
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   1جامعة باتنة   
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 2018/2019السنة الجامعية                                                  قسم الف لسفة                                                                                                                  

 LMD( 2للسنة الثانية )  لثانيالتوزيع الزمني لرق ابة اإلمتحان اإلستدراكي لسداسي ا

 سا0012..................................  00.08: التوقيت من  
 االستاذ التوقيت القاعة المقياس األيام

 30/06/2019األحد 

 حشاني 09.00/  08.00 02المدرج  فلسفة إسالمية

 بن ميسي 10.00/  09.00 02المدرج  منطق رمزي

 يحي 11.00/  10.00 02المدرج  فلسفة التاريخ

 برهوم 12.00/  11.00 02المدرج  فلسفة يهودية

 01/07/2019اإلثنين 

 دواق 09.00/  08.00 02المدرج  علم الكالم

 فارح 10.00/  09.00 02المدرج  التأويل فلسفة

 رحموني 11.00/  10.00 02المدرج  منهجية

    

  



 الجمهورية الجزائر
 ية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  1جامعة باتنة   

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 2018/2019السنة الجامعية                                                                                                                                      قسم الف لسفة                              

 LMD( 3للسنة الثالثة )  الثانيالتوزيع الزمني لرق ابة اإلمتحان اإلستدراكي لسداسي  

 سا0012................................ 00.08:  التوقيت من  

 االستاذ المدرجات القاعة المقياس األيام

 30/06/2019األحد 

 يحي 09.00/  08.00 02المدرج  فلسفة الجمال

 معزي 10.00/  09.00 02المدرج  فلسفة سياسية

 مسرحي 11.00/  10.00 02المدرج  معاصرفكر عربي 

 بالم 12.00/  11.00 02المدرج  فلسفة غربية

 01/07/2019اإلثنين 

 برتيمة 09.00/  08.00 02المدرج  تعليمية الفلسفة

 بركان 10.00/  09.00 02المدرج  فلسفة العلوم

 محمد الشريف 11.00/  10.00 02المدرج  منهجية 

 ولهى 12.00/  11.00 02المدرج  الفلسفة واليومي

  



الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية    
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 1جامعة باتنة  
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 2018/2019السنة الجامعية                                                  قسم الف لسفة                                                                                                                  

 غربية حديثة ومعاصرة 1ماستر  الثانيالتوزيع الزمني لرق ابة اإلمتحان اإلستدراكي لسداسي  

 سا0012.سا ..............................................00.08: التوقيت من  

 االستاذ المدرجات القاعة المقياس األيام

 30/06/2019األحد 

 حشاني 09.00/  08.00 03المدرج  فكر جزائري

 شراد 10.00/  09.00 03المدرج  أنساق فلسفية

 عقابي  11.00/  10.00 03المدرج  نظريات اإلتصال

 بن ميسي 12.00/  11.00 03المدرج  فلسفة العلوم

 01/07/2019اإلثنين 

 دواق 09.00/  08.00 03المدرج  مصادر فلسفية

 بن سماعين 10.00/  09.00 03المدرج  تعليمية الفلسفة

 شروف  11.00/  10.00 03المدرج  حجاج فلسفي

 ربوح 12.00/  11.00 03المدرج  الهيجلية ما بعد

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 1جامعة باتنة  

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية  
 2018/2019السنة الجامعية                                                  قسم الف لسفة                                                                                                                  

 ف لسفة تطبيقية 1ماستر  الثانيي  التوزيع الزمني لرق ابة اإلمتحان اإلستدراكي لسداس

  سا12.00سا .............................................08.00 :التوقيت من   

 االستاذ المدرجات القاعة المقياس األيام

 30/06/2019األحد 

 حشاني 09.00/  08.00 03المدرج  فكر جزائري

 بوالسكك 10.00/  09.00 03المدرج  فلسفة التاريخ

 عمراني  11.00/  10.00 03المدرج  نظم سياسية

 بن ميسي 12.00/  11.00 03المدرج  فلسفة العلوم

 01/07/2019اإلثنين 

 دواق 09.00/  08.00 03المدرج  مصادر فلسفية

 بن سماعين 10.00/  09.00 03المدرج  تعليمية الفلسفة

 شروف  11.00/  10.00 03المدرج  حجاج فلسفي

 زرفاوي 12.00/  11.00 03المدرج  مسائل في العدالة والقانون

 


