قشم العلوم االجتماعية
شعبة الفلشفة
التوزيع الزمين اخلاص بالشهة الثانية تكويو توجيهي فلشفة
اليوم

09.30-08.00

هنهجية البحث الفلسفي2

األحد

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

هنهجية البحث الفلسفي2

أ .حميذات

د .ثخيات
كاعة C01 :

ق14 :
فلسفة اسالمية

االثنني

11.10-09.40

12.50-11.20

أ.سيان

14.40-13.10

16.20-14.50

فلسفة إسالمية
أ .سيان

كاعة C01

كاعة 14

اللغة ألاجنبية

فلسفة يهودية مسيحية
أ .بن جلطي

فلسفة يهودية-مسيحية
أ .بن جلطي

اللاعة14 :

اللاعةCO1 :

اللاعة14 :

علم الكالم

علن الكالم

أ .كشكار

أ.كشكار

قC01 :

كاعة 14

اانطم الزمشز
أ.بن سليمان

اانطم الزمشز
أ.بن سليمان

فلسفة الذين
د .جنان

مصادر فلسفية
أ .حمذز

اللاعة c01

اللاعة 14

كاعة CO1

اللاعة 14

فلسة الحأويل في العصز
الوسيط
د .علية
اللاعة14 :

فلسفة الحأويل في ع الوسيط
د .علية
اللاعة14 :
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التوزيع الزمين اخلاص بالشهة الثالثة تكويو توجيهي فلشفة
اليوم
األحد

09.30-08.00

11.10-09.40

فكز عزبي معاصز
د .علية

فكز عزبي معاصز
د .علية

فلسفة غزبية معاصزة
د.عليبي

اللاعة28 :

.كاعةC01 :

اللاعة.28 :

جعليمية الفلسفة2

فلسفة الجمال2

فلسفة الجمال2

أ.حميذات

د.حيذوس ي

د .حيذوس ي

اللاعةC01 :

اللاعة28 :

اللاعة28 :

جعليمية الفلسفة2

االثنني

أ.

حميذات
اللاعة28 :

الثالثاء

فلسفة غزبية معاصزة

لغة أجنبية

أ .معاريف

األربعاء

اخلميس

اللاعة28 :
مناهج فلسفية معاصزة

مناهج فلسفية معاصزة

د.جنان

د .جنان

اللاعةC01 :

اللاعة28 :

الفلسفة السياسية

ااخذرات وااجحمع

اللاعة.C01 :

الفلسفة واليومي
د .علية

اللاعة14 :

د.جنان

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

أ.

موصار
قC01 :

اللاعة28 :
فلسفة العلوم
د.بن جلطي
اللاعة28 :

فلسفة العلوم
د .بن جلطي
اللاعة28 :
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شعبة الفلشفة
التوزيع الزمين اخلاص بالشهة أوىل ماسرت فلشفة عامة
الفوج01 :
اليوم

09.30-08.00

األحد

االثنني

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

16.20-14.50

الحجاج الفلسفي2

إشكاليات الفلسفة الحذيثة

لغة أجنبية

د .عليبي
كاعة 20:

د .ثخيات
اللاعةC01 :

اللاعة20 :

اشكاليات فلسفة الحاريخ
أ .حيذوس ي
ق20 :

الحجاج الفلسفي
د .عليبي
اللاعةC01 :

مشكالت في فلسفة العلوم2
ب .كشكار
اللاعة 20:

مشكالت في فلسفة العلوم2
أ .كشكار
اللاعة C01 :

مصادر فلسفية2

إشكاليات الفلسفة الغزبية

اانطم محعذد الليم

د .حيذوس ي
اللاعةC01 :

أ.بن سليمان
اللاعةC01 :

مصادر فلسفية2
أ.لكحل
اللاعةC01 :

الثالثاء

فكز جشاازز 2مح
أ .حمذز
اللاعة20 :

األربعاء

إشكاليات الفلسفة
الحذيثة
د .ثخيات
اللاعة20 :

أ.حمذز
اللاعة 20

اخلميس

جعليمية الفلسفة1
د .معاريف
كاعة 20

جعليمية الفلسفة1
د .معاريف
كاعة 20:
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شعبة الفلشفة
التوزيع الزمين اخلاص بالشهة أوىل ماسرت فلشفة عامة
الفوج02 :
اليوم

09.30-08.00

11.10-09.40

12.50-11.20

14.40-13.10

لغة أجنبية

إشكاليات الفلسفة الحذيثة

مشكالت في فلسفة العلوم

أ.؟؟
اللاعة28 :

د .ثخيات
اللاعةC01 :

أ .حميذات
اللاعة14 :

الحجاج الفلسفي
د.عليبي
ق28 :

الحجاج الفلسفي
د .عليبي
اللاعةC01 :

الثالثاء

فكز جشاازز 2مح
ت .حمذز
اللاعة20 :

جعليمية الفلسفة1
د.معاريف
اللاعة 28 :

مشكالت في فلسفة العلوم2
أ .كشكار
اللاعة C01 :

األربعاء

إشكاليات فلسفة الحاريخ
د .حيذوس ي
اللاعة28 :

إشكاليات الفلسفة الحذيثة
د .ثخيات
اللاعة C01 :

اشكاليات فلسفة الحاريخ
د .حيذوس ي
اللاعةC01 :

اخلميس

جعليمية الفلسفة1
د .معاريف
كاعة 20

مصادر فلسفية2
أ .حمذز
اللاعة28 :

مصادر فلسفية2
أ .حمذز
اللاعةC01 :

األحد

االثنني

16.20-14.50

18.00-16.30

اانطم محعذد الليم
أ .بن سليمان
اللاعةC01 :

القسم
رئيسرئيس
القس2018

2019/01/06

