
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  1جامعة باتنة

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية      

 7117/7118السنة الجامعية                                                                   قسم  الف لسفة    

 LMD(7للسنة الثانية ) الثانيلرقابة السداسي  التوزيع الزمني

 سا 00:11-------------------سا  03:21التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   
 1المدرج  مههجية البحث الفلسفي 13/15/7118األحد      

 1المدرج  فلسفة يهودية مسيحية 14/15/7118االثنين    

 1المدرج   الاسلام فلاسفة 16/15/7118األربعاء   

 1المدرج  فلسفة القيم 17/15/7118الخميس   

 1المدرج  علم الكلام 71/15/7118األحد     

 1المدرج  المهطق الرمزي 71/15/7118االثنين    

 1المدرج  التأويلفلسفة  73/15/7118   األربعاء

 1المدرج  //// 74/15/7118الخميس  

                



 الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  1جامعة باتنة

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية      

 7117/7118السنة الجامعية                                                                          قسم  الف لسفة  

 lMD(3للسنة الثـــالثة ) الثانيلرقابة السداسي  التوزيع الزمني

 سا 03:11-------------------سا  01:21التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   
 1المدرج  الفلسفة السياسية   13/15/7118األحد      

 1المدرج   معاصرفكر عربي  14/15/7118االثنين    

 1المدرج  فلسفة العلوم  16/15/7118األربعاء   

 1المدرج  تعليمية الفلسفة 17/15/7118الخميس   

 1المدرج  معاصرةفلسفة غربية  71/15/7118األحد     

 1المدرج  مهاوج فلسفية معاصرة 71/15/7118االثنين    

 1المدرج  والجمال فلسفة الفن 73/15/7118   األربعاء

 1المدرج  واليوميالفلسفة  74/15/7118الخميس  

                 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة    

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 7117/7118السنة الجامعية                                                                                  قسم الف لسفة                     

 فلسفة تطبيقية  1مــاستر   الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 00:11-------------------سا  03:21التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   
 3المدرج  فلسفة العلوم 13/15/7118األحد      

3المدرج  مسائل في العدالة والقانون 14/15/7118االثنين      

3المدرج  فلسفة التاريخ والحضارة   16/15/7118األربعاء     

3المدرج  تعليمية الفلسفة 17/15/7118الخميس     

3المدرج  الحجاج الفلسفي 71/15/7118األحد       

3المدرج  مصادر فلسفية 71/15/7118االثنين      

3المدرج  الدولة والهظم السياسية  73/15/7118   األربعاء  

3المدرج  الفكر الجزائري  74/15/7118الخميس    

      

           



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة    

 العلو م اإلنسانية االجتماعية    كلية     

 7117/7118السنة الجامعية                                                                                قسم الف لسفة                         

 فلسفة غربية حديثة ومعاصرة  1مــاستر   الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 00:11-------------------سا  :03:3التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   
7المدرج  فلسفة العلوم  13/15/7118األحد        

7المدرج  مصادر فلسفية 14/15/7118االثنين      

7المدرج  أنساق فلسفية 16/15/7118األربعاء     

7المدرج   تعليمية الفلسفة 17/15/7118الخميس     

7المدرج  الحجاج الفلسفي  71/15/7118    األحد   

7المدرج  مابعد الهيجلية 71/15/7118االثنين      

7المدرج  نظرية الاتصال 73/15/7118   األربعاء  

7المدرج  الفكر الجزائري  74/15/7118الخميس    

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 7117/7118السنة الجامعية                                                                                قسم الف لسفة                     

 فلسفة أخالقية وسياسية  7مــاستر   الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 03:11-------------------سا  01:21التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   
   3 المدرج الفكر السياسي الحديث 13/15/7118األحد      

   3 المدرج  المعاصرالفكر الأخلاقي  14/15/7118االثنين    

   3 المدرج // 16/15/7118األربعاء   

  3 المدرج // 17/15/7118الخميس   

  3 المدرج // 71/15/7118األحد     

   3 المدرج // 71/15/7118االثنين    

                

 


