
الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م س                                                                                    ا ليا جيال بلعباس–جامعة   سيدي

العلمي والبحث العا التعليم جتماعية                                                                                                  وزارة و سانية العلوم   لية

  

جتماعية العلوم   قسم

السدا امتحانات يجدول تطبيقيــــــــة –1   – الثا   فلسفــة

يوم سمن م يوم17ا إ   2021 جوان22الثالثاءجوان

الطلبة  املشرفستاذ  املقياس  التوقيت  اليوم ع سعتوز التدر   رات

س م ضارة  سا14:30 - سا13:30  17/06/2021: ا وا خ التار   مخلوف.أد  2فلسفة

  25:  قاعة

  20/06/2021: حد
السياسية  سا10:00 - سا09:00 والنظم ديدة.أد  2الدولة   بن

الفلسفة  سا11:30- سا10:30   قسول .أد  1عليمية

ن   سا14:30 - سا13:30  21/06/2021: ثن
فلسفية   أوال.د  2مصادر

  22/06/2021: الثالثاء

العلوم  سا10:00 - سا09:00   نزار.د  2مشكالت: فلسفة

الفلسفي  سا11:30- سا10:30 اج   قادري .د  2ا

يھ يومحرّ                                                                                                                                                                                                                                     :ــامتن  06/06/2021  :ر

 ية وال الوقائية لإلجراءات الصــارم القسم                                                    :                                                                                                                            متثال س رئ  نائب

التباع الكمامة؛ منوضع أعوان بتعليمات ام ل سدي؛ ا ناف... (د ست بروتوكول ا-راجع                                                                                                    ؛)ليةلموقع

 يل ال ادة ش إحضار يجب الطالب بطاقة ضياع الوطنية+  حالة ف التعر      .بطاقة

  

 



الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م س                                                                                    ا ليا جيال بلعباس–جامعة   سيدي

العلمي والبحث العا التعليم جتماعية                                                                                                  وزارة و سانية العلوم   لية

  

جتماعية العلوم   قسم

السدا امتحانات يجدول ومعاصرة –1   – الثا حديثة ية غر   فلسفــة

يوم سمن م يوم17ا إ   2021 جوان22الثالثاءجوان

الطلبة  املشرفستاذ  املقياس  التوقيت  اليوم ع سعتوز التدر   رات

س م يجلية  سا14:30 - سا13:30  17/06/2021: ا ال عد   دوا.د  ما

  24:  قاعة

  20/06/2021: حد
ديثة  سا10:00 - سا09:00 ا الفلسفية   عواد.د  2ساق

  قسول .أد  1الفلسفةعليمية  سا11:30- سا10:30

ن فلسفية  سا14:30 - سا13:30  21/06/2021: ثن   أوال.د  2مصادر

  22/06/2021: الثالثاء

العلوم  سا10:00 - سا09:00   نزار.د  2مشكالت: فلسفة

الفلسفي  سا11:30- سا10:30 اج   قادري .د  2ا

يھ يومحرّ                                                                                                                                                                                                                                     :ــامتن  06/06/2021  :ر

 ية وال الوقائية لإلجراءات الصــارم القسم                                                    :                                                                                                                            متثال س رئ  نائب

التباع الكمامة؛ منوضع أعوان بتعليمات ام ل سدي؛ ا ناف... (د ست بروتوكول ا-راجع                                                                                                    ؛)ليةلموقع

 يل ال ادة ش إحضار يجب الطالب بطاقة ضياع الوطنية+  حالة ف التعر               .بطاقة
  
  

  

 


