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 قسم الفلسفة
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   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

 03+  02+  01الفوج:               فلسفة                                                                                                                        السنة الثالثة  

 17----16 16----15 15----14 14----13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

 الفلسفة واليومي السبت
 حيدرأ.

 03تط ق: 

 الفلسفة واليومي
 أ.حيدر
 03تط ق: 

 فكر عريب معاصر
 أ.بوطغان
 03مح تط ق:

 فكر عريب معاصر
 أ.بوطغان
 03مح تط ق:

     

 تعليمية الفلسفة    األحــد
 أ.عليوة
 03مح تط ق: 

 تعليمية الفلسفة
 أ.عليوة
 03مح تط ق: 

 معاصرةمناهج فلسفية 
 بوسكرةأ.

 03مح تط ق: 

 مناهج فلسفية معاصرة
 بوسكرةأ.

 03مح تط ق: 

  

 الفلسفة والبيوتيقا    اإلثنين
 فنقالأ.
   08مد   مح

 الفلسفة والبيوتيقا  
 فنقالأ.
   08مد   مح

 لغة أجنبية
     أ.بلهوشات 

 03تط ق: 

 لغة أجنبية
       أ.بلهوشات 

 03تط ق: 
 العلومفلسفة  الثالثاء

 أ.بن وهلة
 03مح تط ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح تط ق: 

 فلسفة اجلمال
  دموشأ.

 03مح تط ق:

 فلسفة اجلمال
 دموشأ.

 03مح تط ق:

     

 خماطر املخدرات    األربعاء
 كربوش أ.

 03مح ق: 

 خماطر املخدرات
 كربوش أ.

 03مح ق: 

 فلسفة غربية معاصرةة
 أ.عمور
 03مح تط ق: 

 فلسفة غربية معاصرةة
 أ.عمور
 03مح تط ق: 

  

        الخميس
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 17----16 16----15 15----14 14----13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
 فلسفة العلوم األحــد

 أ.حربوش
 39مح تط ق

 فلسفة العلوم
 أ.حربوش
 39مح تط ق

 فكر جزائري
 أ.عمرية

 39مح  ق

 فكر جزائري
 أ.عمرية

 39مح  ق

 واحلضارة فلسفة التاريخ 
 أ.سعودي
 39مح تط ق

 واحلضارة فلسفة التاريخ
 أ.سعودي
 39مح تط ق

  

 احلجاج الفلسفي اإلثنين
 أ.قوتال
 39مح تط ق

 احلجاج الفلسفي
 أ.قوتال
 39مح تط ق

 مصادر فلسفية
 أ.زروخي
 39مح تط ق

 مصادر فلسفية
 أ.زروخي
 39مح تط ق

 لغة أجنبية  
 شرادأ.

 39مح  ق

 لغة أجنبية
 أ.شراد

 39مح  ق

 

 الدولة والنظم السياسية  الثالثاء
 أ.ركح

 39مح تط      ق

الدولة والنظم 
 السياسية
 أ.ركح

 39مح تط         ق

      

مسائل يف العدالة   األربعاء
 والقانون

 نصراهللأ.
 39مح   ق

مسائل يف العدالة 
 والقانون
 أ.نصراهلل

 39مح   ق

 تعليمية الفلسفة  
 قرواز.أ

 39مح ق

 تعليمية الفلسفة
 قرواز.أ

 39مح ق

  

          الخميس
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 17----16 16----15 15----14 14---13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
 فكر جزائري األحــد

 أ.عمرية
 40مح  ق

 فكر جزائري
 أ.عمرية

 40مح  ق

 مشكالت يف فلسفة العلوم
 أ.مرابطني
 40مح تط ق

 مشكالت يف فلسفة العلوم
 أ.مرابطني
 40مح تط ق

 لغة أجنبية  
 أ.شراد
 40مح  ق

 لغة أجنبية
 أ.شراد
 40مح  ق

 

 مصادر فلسفية اإلثنين
 أ.تونسي 

 40مح تط ق

 فلسفية مصادر
 أ.تونسي 

 40مح تط ق

 احلجاج الفلسفي
 أ.قوتال

 40مح ق

 احلجاج الفلسفي
 أ.قوتال

 40مح ق

     

 املنطق متعدد القيم الثالثاء
 أ.قوتال
 40مح تط ق

 املنطق متعدد القيم
 أ.قوتال
 40مح تط ق

 إشكالية الفلسفة الغربية
  أ.بلعقروز
 40مح تط ق.

 إشكالية الفلسفة الغربية
  أ.بلعقروز
 40مح تط ق.

     

 إشكاليات فلسفة التاريخ األربعاء
 امليلودأ.

 40مح تط ق 

 إشكاليات فلسفة التاريخ
 امليلودأ.

 40مح تط ق 

 تعليمية الفلسفة
 قرواز.أ

 40مح ق

 تعليمية الفلسفة
 قرواز.أ

 40مح ق

     

          الخميس
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    السبت

 
      

    األحــد
 

      

 امللتقيات   اإلثنين
 ... أ.
 41 :قمح 

 امللتقيات
 ... أ.
 41 :قمح 

     

    الثالثاء
 

      

    األربعاء
 

      

    الخميس
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 17----16 16----15 15----14 14----13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت
    السبت

 
      

 امللتقيات   األحــد
 ... أ.
 41 :قمح 

 امللتقيات
 ... أ.
 41 :قمح 

     

    اإلثنين
 

      

    الثالثاء
 

      

    األربعاء
 

       

    الخميس
 

      

 


