10

 10 ِؽؾولٍ ضىٌح دمحم ػاتع اٌداتؽٌإٌّهح اٌثُٕىٌ ػٕع 

 دواق الحاج  -10
 شروف دمحم  -10
 زروق زٌنة  -10

ٔظؽَح إٌمعَح اٌعَُٕح ػٕع خىْ هُه اٌُِاخ 

 و اٌّؽذىؿاخ اٌّؼؽفُح

 10 قىىب َؿَع



 

3 

 82/10/8102: اليوم الثاني

 01011إلى  2011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 بركان حسان -10
 مسرحً فارح -10
 زروق زٌنة -10

ُِهاي فىوى أ –ِماؼٔح فٍكفُح ٌٍدٕىْ 

 -ّٔىغخا

 10 تىػىاؾ َُّٕح

 شروف دمحم  -10
 بن سماعٌن موسى -10
 برهوم لبنى -10

 10 ِفراذ دمحم اٌطاهؽ ٔمع اإلِثؽَاٌُح فٍ فىؽ ؼوخُه غاؼوظٌ

 حبطة سماح  -10
  عمرانً عبد المجٌد -10
 شرٌفالدمحم الطاهر  -10

اٌٍغح وػاللرها تاٌالنؼىؼ ػٕع "خان ال 

 "JAC LACANواْ" 

 10 نؽَف فاذر

 شراد فوزٌة  -10
 زوبٌدة  بن مٌسً مونٌة  -10
 بوعزٌز خولة  -10

 10 ِصثازٍ ضعَدح قإاي اٌعَٓ ػٕع ئِأىًَ وأظ

 دواق الحاج -10
 رحمونً نورالدٌن  -10
 مزواد نسٌبة -10

اٌؼاَة اٌسكُٓ ؾَٓ  اٌسمُمح ػٕع هأف خىؼج غاظُِؽ

 اٌعَٓ

10 

 ربوح البشٌر -10
 برتٌمة وفاء -10
 معزي وردة -10

 10 قماز شيماء إشكالية الحرية عند كارل ماركس

 82/10/8102 ليوم الثانيا

  00011إلى  01011من  

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 عمرانً عبد المجٌد -10
 ٌحً عصام -10
 معزي وردة -10

أضٍفح اٌؼًّ اٌكُاقٍ و اٌسضاؼٌ ػٕع 

 ٔثٍِاٌه تٓ 

 10 ئقّاػًُ ظؼوٌ

 شرٌفالدمحم الطاهر   -10
 برتٌمة وفاء  -10
 مزواد نسٌبة  -10

أتساز اٌطالَا اٌدػػُح و اٌىؽاِح اإلٔكأُح 

 طه ػثع اٌؽزّٓ ّٔىغخا

 10 وّاي ؼِضأٍ

 فارح مسرحً -10
 رحمونً نورالدٌن -10
 بوعزٌز خولة -10

 10 ظؼاؼخح فرُسح اٌىخىظ تُٓ اٌفٍكفح و اٌؼٍُ ػٕع تؽغكىْ

 بن سماعٌن موسى  -10
 شراد فوزٌة  -10
 برهوم لبنى  -10

 10 لسف ٌٍُح وفاء ِفهىَ اٌكٍطح ػٕع ِىٔرُكىُى

 بركان حسان -10
 ربوح بشٌر -10
 زروق زٌنة -10

 10 زدُؽج ٔصُؽج ِفهىَ اإلَعَىٌىخُا ػٕع" ػثع هللا اٌؼؽوٌ"

 شروف دمحم -10
 ة زوبٌد  بن مٌسً مونٌة -10
 بالم دمحم الصادق -10

 10 زُّكٍ ُِؽج اإلٔكاْ ػٕع ئظغؽِىؼاْ
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 82/10/8102 الثانياليوم 

 08011إلى  00011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 برتٌمة وفاء -10
 زوبٌدة بن مٌسً مونٌة -10
 الصادقدمحم بالم  -10

ؽب اٌسضىؼ األفالطىٍٔ فٍ اٌفىؽ اٌغ

 اٌّؼاصؽ"غاظُِؽ وخان ظؼَعا "أّٔىغخا.

 10 لعوؼٌ ُِٕؽج

 زروق زٌنة -10
 عمرانً عبد المجٌد -10
 سماعٌن موسىبن  -10

 10 ِعوؼ ٔىؼ اٌهعي ِفهىَ اٌىػٍ ػٕع قاؼذؽ

 شراد فوزٌة -10
 بركان حسان -10
 دمحم الطاهر شرٌف -10

 10 ٔغّىل صاٌر قؼاظ وِٓقإاي األضالق ػٕع ؾَص ِىٔد تا

 ٌحً عصام -10
 دواق الحاج -10
 ربوح بشٌر -10

اٌمُّح األضاللُح فٍ اٌفٍكفح اٌىخىظَح ػٕع 

 ئَؽَه فؽوَ

 10 نؽَفح تٓ خاب هللا

 وردةمعزي  -10
  مزواد نسٌبة -10
 حبطة سماح -10

قإاي اٌعَّمؽاطُح اٌؽاظَىاٌُح ػٕع َىؼغٓ 

 هاتؽِاـ

 10 ٌؼّىؼٌ اٌصاٌر

 فارح مسرحً -10
 رحمونً نور الدٌن -10
 بوعافٌة عاٌدة -10

 10 غاظٌ قاُِح ِفهىَ اإلٔكاْ فٍ فٍكفح خىْ تىي قاؼذؽ
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 82/10/8102: الثالثاليوم 

 01011إلى  2011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب المذكرةعنوان  لجنة المناقشة

 برتٌمة وفاء -10

 شروف دمحم -10
 الصادقدمحم بالم  -10

 10 تٓ أقثاع طاؼق قإاي اٌسؽَح ػٕع ئؼَه فؽوَ

 حبطة سماح -10
 فارح مسرحً  -10
 زروق زٌنة -10

اٌسؽَح فٍ اٌفىؽ اٌؼؽتٍ ػثع هللا اٌؼؽوٌ 

 أّٔىغخا

 10 ؼلُؼح ػثع هللا

 عمرانً عبد المجٌد -10
 رحمونً نورالدٌن -10
 ٌحً عصام -10

لعقُح اٌسُاج فٍ ظً اٌثُىٌىخُا اٌّؼاصؽج 

 -هاتؽِاـ أّٔىغخا –

 10 تىٌىفىف ؾهؽج

 برهوم لبنى -10
 شراد فوزٌة -10

 دمحم الطاهر شرٌف -10

 10 قسٕىْ قؼاظ اٌّطرٍف ػٕع خان ظؼَعا

 ربوح بشٌر -10
 بن سماعٌن موسى -10
 معزي وردة -10

 10 تٓ لؽَهٍ فاَؿج ِكأٌح اٌهىَح ػٕع اٌّكُؽٌ

  بوعافٌة عاٌدة -10
 مونٌة زوبٌدةبن مٌسً  -10
 بركان حسان -10

 10  لٕعوؾ دمحم خعٌُح اٌرؽتُح واٌكُاقح ػٕع تُؽذؽأع ؼاقً

 

 الثالثاليوم 

 00011إلى  01011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 دمحم الطاهر الشرٌف -10
 بن سماعٌن موسى -10
 حبطة سماح -10

 10 ٔاصؽ ئتركاَ اٌّمعـ ػٕع قُع زكُٓ ٔصؽاإلٔكاْ و

 رحمونً نور الدٌن -10
 شروف دمحم -10
 مزواد نسٌبة -10

 10 تٓ ػىهح ظالي ٔمع اٌعُٔأُح ػع طه ػثع اٌؽزّٓ

 زروق زٌنة -10
 زوبٌدة بن مٌسً مونٌة -10
 ٌحً عصام -10

 10 ٔاظؼج صاٌسٍ شؼتاىُِفهىَ اٌعَٓ ػٕع ف

 بوعافٌة عاٌدة  -10
 ربوح بشٌر  -10
 بالم دمحم الصادق  -10

 10 ِغُس ضىٌح األقف اٌفٍكفُح ٌٍؼىٌّح

 معزي وردة  -10

 دواق الحاج -10
 برتٌمة وفاء -10

 10 ظٌٕعٌ ًٌٍُ ِفهىَ اإلٔكاْ ػٕع ئَّأىًَ وأظ

 بركان حسان -10
 شراد فوزٌة -10
 برهوم لبنى  -10

 10 ٌثُع ضىٌح  اٌّاؼوكُح اٌؼؽتُح 
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  الثالثاليوم 

 08011إلى  00011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 رحمونً نورالدٌن -10
 سماعٌن موسىبن  -10
 برتٌمة وفاء  -10

 10 شقعار لمٌس فٍكفح اٌعَٓ ػٕع زكٓ زٕفٍ

 شروف دمحم  -10
 ربوح بشٌر -10
 بالم دمحم الصادق -10

اٌثمافح اٌكائٍح لؽاءج ذسٍٍُُح ِٓ ضالي 

 ِإٌفح قُدّىٔع تاوِٓ

 10 ػفاف صغُؽٌ

  مزواد نسٌبة -10
 دواق الحاج -10
 برهوم لبنى -10

 10 قؽوؼ ِؼؿَؿ ِفهىَ اٌّثمف اٌدّاػٍ ػٕع تُاؼ تىؼظو

 شراد فوزٌة -10
 بركان حسان -10
 دمحم الطاهر شرٌف -10

اٌرىاصٍُح فٍ ظً وقائً اٌرىاصً 

 اإلخرّاػٍ ػٕع َىؼغٓ هاتؽِاـ

 10 ؾغاظٌ زفصُح

 فارح مسرحً  -10
 عمرانً عبد المجٌد -10
 ٌحً عصام  -10

 10 تىطاؼْ ٔؽخف  ِهىٍح اٌّؼؽفح ػٕع تؽغكىْ

   10 
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 80/10/8102: اليوم الرابع

 01011إلى  2011من 

 القاعة اسم ولقب الطالب عنوان المذكرة لجنة المناقشة

 ٌحً عصام -10

 رحمونً نورالدٌن -10
 معزي وردة -10

 10 ؾوالؽٌ ٔىؼ اٌعَٓ ِٕفرر اٌؼًّ اٌفٍٕ لؽاءج فٍ اإلقرثُٕطما إٌهىَح

 زروق زٌنة  -10
 فارح مسرحً -10
 مزواد نسٌبة -10

 10 ِؼرىق وؽَّح - ؼاقً ّٔىغخا -األضالق فٍ اٌفٍكفح اٌرسٍٍُُح 

 الصادقدمحم بالم  -10
 شراد فوزٌة  -10
 حبطة سماح -10

 10 تعج ؼَّح ِفهىَ اٌؼمالُٔح ػٕع ِاوف فُثؽ

 دمحم الطاهر شرٌف -10
  شروف دمحم -10
 بوعافٌة عاٌدة -10

 10 دمحم هتٍثان قإاي اٌىضغ اٌثهؽٌ ػٕع زٕح أؼٔعخ

 شروف دمحم  -10
 بن سماعٌن موسى -10
 برهوم لبنى -10

 10 نىظاؼ وؽَّح  األفك اٌكُاقٍ ػٕع ظَؽَعا

   10 

 


