الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د/مغالوي أحمد

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ محاضر (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

علم النفس التربوي
( نظري) قا02
رياضيات
ف 2قا41/

علم النفس التربوي
ف 1قا39/

علم النفس التربوي
ف 3قا43/

علم النفس التربوي
ف 2قا44/

رياضيات
ف 1قا40/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /تومي عبد القادر

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا 13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /مقران فضيلة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة محاضرة (أ)

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا-
14سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

ع.ن .طفل و المراهق

ع.ن .طفل و المراهق

ع.ن .طفل و المراهق

ف 1قا40/

ف 2قا41/

نظري قا37 /

األربعاء

ع .ن  .اإلجتماعي
ف 3ق44/

ع  .ن اإلجتماعي
ف 4ق39/

ع  .ن  .اإلجتماعي
ف 5ق37/

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /غازي محمد

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ محاضر( أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

مناهج العلوم
ف 2قا40/
مناهج العلوم
ف 6قا37/

مناهج العلوم
نظري مج 1قا2 /
مناهج العلوم
ف 7قا44/

مناهج العلوم
ف 5قا39/
رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /حياة بن بوزيد

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

األحــد

فلسفة اللغة
نظري مج 1قا2/

فلسفة اللغة
ف 1قا40/

فلسفة اللغة
ف 2قا41/

اإلثنين

فلسفة اللغة
ف 6قا39/

فلسفة اللغة
نظري مج 2قا2

فلسفة اللغة
ف 7قا40/

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /جبار دليلة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :استاذة مساعدة(أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

فلسفة التربية
ف 1قا39/

فلسفة التربية
ف 2قا41/

األربعاء
الخميس

فلسفة التربية
ف 3قا39/

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي 07 :ساو30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

فلسفة التربية
ف 4قا40/

فلسفة التربية
ف 5قا41/
رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /شيكو يمينة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة التعليم العالي

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30
فلسفة التاريخ
ف 2قا42/

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا
فلسفة التاريخ
ف 1قا40/

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة التاريخ
نظري مج 1قا02/

اإلثنين
الثالثاء

فلسفة التاريخ
ف 8قا37/

فلسفة التاريخ
ف 9قا39/

فلسفة التاريخ
ف 10قا43

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /بعيش مسعود

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي.

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

16سا17-سا30

14سا16-30سا
ف  .عربي معاصر
ف 6قا44/

ف .عربي حديث
ف 2قا42/

ف.عربي حديث
ف 3قا43/

ف  .عربي حديث
ف 1قا39/

ف .عربي معاصر
ف 7قا39/

ف  .عربي حديث
نظري قا02/

الخميس
الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /بحري علي

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ محاضر( أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد
اإلثنين

فلسفة اللغة
ف 8قا41/
علم الجمال
ف 1قا40/

10سا11-سا30
فلسفة اللغة
ف 9قا/؟
علم الجمال
ف 2قا41/

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة اللغة
ف+9ف 10قا/؟
علم الجمال
نظري قا37/

الثالثاء
األربعاء
الخميس
الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي./ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /لعروسي نادية

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة محاضر (ب)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي'
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

فلسفة إسالمية
نظري قا37/

13سا14-سا30
فلسفة إسالمية
ف 1قا40/

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة إسالمية
ف 2قا41/

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

مناهج العلوم

مناهج العلوم

ف 1قا37/

ف 9قا40/

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  07 :سا و  30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/:

رئيس قسم الفلسفة

..الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /عمــــر نقيــــــب

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ تعليم العالي.

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

األحــد

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا
المناهج التعليمية
و التقويم التربوي
نظري قا2/

13سا14-سا30
المناهج التعليمية
و التقويم التربوي
ف 3قا44/

14سا16-30سا

16سا17-سا30

المناهج التعليمية
و التقويم التربوي
ف 1قا42/

اإلثنين
الثالثاء

المناهج التعليمية
و التقويم التربوي
ف 5قا42/

المناهج التعليمية و
التقويم التربوي
ف 6قا41/

المناهج التعليمية و
التقويم التربوي
ف 4قا40/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي 1 :سا و 30د

رئيس قسم الفلسفة

المناهج التعليمية
و التقويم التربوي
ف 2قا43/

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /بلعروســــي عبد الرحيـــــــم

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعد(أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

16سا17-سا30

14سا16-30سا

األحــد
اإلثنين

علم النفس اإلجتماعي
ف 2قا 37

علم النفس اإلجتماعي
ف 1قا 42

الثالثاء

علم النفس اإلجتماعي
ف 1قا 42

علم النفس اإلجتماعي
ف 8قا 37

علم النفس اإلجتماعي
نظري مج 1قا2/

علم النفس
اإلجتماعي
نظري مج 2قا 2

علم النفس اإلجتماعي
ف 9قا39/

األربعاء

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
إسم و لقب األستاذ(ة) :أ.د /بليمـــــــأن عبد القادر

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

فلسفة التربية
فلسفة التربية
نظري مج 1قا 02/نظري مج 2قا02/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  03 :س
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

لجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ.د /طيبــــــــــي مسعــــود

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا 13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

فكر عربي معاصر
نظري قا2/

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  03 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

فلسفة سياسية
نظري قا 2

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريـــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ.د /عليش لعموري

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ التعليم العالي .
الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

فلسفة غربية معاصرة
نظري مج 2قا2/

رئيس قسم الفلسفة

16سا17-سا30

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /لونـــة ساميـــــة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

األحــد

13سا14-سا30
ميتافيزياء
ف 1قا42/

16سا17-سا30

14سا-30
16سا
ميتافيزياء
ف 1قا42/

ميتافيزياء
ف 3قا44/

اإلثنين
الثالثاء

ف  .غ  .معاصرة
ف 9قا44/

ف  .غ  .معاصرة
ف 10قا43/

ف  .غ  .معاصرة
ف 8قا44/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /عمروش آسيـــا

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

تاريخ العلم
ف 3قا40/

10سا11-سا30
تاريخ العلم
ف 1قا 39

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

تاريخ العلم
ف 2قا43/

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

فلسفة غربية معاصرة
ف 6قا 43

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

فلسفة غربية معاصرة
ف 7قا 40

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /قايـــد سليمـــــة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة محاضرة أ

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30
فلسفة غربية معاصرة
ف 5قا 43

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا
فلسفة غربية معاصرة
ف 3قا 42

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة غربية معاصة
ف 4قا 02/

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

فلسفة غربية معاصرة
ف 2قا 40

فلسفة غربية معاصرة
ف 1قا 37

فلسفة غربية
معاصرة
نظري مج 2قا02/

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /بطـــاش منـــانة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين

فلسفة سياسية؟

فلسفة سياسية ف3
قا43

الثالثاء
األربعاء

فلسفة غربية حديثة
نظري قا2/

فلسفة غربية حديثة
ف 1قا39/

فلسفة غربية حديثة
ف 2قا 42/

فلسفة غربية حديثة
ف 3قا 43

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /يحي الشريف سعيدة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

األحــد

14سا16-30سا
فلسفة التاريخ
ف 7قا39/

16سا17-سا30
فلسفة التاريخ
ف 6قا40/

اإلثنين
الثالثاء

ميتافيزياء
ف 6قا41/

ميتافيزياء
ف 4قا40/

ميتافيزياء
ف 5قا42/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  07 :سا و  30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /حمــــــالي فريــــدة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد
اإلثنين

10سا11-سا30

فلسفة التربية
ف 9قا42/
فلسفة األخالق
ف 2قا41/

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

فلسفة التربية
ف 8قا39/
فلسفة األخالق
ف 1قا40/

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة التربية
ف 10قا37/
فلسفة األخالق
نظري قا37/

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /خالف نورية

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة محاضر (ب)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين

منطق رمزي
ف 1قا 39

منطق رمزي
ف 3قا 37

منطق رمزي
ف 2قا 44

الثالثاء
األربعاء
الخميس

فلسفة اللغة
ف 5قا41/

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

فلسفة اللغة
ف 3قا39/

فلسفة اللغة
ف 4قا40/
رئيس قسم الفلسفة

لجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :د /شريفي السعيد

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ محاضر (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

16سا17-سا30

14سا16-30سا

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

فكر عربي معاصر
ف 10قا 37

فكر عربي معاصر
ف 09قا 42

فكر عربي معاصر
ف 08قا 42

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  04 :سا و 30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /سعيدي الونـــــاس

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعد (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

فكر عربي معاصر
ف 1قا42/

10سا11-سا30
فكر عربي معاصر
ف 2قا37/

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فكر عربي معاصر
نظري مج 1قا02

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

فكرعربي معاصر
ف 4قا40/

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

فكر عربي معاصر
ف 5قا41/

فكر عربي معاصر
ف 3قا39/
رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /نيازي أسلــــم خان

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا 13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
األحــد
اإلثنين

إنجليزية (س)4
ف 10قا44/

إنجليزية (س)3
ف 2قا44/

إنجليزية(س)3
ف 1قا39/

إنجليزية(س)3

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  06 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /بوزياني عائشة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  / :أستاذة محاضرة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا
المناهج التعليمية و
التقويم التربوي ف1
قا42

16سا17-سا30
المناهج التعليمية و
التقويم التربوي ف2
قا43

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

علم النفس اإلجتماعي
ف 7قا ؟

علم النفس التربوي
ف 6قا 43

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  06 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /مشتة ياسين

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعد ( ب)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

فلسفة وسيطية
نظري قا37/

اإلثنين

فلسفة سياسية
ف 4قا44/

13سا14-سا30
فلسفة وسيطية
ف 2قا41/
فلسفة سياسية
ف 1قا39/

14سا16-30سا

16سا17-سا30

فلسفة وسيطية
ف 1قا40/

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  07 :سا و  30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /كرومي قدور

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعد (ب)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

مناهج العلوم
ف 3قا41/

مناهج العلوم
ف 4قا43/

مناهج العلوم
ف 5قا39/

األحــد

14سا16-30سا

16سا17-سا30

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

مناهج العلوم
ف 10قا39/

مناهج العلوم
نظري مج 2قا02/

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  07 :سا و 30د
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /حاج سعيد بكير

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذ مساعد ( ب)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

فلسفة التربية
ف 7قا43/
فلسفة التاريخ
ف 3قا43/

فلسفة التربية
ف 6قا41
فلسفة التاريخ
ف 4قا44/

فلسفة التاريخ
ف 5قا44/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  09 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية/ :

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /دريــــــدي وفــاء

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  :أستاذة مساعدة (أ)

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

فرنسية (س)3
ف 3قا43/
فرنسية (س)4
ف 1قا42/

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  07 :سا و 30

فرنسية (س)3
ف 1قا39/
فرنسية (س)4
ف 2قا43/

فرنسية (س)3
ف 2قا42/

رئيس قسم الفلسفة

الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :د /محمود يعقوبي .

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  / :أستاذ تعليم عالي.

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام
األحــد

10سا11-سا30
ميتافيزياء
(نظري) قا 02

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة

11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا-
17سا30

منطق رمزي
( نظري) قا 37

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /عبد هللا قلي.

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية  / :أستاذ تعليم عالي .

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

علم النفس اإلجتماعي
نظري مج قا 02
التعليميات
نظري قا2/

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي  03 :سا
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
إسم و لقب األستاذ(ة) :أ /كــــــراد أحمــد

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الرتبة العلمية و المهنية :

لمدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2019/2018

جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافي:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ/عيسات نادية

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية :ا

/

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

/

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :عبة رشيدة

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

رئيس قسم الفلسفة

16سا-
17سا30

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :موهوب أمال

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :بن يوسف عبد العزيز

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
الرتبة العلمية و المهنية / :

إسم و لقب األستاذ(ة)  :المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي السبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األأسبوعــــي اإلضافية :ا

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة) :

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :

رئيس قسم الفلسفة

الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
إسم و لقب األستاذ(ة)  :سعو نبيل
الرتبة العلمية و المهنية / :

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 7 :سا و 30د و  04سا و  30د إبتداءا من .2018/05/02

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
إسم و لقب األستاذ(ة)  :بودرواز
الرتبة العلمية و المهنية / :

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

16سا17-سا30

14سا16-30سا

األحــد
اإلثنين
الثالثاء

إنجليزية ( س)3
ف 1قا 40

إنجليزية (س)3
ف 2قا 40

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 03 :سا

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
إسم و لقب األستاذ(ة)  :مليكش بلقاسم
الرتبة العلمية و المهنية / :

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

قسم الفلسفة
السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

األحــد

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30
فرنسية س 4
ف  3قا 43

16سا17-سا30

14سا16-30سا
فرنسية س 4
ف  4قا 44

فرنسية س 4
ف  5قا 43

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 4 :سا و  30د .من شهر أكتوبر إلى غاية  30 :أفريل .2018

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :موهوب أمال

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية / :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

11سا 13- 30سا

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

فرنسية س 3
ف  6قا 40

فرنسية ( س)3
ف 5قا 41
فرنسية س 3
ف 9قا 37

فرنسية (س)3
ف 3قا 41
فرنسية س3
ف  8قا 37

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 07:سا و  30د

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /مقران آرزقي

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
األحــد

مناهج التعليم و
التقويم التربوي
ف 1قا 40

مناهج التعليم و
التقويم التربوي
ف 2قا 41

مناهج التعليم و
التقويم التربوي
ف 3قا 37

تاريخ علم النفس
ف 1قا 40

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 06 :سا

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /بولعواد أمبارك .

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
األحــد
اإلثنين
الثالثاء

تاريخ علم النفس
ف 2قا 42
مناهج التعليم و
التقويم التربوي
نظري قا 02

مناهج التعليم و
التقويم التربوي
ف 4قا 41

مناهج التعليم و
التقويم التربوي
ف 5قا 39

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :

رئيس قسم الفلسفة

الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 06 :سا من سبتمبر  2017إلى غاية ديسمبر .2017

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /أحمين عبد العالي .

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
علم النفس العام
ف 5قا 44

األحــد

علم النفس العام
ف 6قا 41

اإلثنين
الثالثاء

علم النفس العام
ف 3قا 40

علم النفس العام
ف 4قا 37

األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 06 :سا

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ /صالحي فروجة .

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2018/2017
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
األحــد

علم النفس التربوي
ف 3قا 40

علم النفس التربوي
ف 4قا 37

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء

علم النفس التربوي
ف 5قا 44

علم النفس التربوي
ف 6قا 41

الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي / :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية 06 :سا من  07جانفي  2018إلى غاية نهاية السنة.

رئيس قسم الفلسفة

الجمهورية الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــــــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إسم و لقب األستاذ(ة)  :أ.

المدرسة العليا لألساتذة * بوزريعة *

الرتبة العلمية و المهنية :

قسم الفلسفة

الصفة  ( :دائم  /متعاقد  /مشارك  /ساعات إضافية )

السنة الجامعية 2019/2018
جـــــدول اإلستعمــــال الزمنـــــــي
التوقيت

الفتــــــرة الصبــــاحيــــــة
8سا10-30سا

األيام

10سا11-سا30

الفتـــــــرة المســـائيــــــــة
11سا 13- 30سا

13سا14-سا30

14سا16-30سا

16سا17-سا30

السبت
األحــد
اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحجــم الســاعــي األسبــوعــي العــادي :
الحجم الساعـــــي األسبوعــــي اإلضافية:

رئيس قسم الفلسفة

