
جتماعية و سانية العلوم الزمن                                                ليـــــة الفلسفة  //  استعمال   )2021  - 2020(     شعبة

جتماعيـــة العلوم الثانية                                                                        قسم عالسدا(السنة    ر       )  2021جوان  10   – ماي  09(   - )الرا

ن  حد   عاء  الثالثاء  ثن س  ر م   ا

08:30  09:30  

الوسيط العصر ل التأو طراتفلسفة بن

ف   22ق1تط
الكالم   علم

ق   22قسول

إسالمية ففلسفة تط س   22ق1را

الوسيط العصر ل التأو فلسفة

طر  قبن   22ات

  

الرمزي   املنطق

ف    3ف/2ف/1تط

مدرج ي   6مغر

الكالم ف  علم تط   23ق2سومار

الفلسفي البحث ية   2من

ف تط الكالم  24ق3معرف ف  علم تط   24ق3سومار

09:30  10:30  

الوسيط العصر ل التأو طراتفلسفة بن

ف الكالم  22ق1تط   علم

ق   22قسول

فإسالميةفلسفة تط س   22ق1را

الوسيط العصر ل التأو فلسفة

ق طرات   22بن

الرمزي   املنطق

ف    3ف/2ف/1تط

مدرج ي   6مغر

الكالم ف  علم تط   23ق2سومار

الفلسفي البحث ية    2من

ف تط ف  24ق3معرف تط سومار الكالم   24ق3علم

10:30 11:30  
إسالمية   فلسفة

فم تط   32   2روفل

الكالم    علم

ف ي   22ق1مرا

  

  

ودية      مسيحية–فلسفة

ف      21ق  3دوا

  

  

ودية       مسيحية–فلسفة

ف   22ق1حفيان

إسالمية   فلسفة

ق س   22را

الوسيط العصر ل التأو    فلسفة

ف تط ة بو   23ق2بن

الفلسفي البحث ية   2من

ف تط   23ق2معرف

ود       مسيحية–يةفلسفة

  24ق3فحفيان

الوسيط العصر ل التأو    فلسفة

ف تط ة بو   24ق3بن

11:30  12:30  
إسالمية   فلسفة

فم تط   32   2روفل

الكالم    علم

ف ي ودية  22ق1مرا    مسيحية–فلسفة

ف      21ق  3دوا

  

  

ودية       مسيحية–فلسفة

ف   22ق1حفيان

إسالمية   فلسفة

س   22قرا

الوسيط العصر ل التأو    فلسفة

ف تط ة بو   23ق2بن

الفلسفي البحث ية   2من

ف تط   23ق2معرف

ودية       مسيحية–فلسفة

ف   24ق3حفيان

الوسيط العصر ل التأو    فلسفة

ف تط ة بو   24ق3بن

  

12:30 13:30  

  

  

الفلسفي البحث ية   2من

ف تط اوي   22ق1عر
الفلسفيمن البحث   2ية

ق ة بو   22بن

ودية       مسيحية–فلسفة

ف   23ق2حفيان

الرمزي   املنطق

ق ي   22مغر

ية أجن   محدادي لغة

عن إسالمية  EADعليم   فلسفة

ف تط   24ق3مروفل

 

 



13:30 14:30  

الفلسفي البحث ية   2من

ف تط اوي الفلسفي  22ق1عر البحث ية   2من

ة بو   22قبن

ودية       مسيحية–فلسفة

ف   23ق2حفيان

الرمزي   املنطق

ق ي   22مغر

  

  
إسالمية   فلسفة

ف تط   24ق3مروفل

14:30 15:30    
القيم   فلسفة

عن عليم   EADعواد

فلسفية   مصادر

عن عليم اوي   EADعر
    

15:30 16:30            

  

القسم س رئ   مساعد

  

  

  

  

  

امة   :مالحظة

عن - التعليم ضوريباملوازاةعديتواصل ا التعليم   .مع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

عد عن املنصة:التعليم نحَو الدروس وّجــھ
ُ
ت  

http://learn.univ-sba.dz/ 

 

املؤطر ستاذ فقية الوحدات  املؤطر   ستاذ شكشافيـة  س  الوحدات

ية شيوخ أجن )محاضرة( عواد   لغة القيم           فلسفة

اوي    )تطبيقعر  مصادر فلسفیة 

     



جتماعية و سانية العلوم الزمن                                                                    ليـــــة الفلسفة  //  استعمال   )2021  -  2020(  شعبة

جتماعيـــة العلوم يالسدا 1ماس                                                         قسم ومعاصرة(        الثا حديثة ية غر        )2021جوان  10   – ماي  09(  -)فلسفة

  ر  

ن  حد   عاء  الثالثاء  ثن س      ر م   ا

08:30  09:30  

  

يجلية ال عد   ما

ق   25دوا

الفلسفة   1عليمية

مدرج ي مرا   4تط

فلسفية   2مصادر

ق   25أوال

الفلسفي اج   2ا

مدرج قادري   4تط

الفلسفي اج   2ا

ق   25قادري

09:30  10:30  

يجلية ال عد   ما

ق   25دوا

  

الفلسفة   1عليمية

مدرج ي مرا   4تط

فلسفية   2مصادر

ق   25أوال

الفلسفي اج   2ا

مدرج قادري   4تط

الفلسفي اج   2ا

ق   25قادري

10:30 11:30  
ديثة ا الفلسفية   2ساق

ق   21قعواد

الفلسفة   1عليمية

ق   25قسول

العلوم   2مشكالت: فلسفة

ق   26نزار

يجلية ال عد   ما

  25قتطقادري

  

تصال ة    نظر

عن  ضر   EADعليم

11:30-12:30  
ديثة ا الفلسفية   2ساق

ق   21قعواد

الفلسفة   1عليمية

ق   25قسول

ا   2مشكالت: لعلومفلسفة

ق   26نزار

يجلية ال عد   ما

  25قتطقادري

  

ية أجن   لغة

عن  شيوخ   EADعليم

12:30 13:30  
ديثة ا الفلسفية   2ساق

ق تط   25عواد

فلسفية2  مصادر

مدرج نزار 4تط  

جزائري    2فكر

عنمروفل   EADعليم

العلوم   2مشكالت: فلسفة

مدرج أوال 6تط  
  

13:30 14:30  
ديثة ا الفلسفية   2ساق

ق تط   25عواد

فلسفية2  مصادر

مدرج نزار   4تط
  

العلوم   2مشكالت: فلسفة

مدرج أوال   6 تط
  

14:30 15:30  
  

      
  

  

15:30 16:30          
  

  

القسم س رئ  مساعد

  
  
  
  

امة    :مالحظة

عد - عن التعليم ضوريباملوازاةيتواصل ا التعليم   .مع

عد عن املنصة: التعليم نحَو الدروس وّجــھ
ُ
ت  

http://learn.univ-sba.dz/ 

 

املؤطر ستاذ فقية الوحدات  ا   ملؤطرستاذ شكشافيـة  س  الوحدات

ية شيوخ أجن )محاضرة( مروفل  لغة جزائري    2فكر

)محاضرة( ضر    تصال  ة  نظر

 



جتماعية و سانية العلوم الزمن                                                                    ليـــــة الفلسفة  //  استعمال   )2021  -  2020(  شعبة

جتماعيـــة العلوم يالسدا 1ماس                                                         قسم تطبيقية(       الثا        )2021جوان  10   – ماي  09( - )فلسفة

  ر  

ن  حد   عاء  الثالثاء  ثن س      ر م   ا

08:30  09:30  
ضارة وا خ التار   2فلسفة

ق تط   26مخلوف

الفلسفة   1عليمية

مدرج ي مرا   4تط

فلسفية   2مصادر

ق   25أوال

الفلسفي اج   2ا

مدرج قادري   4تط

الفلسفي اج   2ا

ق   25 قادري

09:30  10:30  
ال ضارةفلسفة وا خ   2تار

ق تط   26مخلوف

الفلسفة   1عليمية

مدرج ي مرا   4تط

فلسفية   2مصادر

ق   25أوال

الفلسفي اج   2ا

مدرج قادري   4تط

الفلسفي اج   2ا

ق   25 قادري

10:30 11:30  
السياسية والنظم   2الدولة

ق ديدة   26بن

الفلسفة   1عليمية

ق   25قسول

العلوم   2مشكالت: فلسفة

ق   26نزار

ضارة وا خ التار   2فلسفة

ق   26مخلوف

السياسية والنظم   2الدولة

ق تط ديدة   26بن

11:30-12:30  
السياسية والنظم   2الدولة

ق ديدة   26بن

الفلسفة   1عليمية

ق   25قسول

العلوم   2مشكالت: فلسفة

ق   26نزار

ضارة وا خ التار   2فلسفة

ق   26مخلوف

  

السياسية والنظم   2الدولة

ديدة قبن   26تط

12:30 13:30  
والقانون  العدالة   مسائل

عن  دبار   EADعليم

فلسفية2  مصادر

مدرج نزار 4تط  

جزائري    2فكر

عنمروفل   EADعليم

العلوم   2مشكالت: فلسفة

مدرج أوال 6تط  

ية أجن   لغة

عن  شيوخ   EADعليم

13:30 14:30    
فلسفية2  مصادر

مدرج نزار   4تط
  

العلوم   2التمشك: فلسفة

مدرج أوال   6تط
  

14:30 15:30  
  

      
  

  

القسم س رئ  مساعد

  
  
  
  
  

امة   :مالحظة

عد - عن التعليم ضوريباملوازاةيتواصل ا التعليم   .مع

عد عن املنصة: التعليم نحَو الدروس وّجــھ
ُ
ت  

http://learn.univ-sba.dz/ 

 

املؤطر ستاذ فقية الوحدات  املؤطر   ستاذ شكشافيـة  س  الوحدات

ية شيوخ أجن )محاضرة( مروفل  لغة جزائري    2فكر

)محاضرة(  دبار    والقانون   العدالة  مسائل

 


