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بوحنك, أ214تعليمية الفلسفةبوحنك, أ113تعليمية الفلسفةجاري.أ13فلسفة الجمالعالوشيش.أ13فلسفة سياسيةاألحد

ة ةمحاض  ي معاضمحاض  فكر عرن 
ي معاضأ بلهادي214 فكر عرن 

أ بلهادي113

ي.أ13فلسفة العلومعريب,أ114لغة أجنبيةعريب,أ213لغة أجنبيةاإلثني  
 
عماري خ.أ13مناهج فلسفية معاضةجعيدان

ةسعدي, أ213فلسفة الجمالسعدي, أ114فلسفة الجمال ةمحاض  محاض 

ي معاض فكر عرن 
بكوش, ا113المجتمع و المخدراتجباب.أ13

ةالثالثاء بوساحة, أ13الفلسفة و اليوميبكوش, ا214المجتمع و المخدراتعيسو.أ214فلسفة العلوممحاض 

ةعيسو.أ113فلسفة العلوم محاض 

ي,أ13فلسفة غربية معاضةعيادي, ا214مناهج الفلسفة المعرصةعيادي, ا113مناهج الفلسفة المعرصة
ناشف,أ13تعليمية الفلسفةكيش 

ةاألربعاء ةمحاض  محاض 

بورحلة ف, أ131فلسفة غربية معاضةبورحلة ف, أ214فلسفة غربية معاضة
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روزي, أ512يهو مسيحية. فروزي, أ612يهو مسيحية. ف

ي
 
مليط, أ415يهو مسيحية. فمليط, أ315يهو مسيحية. فمنطق رمزيفلسفة التاويل ف

ةمليط.أ12العرص الوسيطاألحد بلهادي,أ616فلسفة التأويلبلهادي,أ516فلسفة التأويلولد يوسف, ا12محاض 

عبة,أ317منطق رمزيعبة,أ417منطق رمزي

ة محمدي,أ218لغة أجنبيةمحمدي,أ118لغة أجنبيةمحاض 

حاج ع الرحمان,ا119فلسفة إسالميةحاج ع الرحمان,ا219فلسفة إسالمية

أ بلعسل612علم الكالمأ بلعسل512علم الكالم

ي. منهجية بمنهجية البحث فلسفة إسالمية
ي. منهجية بعماري ف,أ115الفلسف 

عماري ف,أ215الفلسف 

ي. منهجية ببرحال,أ12
ي. منهجية ببجاوي, ا316الفلسف 

بجاوي,أ416الفلسف 

ةاإلثني   يلبيوض, ا12محاض 
يف,ا217مصادر فلسفيةالفلسف  يف,ا117مصادر فلسفيةحمدي ش  حمدي ش 

ة أ حواس518منطق رمزيأ حواس618منطق رمزيمحاض 

أولمو, ا319فلسفة إسالميةأولمو, ا419فلسفة إسالمية

ي, أ412لغة أجنبية
ي, أ312لغة أجنبيةحنيف 

حنيف 

بورحلة ف, أ415مصادر فلسفيةبورحلة ف, أ315مصادر فلسفيةعلم الكالم

ةالثالثاء ي, أ216منطق رمزيمحاض 
 
ي, أ116منطق رمزيبودان

 
بودان

الجوزي, ا217علم الكالمالجوزي, ا117علم الكالم

محمدي, أ518لغة أجنبيةمحمدي, أ618لغة أجنبية

كبيش, أ619مصادر فلسفيةكبيش, أ519مصادر فلسفية

حواس, أ312فلسفة التأويلحواس, أ412فلسفة التأويل

يف115فلسفة التأويلفلسفة التاريــــخفلسفة يهودية يف215فلسفة التأويلأ رضا ش  أ رضا ش 

ةمسيحيةاألربعاء ي. منهجية بمحاض 
ي. منهجية ببوجالل, أ516الفلسف 

بوجالل, أ616الفلسف 

ة ي, أ617فلسفة إسالميةمحاض  ي, أ517فلسفة إسالميةطيب  طيب 

ي, أ218يهو مسيحية. ف ي, أ118يهو مسيحية. فهرباج  هرباج 

أ لبيوض419علم الكالمأ لبيوض319علم الكالم

الخميس

وارث, أشكار.أ12 12

مناد.أ12




