السنة الجامعية 2018/2017
شعبة الفلسفة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

جدول استعمال الزمن للسنة الثانية فلسفة عامة  – LMDالسداسي الرابع –
الفوج

01

01

األيام

الحصة األولى
09.30-08.00

الحصة الثانية
11.10-09.40

السبت

المنطق الرمزي
أ.زقعيد
ق24
فلسفة التاريخ
ق11
أ.د سعد هللا

مصادر فلسفية
أ.برابح
C200
فلسفة التأويل في
العصر الوسيط
ق 11
أ.لعموري
علم الكالم
أ.سعد هللا
ق04

األحد

01

االثنين

01

الثالثاء

01

األربعاء

01

الخميس

علم الكالم
أ.سعد هللا
ق04

الحصة الثالثة
12.50-11.20
المنطق الرمزي
أ.زقعيد الصغير
ق24
فلسفة التأويل في
العصر الوسيط
ق 11
كراش

الحصة الرابعة
14.40-13.10
فلسفة إسالمية ق26
أ.بن غزالة ق29

الحصة الخامسة
16.20-14.50
فلسفة إسالمية
أ.بن غزالة ق29

الحصة السادسة
18.00-16.30
لغة أجنبية أ.باكلي
رضا ق26

فلسفة يهودية مسيحية
ق 04أ.لعموري
فلسفة يهودية
مسيحية
ق 04أ.لعموري

منهجية البحث
الفلسفي
ق 04بن قويدر

منهجية البحث الفلسفي
ق 04بن قويدر

رئيس القسم

مالحظة :كل القاعة المبرمجة متواجدة بمبنى الحقوق

السنة الجامعية 2018/2017

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

شعبة الفلسفة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

جدول استعمال الزمن للسنة الثالثة فلسفة  – LMDالسداسي السادس -
الفوج

األيام

الحصة األولى
09.30-08.00

01

السبت

01

األحد

01

االثنين

01

الثالثاء

الحصة الثانية
11.10-09.40

الحصة الثالثة
12.50-11.20

الحصة الرابعة
14.40-13.10

الحصة الخامسة
16.20-14.50

فلسفة غربية
معاصرة
د.زيغمي c200
فلسفة العلوم2
أ .كراش
أ.كراش ق14

الفلسفة ومبادئ حقوق
اإلنسان زيغمي ق26

المخدرات و
المجتمع
ق 25حجوب

الفلسفة واليومي
أ.حجوب ق24

فلسفة غربية معاصرة
حجوب ق24

مناهج فلسفية
معاصرة ق14
أ.كراش

تعليمية الفلسفة
أ.لعموري ق14

لغة فرنسية
أ.باكلي رضا ق16

فكر عربي معاصر
أ.بن قويدر
ق16

تعليمية الفلسفة
أبرابح ق03

فلسفة الجمال 2
أ.بن غزالة ق03

فكر عربي معاصر
أ.بن قويدر
ق03
فلسفة العلوم2
أ .كراش
أ.كراش ق03

الحصة السادسة
18.00-16.30
فلسفة الجمال2
أ.بن غزالة ق26

مناهج فلسفية معاصرة
أ.كراش ق3

 01األربعاء
 01الخميس

رئيس القسم
مالحظة :كل القاعة المبرمجة متواجدة بمبنى الحقوق

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

السنة الجامعية 2018/2017

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

شعبة الفلسفة

جدول استعمال الزمن للسنة األولى ماستر فلسفة عامة  – LMDالسداسي الثاني –
الفوج

01

01

األيام

السبت

األحد

01

االثنين

01

الثالثاء

01
01

الحصة األولى
09.30-08.00

الحصة الثانية
11.10-09.40

الحجاج الفلسفي
أ.حجوب ق 25

الحجاج الفلسفي2
أ.حجوب
ق25

تعليمية الفلسفة1
أ.بن غزالة
ق 10

مصادر فلسفية2
أ.برابح ق10

تعليمية الفلسفة1
أ.بن غزالة ق02

مشكالت في فلسفة
العلوم أ.كراش
ق02

الحصة الثالثة
12.50-11.20

الحصة الرابعة
14.40-13.10

المنطق المتعدد القيم
فكر جزائري2
زقعيد
أ.برابح ق 29
قc400
اشكالية الفلسفة
إشكالية فلسفة التاريخ
الغربية الحديثة
أ.د سعد هللا ق10
بن قويدر ق 16

الحصة الخامسة
16.20-14.50
مصادر فلسفية
أ.برابح عمر ق26

الحصة السادسة
18.00-16.30
لغة أجنبية
باكلي رضا ق25

اشكالية فلسفة التاريخ
أ.د سعد هللا ق 02
اشكالية الفلسفة
الغربية الحديثة
بن قويدر ق01

مشكالت في فلسفة
العلوم أ.كراش ق01

األربعاء
الخميس

رئيس القسم
مالحظة :كل القاعة المبرمجة متواجدة بمبنى الحقوق

السنة الجامعية 2018/2017
شعبة الفلسفة

جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

جدول استعمال الزمن للسنة الثانية ماستر تاريخ الفلسفة – السداسي الرابع -
الفوج

األيام

01

السبت

01
01
01
01

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء

الحصة األولى
09.30-08.00
ملتقى التدريب
أ.برابح ق29

الحصة الثانية
11.10-09.40

الحصة الثالثة
12.50-11.20

الحصة الرابعة
14.40-13.10

الحصة الخامسة
16.20-14.50

الحصة السادسة
18.00-16.30

إعالم آلي
ق28

 01الخميس

رئيس القسم
مالحظة :كل القاعة المبرمجة متواجدة بمبنى الحقوق

