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

جتماعيـــة العلوم الثالثة                                                         قسم السادس(السنة الفلسفة  - )السدا ل04(شعبة         )2021ماي08 - 2021أفر

  ر  

ن  حد   عاء  الثالثاء  ثن س  ر م   ا

08:30  

09:30  
مال ا ق 2فلسفة محاضرة س   23را

العلوم ف2فلسفة   22ق1معرف
معاصرة فلسفية محاضرةمنا   22قمعرف

ف س را معاصرة فلسفية معاصرة 22ق1منا ية غر   حفيانفلسفة

العلوم  22ق2ف الفلسفة   23ق2فأوال1فلسفة ف2عليمية  23ق2دوا

09:30  

10:30  
مال ا ق2فلسفة محاضرة س   23را

العلوم ف2فلسفة   22ق1معرف
ق محاضرة معرف معاصرة فلسفية   22منا

ف س را معاصرة فلسفية معاصرة  22ق1منا ية غر   حفيانفلسفة

العلوم  22ق2ف ف1فلسفة الفلسفة   23ق2أوال ف2عليمية   23ق2دوا

10:30 

11:30  

ف تط عواد معاصر ي عر معاصرة  22ق1فكر ية غر   فلسفة

ق محاضرة   22نزار

الفلسفة ف2عليمية ة بو   22ق1بن
العلوم ق 2فلسفة محاضرة   22أوال

مال ا ديدة 2فلسفة   22ق1فبن

فمن ي مرا معاصرة فلسفية مروفل  23ق2ا معاصر ي عر مال  23ق2ف فكر ا ف2فلسفة اوي   23ق2عر

11:30  

12:30  

ف تط عواد معاصر ي عر معاصرة  22ق1فكر ية غر   فلسفة

ق محاضرة   22نزار

الفلسفة ف2عليمية ة بو   22ق1بن
العلوم ق 2فلسفة محاضرة   22أوال

مال ا ديدة 2فلسفة   22ق1فبن

ف ي مرا معاصرة فلسفية مروفل  23ق2منا معاصر ي عر مال  23ق2ف فكر ا ف2فلسفة اوي   23ق2عر

12:30 

13:30  
ق محاضرة ي مرا معاصر ي عر   23فكر

خالق   فلسفة

  21قعواد
الفلسفة ق2عليمية محاضرة ة بو معاصرة  23بن ية غر ففلسفة   22ق 1حفيان

واليومي   الفلسفة

اوي    21ق عر

13:30 

14:30  
ق محاضرة ي مرا معاصر ي عر   23فكر

خالق   فلسفة

  21قعواد
الفلسفة ق2عليمية محاضرة ة بو معاصرة  23بن ية غر ففلسفة   22ق 1حفيان

واليومي   الفلسفة

اوي    21ق عر

14:30 

15:30  
  

  
ق شيوخ ية أجن ق  21لغة شيوخ ية أجن     21لغة

15:30 

16:30  
        

  

 

 

31/03/2021  

 اإلدارة
  

  

عد عن املنصة: التعليم نحَو الدروس وّجــھ
ُ
ت  

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

 

املؤطر ستاذ فقيةالوحدات  املؤطر   ستاذ شكشافيـة  س  الوحدات

الدينشي.أ نور وخ يــة  أجن نجاة.د  لغـة مة كر عواد خالق   فلسفة

محمد    اوي واليومي عر  الفلسفة


