
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  01الفوج:                                 السنة الثالثة  فلسفة                                                                                                         

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

          السبت
 فلسفة غربية  األحــد

 معاصرة
 عبد السالم عمورأ.

 04مح مد: 

 فلسفة غربية 
 معاصرة

 عبد السالم عمورأ.
 04مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاين عليوةأ

 03ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 الغاين عليوة.عبد أ

 03ق:  مح

 فلسفة غربية معاصرة 
 أ.عمور

 41تط   ق: 

 لغة أجنبية
 أ.بلهوشات

 41تط   ق: 

  

 مناهج ف. معاصرة اإلثنين
 عبد احلق طاليبأ.

 04مد:  مح 

 م فلسفية معاصرة
 عبد احلق طاليبأ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مد:  مح 

 فلسفة الفن واجلمال 
 أ.بوسكرة

 37تط ق:

مناهج فلسفية 
 معاصرة
 أ.دموش
 37تط   ق:

  

 تعليمية الفلسفة  الثالثاء
 أ.حممد طاهري

 37تط ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.تونسي

 37تط ق:

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:  مح 

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:   مح 

 الفلسفة والبيواتيقا 
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 الفلسفة والبيواتيقا
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 

 الفلسفة واليومي األربعاء
 أ.حيدر
 03مح   ق:  

 الفلسفة واليومي
 أ.حيدر
 03مح   ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 فكر عريب معاصر 
 أ.حيدر
 37تط   ق: 

 املخدراتخماطر 
 أ.نصر اهلل

 37تط   ق: 

  

          الخميس
 



 

 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

  02الفوج:                                 السنة الثالثة  فلسفة                                                                                                         

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

          السبت
 فلسفة غربية  األحــد

 معاصرة
 عبد السالم عمورأ.

 04مح مد: 

 فلسفة غربية 
 معاصرة

 عبد السالم عمورأ.
 04مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاين عليوةأ

 03ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاين عليوةأ

 03ق:  مح

 لغة أجنبية 
 أ.بلهوشات

 38ق:    تط

 فلسفة غربية معاصرة
 أ.عمور

 38تط   ق: 

  

 مناهج ف. معاصرة اإلثنين
 عبد احلق طاليبأ.

 04مد:  مح 

 م فلسفية معاصرة
 عبد احلق طاليبأ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مد:  مح 

 فلسفة الفن واجلمال 
 أ.دموش

 38تط ق:

 فلسفية معاصرةمناهج 
 أ.عبد احلق طاليب

 38تط ق: 

  

 تعليمية الفلسفة  الثالثاء
 أ.سعودي
 38تط    ق: 

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 38تط ق: 

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:  مح 

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:   مح 

 الفلسفة والبيواتيقا 
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 الفلسفة والبيواتيقا
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 

 الفلسفة واليومي األربعاء
 أ.حيدر
 03مح   ق:  

 الفلسفة واليومي
 أ.حيدر
 03مح   ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 فلسفة العلوم 
 أ.بن وهلة
 38تط   ق: 

 خماطر املخدرات 
 أ.نصر اهلل

 38ق:   تط

 

          الخميس



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022

 03الفوج:                                 السنة الثالثة  فلسفة                                                                                                         

 17----16 16----15 15----14 14----13 13----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 يتاليوم/ التوق

          السبت
 فلسفة غربية  األحــد

 معاصرة
 عبد السالم عمورأ.

 04مح مد: 

 فلسفة غربية 
 معاصرة

 عبد السالم عمورأ.
 04مح مد: 

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاين عليوةأ

 03ق:  مح

 تعليمية الفلسفة
 .عبد الغاين عليوةأ

 03ق:  مح

 فلسفة غربية معاصرة  
 أ.كرام
 43تط   ق: 

 لغة أجنبية
 أ.بلهوشات

 43تط    ق: 

 

 مناهج ف. معاصرة اإلثنين
 عبد احلق طاليبأ.

 04مد:  مح 

 م فلسفية معاصرة
 عبد احلق طاليبأ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مح مد: 

 اجلمالفلسفة 
 بوسكرة أ.

 04مد:  مح 

 مناهج فلسفية معاصرة 
 أ.عبد احلق طاليب

 39تط ق: 

 فلسفة الفن واجلمال
 أ.بوسكرة

 39تط ق:

  

 فكر عريب معاصر  الثالثاء
 أ.نصرية بوطغان

 39ق:  تط 

 تعليمية الفلسفة
 أ.سعودي

 39تط ق:

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:  مح 

 فكر عريب معاصر
 أ.نصرية بوطغان

 03ق:   مح 

 الفلسفة والبيواتيقا 
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 الفلسفة والبيواتيقا
 أ.فنقال
 03 مح    ق:

 

 الفلسفة واليومي األربعاء
 أ.حيدر
 03مح   ق:  

 الفلسفة واليومي
 أ.حيدر
 03مح   ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 03مح    ق: 

 خماطر املخدرات 
 أ.نصر اهلل

 39تط   ق: 

 فلسفة العلوم
 أ.بن وهلة
 39تط     ق: 

  

          الخميس
 


