
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والبحث العلميوزارة التعليم العالي    

  1جامعة باتنة

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية      

 2019/2020السنة الجامعية                                                                        الف لسفة  قسم    

 LMD(2)للسنة الثانية  األوللرقابة السداسي  التوزيع الزمني

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

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

 1المدرج  مدارس الفلسفة اليونانية 13/01/2020    االثنين

1المدرج  فلسفة يونانية 14/01/2020 الثالثاء    

1المدرج  فكر شرقي 15/01/2020 األربعاء    

1المدرج  تاريخ العلم 16/01/2020الخميس   

1المدرج  فكر خلدوني 19/01/2020  األحد    

1المدرج  فلسفة القيم 20/01/2020   اإلثنين  

1المدرج  منهجية البحث الفلسفي 21/01/2020 الثالثاء   

1المدرج  منطق تقليدي 22/01/2020األربعاء   

                

               



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة    

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2019/2020السنة الجامعية                                                                                             قسم الف لسفة               

 LMD(3للسنة الثالثة )  األولالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

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

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

01المدرج  فلسفة غربية حديثة 13/01/2020    االثنين  
01 المدرج مناهج فلسفية 14/01/2020 الثالثاء    
01المدرج  فلسفة إجتماعية 15/01/2020 األربعاء    
01المدرج  بيوتيقا 16/01/2020الخميس   

01المدرج  فكر عربي حديث 19/01/2020  األحد    
01المدرج  فلسفة الجمال 20/01/2020   اإلثنين  

01المدرج  تعليمية الفلسفة 21/01/2020 الثالثاء   
01المدرج  العلومفلسفة  22/01/2020األربعاء   

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2019/2020السنة الجامعية                                                                                    قسم الف لسفة                     

  غربية حديثة ومعاصرة فلسفة 1مــاستر  األولالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

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

 اتالمدرج المقياس   األيــــام 

 03المدرج  أنساق فلسفية 13/01/2020    االثنين

03المدرج  مناهج فلسفية 14/01/2020 الثالثاء    

03المدرج  فالسفة التنوير 15/01/2020 األربعاء    

03المدرج  تاريخ العلم 16/01/2020الخميس   

03المدرج  حجاج فلسفي 19/01/2020  األحد    

03المدرج  مصادر فلسفية 20/01/2020   اإلثنين  

03المدرج  فكر جزائري 21/01/2020 الثالثاء   

03المدرج  فلسفة العلوم 22/01/2020األربعاء   

                



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2019/2020السنة الجامعية                                                                                        قسم الف لسفة                     

 تطبيقيةفلسفة  1مــاستر   األولالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

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

 المدرجات المقياس األيــــام   

 02المدرج  فلسفة التاريخ 13/01/2020    االثنين

 02المدرج  مناهج البحث الفلسفي 14/01/2020 الثالثاء  

 02المدرج  أخالق تطبيقية 15/01/2020 األربعاء  

 02المدرج  دولة ونظم سياسية 16/01/2020الخميس 

 02المدرج  حجاج فلسفي 19/01/2020  األحد  

 02المدرج  مصادر فلسفية 20/01/2020   اإلثنين

 02المدرج  فكر جزائري  21/01/2020 الثالثاء 

 02المدرج  فلسفة العلوم 22/01/2020األربعاء 

 رئيس القسم                                      

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 العلو م اإلنسانية االجتماعية    كلية     

 2019/2020السنة الجامعية                                                                                         قسم الف لسفة                     

 غربية حديثة ومعاصرةفلسفة  2مــاستر   األولالتوزيع الزمني لرقابة السداسي 

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

 المدرجات المقياس األيــــام   

 01المدرج  فلسفة اإلختالف 13/01/2020    االثنين

 01المدرج  تعليمية الفلسفة 14/01/2020 الثالثاء  

 01المدرج  فلسفة قارية 15/01/2020 األربعاء  

 01المدرج  انجلوسكسونية 16/01/2020الخميس 

 01المدرج  فلسفة الفن 19/01/2020  األحد  

 01المدرج  مشكالت فلسفية 20/01/2020   اإلثنين

 01المدرج  تقنيات البحث 21/01/2020 الثالثاء 

 01المدرج  مقاوالتية 22/01/2020األربعاء 

 رئيس القسم                                      

 



 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

1جامعة باتنة  

 كلية العلو م اإلنسانية االجتماعية       

 2019/2020السنة الجامعية                                                                                         قسم الف لسفة                     

 فلسفة تطبيقية 2مــاستر   األولزيع الزمني لرقابة السداسي التو

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

 المدرجات المقياس األيــــام   

 3المدرج  فلسفة الفعل  13/01/2020    االثنين

 3المدرج  تعليمية الفلسفة 14/01/2020 الثالثاء  

 3المدرج  والجمالياتالفن  15/01/2020 األربعاء  

 3المدرج  بيوتيقا 16/01/2020الخميس 

 3المدرج  فلسفة الدين 19/01/2020  األحد  

 3المدرج  نظريات اإلتصال 20/01/2020   اإلثنين

 3المدرج  منهجيات الحوار 21/01/2020 الثالثاء 

 3المدرج  مقاوالتية 22/01/2020األربعاء 

 رئيس القسم                                      

 


