
   

 

 الفلسفة  : اسم القسم         

 نورية خالف  :القسم  ئيسر           

  لإللتحاق باملدرسةفما فوق في البكالوريا باإلضافة للنجاح في مقابلة القبول   12الحصول على معدل  :شروط االلتحاق بالقسم           

 :  طبيعة التكوين            

 التكوين في الطور االول  -

 التكوين في الطور الثاني) املاستر ( -

 :الشهادة املتحصل عليها و  )املالمح(و شروط االلتحاق بها عروض التكوين في التدرج
 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق امللمح

 ثانوي ستاذ تعليم أ املقابلةفما فوق + النجاح في  12معدل  الثانوي 

 املتحصل عليها  :الشهادة وشروط االلتحاق بهاو عروض التكوين في املاستر             

 الشهادة املتحصل عليها  شروط االلتحاق املاستر

عن طريق مسابقة على أساس الشهادة في حدود - فلسفة غربية ومناهجها التعليمية 

 املقاعد البيداغوجية املتوفرة. 

  أكاديمي 2ماستر 

 

 

           

  تعداد االساتذة    

 11 اساتذة التعليم العالي 

 08  أ االساتذة املحاضرين

 05 ب االساتذة املحاضرين

 05 أ االساتذة املساعدين

 / ب االساتذة املساعدين

 02 االساتذة املشاركين 

   

 

 
 

 : اللجنة العلمية للقسم               

 الصفة االسم واللقب

 رئيسا شيكو يمينة

 عضوا خالف نورية

 عضوا طيبي مسعود

 عضوا بن بوزيد حياة

 عضوا مقران فضيلة

 عضوا قايد سلسمة

 عضوا حمالي فريدة

 عضوا عمروش اسيا

 

 

 1  معلومات عامة عن القسم

 2 اساتذة القسم

 3  لجان القسم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى

 فلسفة التاريخ علم الجمال الفلسفة الغربية الحديثة علم الكالم الفكر الشرقي القديم

 الفكر الجزائري  و مناهجهافلسفة العلوم  املنطق الرياض ي الفلسفة اإلسالمية الفلسفة اليونانية

 املناهج التعليمية فلسفة اللغة الفلسفة السياسية فلسفة أوروبية وسيطية املنطق الصوري

 التعليمية الخاصة فلسفة غربية معاصرة تاريخ العلم فلسفة األخالق علم اإلجتماع العام

 التشريع املدرس ي عربي إسالمي معاصرفكر  علم النفس التربوي  علم نفس الطفل و املراهق علم النفس العام

 املذكرة منهجية البحث TIC الرياضيات مدخل إلى علوم التربية

 TIC تاريخ التربية
النصوص الفلسفية 

 الفرنسية)ترجمة(
 التربص فلسفة التربية

TIC 

النصوص الفلسفية 

 الفرنسية)ترجمة(

النصوص الفسفية 

 باإلنجليزية) ترجمة(

النصوص الفلسفية 

 الفرنسية)ترجمة(
 املجموع

النصوص الفلسفية 

 الفرنسية)ترجمة(

  النصوص الفسفية باإلنجليزية

 ) ترجمة(
 املجموع

النصوص الفسفية 

 باإلنجليزية) ترجمة(
 

النصوص الفسفية 

 باإلنجليزية) ترجمة(
  املجموع  املجموع

     املجموع

 4 الوحدات املبرمجة بالقسم حسب امللمح و السنة

ثانوي ملمح  


