
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

    20.  20.  21األفواج:                                                                                                            فلســفــــــــــة  ةالثالثالسنة 

14 - 11  10 ----- 14  10 ----- 10  11 ------- 10  12 ----- 11  9 ------- 12  0 ------ 9 التوقٌت الٌـوم/   

السٌاسٌة              الفلسفة    
82 :ق     بلٌلٌطةأ.    

    فلسفة غربٌة حدٌثة   
82 :ق     أ. عمور      

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

 مناهج الدراسات االستشراقٌة    
82 :ق       بوسكرةأ.   

        فكر عربً حدٌث  
82 :ق    أ. بوطغان  

 

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

وأخالقٌات المهنة    الحوكمة    
82 :ق       مٌلودأ.     

        فلسفة الجمال      
82  مد:      أ. دموش     

 

ربــــــاءاأل   
24/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
82 :ق  بلهوشات  أ.   

      فلسفة الـلوم        
82 :ق   أ. بن ولهة  

 

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

    مناهج فلسفٌة حدٌثة       
82 :ق     أ. خنصالً     

 الســـــــبت 
20/11/0202  

        تـلٌمٌة الفلسفة         
82 :ق      أ. علٌوة     

 األحــــــــد 
20/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

    21فوج: ال                                                                                1ماســـتر   فلسفـة عامـــة السنة األولى      

14 ---- 11  10 ----- 14  10 ----- 10  11 ------- 10  12 ----- 11  9 ------- 12  0 ----- 9 التوقٌت الٌـوم/   

 إشكالٌات الفلسفة الـربٌة اإلسالمٌة    
82 :ق         أ. خاصة  

   الفلسفة الٌونانٌة  إشكالٌات
82 :ق   أ. عنٌات  

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

المنطق الرٌاضً                         
82 :ق     قوتالأ.   

                مصادر فلسفٌة  
82 :ق        أ.  زروخً       

 

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

 فكر جزائري                             
82 :ق      . عمٌرةأ  

   مشكالت فً فلسفة الـلوم  
82  مد:      أ. مرابطٌن  

 

ربــــــاءاأل   
24/11/0202  

 لغة أجنبٌة    
82 :ق  عمٌرة  أ.   

        مناهج البحث الفلسفً 
82 :ق     أ. نصرهللا  

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

               الحجاج الفلسفً      
82 :ق       أ. قوتال  

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/20

    21الفوج:                                                                                  1ماســـتر   تطبٌقٌةفلسفـة  السنة األولى   

14 ---- 11  10 ----- 14  10 ----- 10  11 ------- 10  12 ----- 11  9 ------- 12  0 ----- 9 التوقٌت الٌـوم/   

     فلسفة الـلوم: قضاٌا       
82 :ق         أ. تونسً   

    فلسفة التارٌخ والحضارة  
82 :ق   أ. سـودي  

 االثنــــــٌن 
20/11/0202  

      األخالق التطبٌقٌة         
82 :ق     علٌوةأ.   

        الدولة والنظم السٌاسٌة
82 :ق         أ. ركح       

 

لثالثـــــاءا   
20/11/0202  

فكر جزائري                     
82 :ق      . عمٌرةأ    

             مصادر فلسفٌة     
82  مد:      أ. بوطغان  

 

ربــــــاءاأل   
24/11/0202  

    
 
 

 لغة أجنبٌة
82 :ق  عمٌرة  أ.   

          مناهج البحث الفلسفً
82 :ق     أ. فنقال    

 الخـمـٌـس 
21/11/0202  

                الحجاج الفلسفً     
82 :ق      أ. قوتال  

 الســـــــبت 
20/11/0202  

 األحــــــــد       
20/11/0202  
  


