
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

  22الفوج:                                 السنة الثالثة  فلسفة                                                                                                         

 21----20 20----21 21----20 20----21 21----22 22-----22 22------22 22------0 0-----1 اليوم/ التوقيت

 فلسفة العلوم السبت
 أ.كريم كربوش

 30ق مح 

 فلسفة العلوم
 أ.كريم كربوش

 30قمح 

 مناهج فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 30ق مح 

 م فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 34مح مد: 

 فلسفة الفن والجمال
 أ.بوسكرة

 30ق مح 

 فلسفة الفن والجمال 
 أ.بوسكرة

 34مح مد: 

 لغة أجنبية
أ.عبد النور 
 بلهوشات

 34تط مد: 

 لغة أجنبية
 أ.ع. بلهوشات

 34تط مد: 

 حديثة فلسفة غربية  األحــد
 عبد السالم عمورأ.

 34مح مد: 

 حديثة فلسفة غربية 
 عبد السالم عمورأ.

 34مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 الغاني عليوة.عبد أ

 30ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاني عليوةأ

 30ق:  مح

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة
 أ.ركح

 34مد:  مح

 المهنة الحوكمة وأخ
 أ.ركح

 34مد:  مح

   

 مناهج د.االستشراقية اإلثنين
 ع.نصر اهللأ.

 34تط مد: 

مناهج 
 د.االستشراقية

 ع.نصر اهللأ.
 34تط مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مح مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مد:  مح 

 فلسفة الفن والجمال 
 أ.بوسكرة

 03تط ق:

 فلسفة العلوم
 أ.كريم كربوش

 03تط ق:

 مناهج فلسفية حديثة
 أ.عبد الحق طالبي

 03تط ق:

 

 فلسفة غربية  حديثة  الثالثاء
 أ.عبد السالم عمور

 03تط ق:

 فكر عربي حديث
 بوطغانأ.نصيرة 
 03تط ق:

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:  مح 

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:   مح 

 تعليمية الفلسفة
 أ.محمد طاهير

 03تط ق: 

   

          األربعاء
          الخميس
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 فلسفة العلوم السبت
 أ.كريم كربوش

 30ق مح 

 فلسفة العلوم
 أ.كريم كربوش

 30قمح 

 مناهج فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 30ق مح 

 م فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 34مح مد: 

 فلسفة الفن والجمال
 أ.بوسكرة

 30ق مح 

 فلسفة الفن والجمال 
 أ.بوسكرة

 34مد: مح 

 لغة أجنبية
أ.عبد النور 
 بلهوشات

 34تط مد: 

 لغة أجنبية
 أ.ع. بلهوشات

 34تط مد: 

 حديثة فلسفة غربية  األحــد
 عبد السالم عمورأ.

 34مح مد: 

 حديثة فلسفة غربية 
 عبد السالم عمورأ.

 34مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاني عليوةأ

 30ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاني عليوةأ

 30مح ق: 

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة
 أ.ركح

 34مد:  مح

 المهنة الحوكمة وأخ
 أ.ركح

 34مد:  مح

   

 مناهج د.االستشراقية اإلثنين
 ع.نصر اهللأ.

 34تط مد: 

مناهج 
 د.االستشراقية

 ع.نصر اهللأ.
 34تط مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مح مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مد:  مح 

 العلومفلسفة  
 أ.كريم كربوش

 03تط ق: 

 مناهج فلسفية حديثة
 أ.عبد الحق طالبي

 03تط ق: 

 فلسفة الفن والجمال
 أ.بوسكرة

 03تط ق:

 

 تعليمية الفلسفة  الثالثاء
 أ.مفتاح سعودي

 03تط ق: 

 فلسفة غربية  حديثة
 أ.عبد السالم عمور

 03تط ق: 

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:  مح 

 حديثفكر عربي 
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:  مح 

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 03تط ق: 

   

          األربعاء
          الخميس
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 فلسفة العلوم السبت
 أ.كريم كربوش

 30ق مح 

 فلسفة العلوم
 أ.كريم كربوش

 30قمح 

 مناهج فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 30ق مح 

 م فلسفية حديثة
 عبد الحق طالبيأ.

 34مح مد: 

 فلسفة الفن والجمال
 أ.بوسكرة

 30ق مح

 فلسفة الفن والجمال 
 أ.بوسكرة

 34مح مد: 

 لغة أجنبية
 أ.ع. النور بلهوشات

 34تط مد: 

 لغة أجنبية
 أ.ع. بلهوشات

 34تط مد: 
 حديثة فلسفة غربية  األحــد

 عبد السالم عمورأ.
 34مح مد: 

 حديثة فلسفة غربية 
 عبد السالم عمورأ.

 34مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاني عليوةأ

 30ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاني عليوةأ

 30ق:  مح

الحوكمة وأخالقيات 
 المهنة
 أ.ركح

 34مد:  مح

 المهنة الحوكمة وأخ
 أ.ركح

 34مد:  مح

   

 مناهج د.االستشراقية اإلثنين
 ع.نصر اهللأ.

 34تط مد: 

مناهج 
 د.االستشراقية

 ع.نصر اهللأ.
 34تط مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مح مد: 

 فلسفة سياسية
 ع.نصر اهلل أ.

 34مد:  مح 

 مناهج فلسفية حديثة 
 أ.عبد الحق طالبي

 03تط ق: 

 فلسفة الفن والجمال
 أ.بوسكرة

 03تط ق:

 العلوم فلسفة
 أ.كريم كربوش

 03تط ق:

 

 فكر عربي حديث  الثالثاء
 أ.نصيرة بوطغان

 03تط ق: 

 تعليمية الفلسفة
 أ.مفتاح سعودي

 03تط ق: 

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:  مح 

 فكر عربي حديث
 أ.نصيرة بوطغان

 30ق:  مح 

 فلسفة غربية  حديثة
 أ.عبد السالم عمور

 03تط ق: 

   

          األربعاء
          الخميس

 


