
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والبحث العلميوزارة التعليم العالي    

  1جامعة باتنة

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية      

 2018/2019السنة الجامعية                                                                        الف لسفة  قسم    

 LMD(2)للسنة الثانية  الثانيلرقابة السداسي  التوزيع الزمني

 سا 12:00-------------------سا  10:30التوقيت : 

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

 1المدرج  فلسفة إسالمية 09/06/2019   األحد   

 1المدرج   منهجية 10/06/2019    االثنين

 1المدرج  فلسفة التاريخ 11/06/2019 الثالثاء  

 1المدرج  فلسفة يهودية 12/06/2019 األربعاء  

 1المدرج  علم الكالم 13/06/2019الخميس 

 1المدرج  فلسفة التأويل 16/06/2019  األحد  

 1المدرج  منطق رمزي  17/06/2019   اإلثنين

 1المدرج   إنجليزية 18/06/2019 الثالثاء 

 

                



 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية                   

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة    

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2112/2112السنة الجامعية                                                                                             قسم الف لسفة               

 LMD(3للسنة الثالثة )  الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 14:00-------------------سا  12:30التوقيت : 

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

3المدرج  فلسفة الجمال 09/06/2019   األحد     

3المدرج  املادة اإلختيارية 10/06/2019    االثنين  

3المدرج  فكر عربي معاصر 11/06/2019 الثالثاء    

3المدرج  فلسفة غربية 12/06/2019 األربعاء    

3المدرج  تعليمية الفلسفة 13/06/2019الخميس   

3المدرج  فلسفة العلوم 16/06/2019  األحد    

3المدرج  منهجية 17/06/2019   اإلثنين  

3المدرج  الفلسفة واليومي 18/06/2019 الثالثاء   

 



 الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2112/2112السنة الجامعية                                                                                    قسم الف لسفة                     

  غربية حديثة ومعاصرة فلسفة 1مــاستر  الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 14:00-------------------سا  12:30التوقيت : 

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

   1المدرج فكر جزائري  09/06/2019   األحد   

   1المدرج أنساق فلسفية 10/06/2019    االثنين

   1المدرج نظريات اإلتصال  11/06/2019 الثالثاء  

   1المدرج فلسفة العلوم 12/06/2019 األربعاء  

   1المدرج مصادر فلسفية  13/06/2019الخميس 

   1المدرج تعليمية الفلسفة 16/06/2019  األحد  

   1المدرج حجاج فلسفي 17/06/2019   اإلثنين

   1المدرج الهيغلية دما بع 18/06/2019 الثالثاء 

 1المدرج  نصوص فلسفية بلغة أجنبية 12/10/2112األربعاء 

                



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2112/2112السنة الجامعية                                                                                        قسم الف لسفة                     

 تطبيقيةفلسفة  1مــاستر   الثانيالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

 سا 14:00-------------------سا  12:30التوقيت : 

 المدرجات المقياس األيــــام   

   1 المدرج فكر جزائري  09/06/2019   األحد   

   1 المدرج فلسفة التاريخ 10/06/2019    االثنين

   1 المدرج نظم سياسية 11/06/2019 الثالثاء  

   1 المدرج فلسفة العلوم  12/06/2019 األربعاء  

   1 المدرج مصادر فلسفية 13/06/2019الخميس  

   1 المدرج تعليمية الفلسفة 16/06/2019  األحد  

   1 المدرج حجاج فلسفي 17/06/2019   اإلثنين

   1 المدرج مسائل في العدالة والقانون  18/06/2019 الثالثاء 

 1المدرج  نصوص فلسفية بلغة أجنبية 12/10/2112األربعاء 

 رئيس القسم                                      


