
2022-2021:السنة الجامعية

                 

18-17

-

ي    
 
                    جامعة الحسن الثان

               كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

15-1416-1517-16

االثني  

9-810-911-1012-1113-12

مسلك  الفلسفة

الفصل  األول

استعمال الزمن 

14-13

استعمال الزمن قابل للتغيي : ملحوظة

. انشاء هللا . ذ. علم االجتماع

8: ق
ي
. ذة. مبادئ التفكي  الفلسف 

8: ق. ابتسام

. ذة.النفس. إىل مناهج ع. م

8:ق. إيمان توفيق

. ميادين علم االجتماع

8:ق. بلفقيه.ذ

ذة إيمان . علم النفس. م

8:ق.  توفيق 

. ذ. مفاهيم ونصوص

8: ق. لحميدي

8: ق. واشن. ذة.فرنسية. ل

السبت

الخميس

الجمعة

الثالثاء

األربعاء



2022-2021:السنة الجامعية

                 

18-17

-

السبت

استعمال الزمن قابل للتغيي : ملحوظة

ي            
 
                  جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

ابتسام . ذة. العلوم عند العرب

8ق. 

ي ع
 
. الفلسفة الغربية ف

8ق. الشيخ . ذ. الوسيط

8ق. فازيو .ذ. علم الكالمالخميس

الجمعة

االثني  
. ذ. مقاربات فلسفية للدين

8:ق. لحميدي
ي ع

 
. إسالمي. ع.الفلسفة ف

8ق . لحميدي .ذ

الثالثاء

11ق. زكري. ذ.  التصوفاألربعاء

مسلك  الفلسفة

الفصل  الثالث

استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-1517-16
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18-17

 

-

ي            
 
                  جامعة الحسن الثان

         كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

الجمعة

السبت

استعمال الزمن قابل للتغيي : ملحوظة

األربعاء
فلسفة العلوم 

فتح . ذ. واالبستمولوجيا

11: ق. الدين

التيارات الفلسفية الخميس

11:ق.فازيو. ذ.العربية

. ذة. فلسفة التاري    خ المعارصة

11:ق. ابتسام

االثني  

11ق. :بنفارس . ذ.ترجمة الثالثاء

التيارات الفلسفية 

. ذ. التحليلية المعارصة

11: ق. بنتاجر

. ذ. فلسفة القيم المعارصة

11ق. بنتاجر

مسلك  الفلسفة

الفصل  الخامس

ي العالم المعارص- استعمال الزمن 
 
الفلسفة ف

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-1517-16
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18-17

-

السبت

استعمال الزمن قابل للتغيي : ملحوظة

ي    
 
                    جامعة الحسن الثان

               كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدار البيضاء-بنمسيك 

الصمدي . ذ.اإلدارة والمقاولةاألربعاء

10: ق. عبد الهادي

. ذ. سوسيولوجيا اإلعالم

ي
 
10ق . وزان

الخميس

الجمعة

التواصل والمجاالت االثني  

7ق. معزوز. ذ. العمومية
51ق . معزوز. ذ. مديولوجيا

11. ق. بنفارس. ذ. ترجمةالثالثاء
محفوظ .ذ. نظريات التواصل

14ق. 

مسلك  الفلسفة

الفصل  الخامس

الفلسفة التواصل والمجال العمومي- استعمال الزمن 

9-810-911-1012-1113-1214-1315-1416-1517-16



                                                                                                    


