جامعة  8ماي 1991
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
قسم الفلسفة
الرقم 2017/..........:

برنامج مناقشة مذكرات التخرج ماستر تخصص فلسفة اجتماعٌة للسنة الجامعٌة :6102/6102
الرقم

إسم الطالب

عنوان المذكرة

األستاذ المشرف

األستاذ الرئٌس

األستاذ المناقش

تارٌخ وتوقٌت
المناقشة

قاعة المناقشة

10

رمضانً مائسة

مشكلة الحرٌة فً فلسفة إرٌك فروم

أ .مراجً رابح

أ .دباش حبٌبة

أ .مراح فتٌحة

16

محامدٌة هٌام

التحدٌات األخالقٌة فً ظل التطور
البٌوتكنولوجً

أ .كحول سعودي

أ .شرماط فائزة

أ.بلواهم عبد الحلٌم

6102/12/21
من  9:30إلى 01:01
6102/12/21
من  9:30إلى 01:01

F0.10

10

قروج مرٌم
بوجاهم مرٌم

المواطنة وحقوق اإلنسان محمد
عابد الجابري أنموذجا

أ .فرحات فرٌدة

أ.حاج علً كمال

أ .حمٌدات صالح

6102/12/21
من  9:30إلى 01:01

F3.10

10

عواشرٌة حٌاة

البٌوإتٌقا ومستقبل اإلنسان
فرانسٌس فوكوٌاما أنموذجا

أ .فرحات فرٌدة

أ .حمٌدات صالح

أ .شرماط فائزة

6102/12/21
من  01:01إلى 00:01

F3.01

10

مانع بسمة
حراثً لٌلى

فلسفة التربٌة عند اإلمام الغزالً

أ .العالم عبد الحمٌد

أ.بلواهم عبد الحلٌم

أ .كحول سعودي

6102/12/21
من  01:01إلى 00:01

F0.10

12

بوهالً إبراهٌم
عباسً فاطمة الزهراء

الدولة والمواطن عند أرسطو

أ .دباش حبٌبة

أ.مراجً رابح

أ .مراح فتٌحة

6102/12/21
من  01:01إلى 00:01

F3.16

12

دهامشٌة إبتسام

اإلغتراب فً الفكر الغربً المعاصر
كارل ماركس أنموذجا

أ.مراجً رابح

أ .دباش حبٌبة

أ .فرحات فرٌدة

6102/12/21
من  00:01إلى 06:01

F3.19

10

مرابطً راضٌة
شحات زٌنب

فلسفة حقوق اإلنسان عند جان جاك
روسو

أ.كحول سعودي

أ .العالم عبد الحمٌد أ.حمٌدات صالح

6102/12/21
من  00:01إلى 06:01

F3.00

F3.09

19

بن ٌوب هناء

إبستٌمولوجٌا التركٌب عند إدغار
موران

أ.بلواهم عبد الحلٌم

أ .شرماط فائزة

أ.حاج علً كمال

6102/12/21
من  00:01إلى 06:01

F0.10

01

سعاٌدٌة بشرى

أزمة الهوٌة عند رٌجٌس دوبرٌه

أ.مراجً رابح

أ.بلواهم عبد الحلٌم

أ.العالم عبد الحمٌد

6102/12/60
من  06:01إلى 00:01

F0.10

00

حمداتنً كرٌمة

العدالة اإلجتماعٌة عند روجٌه
جارودي

أ.حاج علً كمال

أ .كحول سعودي

أ .حمٌدات صالح

6102/12/21
من  06:01إلى 00:01

F3.06

06

ماضً بسمة

سؤال الدٌمقراطٌة فً فكر حنه
آرندت

أ .مراجً رابح

أ .كحول سعودي

أ.بلواهم عبد الحلٌم

6102/12/60
من  00:01إلى 00:01

F0.10

00

تبسً ربٌعة

نظرٌة العقد اإلجتماعً عند جان
جاك روسو

أ .حاج علً كمال

أ .حمٌدات صالح

أ .العالم عبد الحمٌد

6102/12/60
من  00:01إلى 00:01

F3.19

00

بوصنوبرة جهٌدة
لحوارش شافٌة

الحضارة عند مالك بن نبً

أ .مراجً رابح

أ .العالم عبد الحمٌد أ .فرحات فرٌدة

6102/12/66
من  19:01إلى 01:01

F3.19

00

مهدي سمٌرة

أخالق المسؤولٌة والحق
اإلٌكولوجً عند هانس جوناس

أ .كحول سعودي

أ .شرماط فائزة

أ.بلواهم عبد الحلٌم

6102/12/66
من  19:01إلى 01:01

F0.10

02

سوالمٌة فضة
باطح رٌم

أزمة الدٌمقراطٌة فً العصر الراهن
تزٌفتان تودوروف أنموذجا

أ .دباش حبٌبة

أ .حاج علً كمال

أ .حمٌدات صالح

6102/12/66
من  19:01إلى 01:01

F3.01

02

بدة فوزٌة

اإلنسان فً الفكر الغربً هربرت
ماركٌوز أنموذجا

أ.بلواهم عبد الحلٌم

أ .حاج علً كمال

أ .شرماط فائزة

6102/12/66
من  01:01إلى 00:01

F0.10

00

بوشٌهب فاطمة
سالطنٌة مروة

أزمة التقنٌة فً الحضارة الغربٌة
هربرت ماركٌوز أنموذجا

أ .العالم عبد الحمٌد

أ .كحول سعودي

أ .مراجً رابح

6102/12/66
من  01:01إلى 00:01

F3.06

09

رداوي عائشة
بورقبة أحالم

المدٌنة الفاضلة بٌن أفالطون
و الفارابً– دراسة مقارنة –

أ .دباش حبٌبة

أ .فرحات فرٌدة

أ .مراح فتٌحة

6102/12/66
من  01:01إلى 00:01

F3.00

61

قرفً فضٌلة

الهوٌة عند تشارلز تاٌلور

أ .مراجً رابح

أ.حاج علً كمال

أ.بلواهم عبد الحلٌم

6102/12/66
من  00:01إلى 06:01

F0.10

60

سلٌمانً فلة
بن رجم عبلة

فلسفة اإلستشراق عند إدوارد سعٌد

أ .كحول سعودي

أ .العالم عبد الحمٌد

أ .شرماط فائزة

6102/12/66
من  00:01إلى 06:01

F3.19

66

مناصرٌة فتٌحة

مشكلة الثقافة عند مالك بن نبً

أ .فرحات فرٌدة

أ .حمٌدات صالح

أ .مراح فتٌحة

6102/12/66
من  00:01إلى 06:01

F3.01

60

معوشً حٌاة

دور الثورات العلمٌة فً صٌاغة
برادٌغم جدٌد  -توماس كون -

أ .العالم عبد الحمٌد

أ .حمٌدات صالح

أ .كحول سعودي

6102/12/66
من  06:01إلى 00:01

F3.06

60

مراح حنان

إشكالٌة األنا و الغٌر فً الفكر
الغربً المعاصر جان بول سارتر
أنموذجا

أ .بلواهم عبد الحلٌم

أ .حاج علً كمال

أ .مراجً رابح

6102/12/66
من  06:01إلى 00:01

F0.10

60

عماري عزٌزة

الحرٌة عند جون بول سارتر

أ .حاج علً كمال

أ .العالم عبد الحمٌد

أ .حمٌدات صالح

6102/12/66
من  00:01إلى 00:01

F3.19

62

عٌاش سارة

إنعكاسات العولمة على الهوٌة
الثقافٌة عند محمد عابد الجابري

أ .كحول سعودي

أ .مراجً رابح

أ.بلواهم عبد الحلٌم

6102/12/66
من  00:01إلى 00:01

F0.10

قالمة في7692/60/91 :

رئٌس القسم:

