
2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             الفلسفةقسم 

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

     األولالفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
فلسفة يهودية 

 مسيحية
شرادأ.   

20 :مد      مح  

مسٌحٌة فلسفة ٌهودٌة  
 أ. شراد

11تط       ق:   

 فلسفة القيم
شبليأ.   

20 :مد      مح  

الرمزيالمنطق    
غرٌسًأ.   

36: ق       تط   

رمزيالمنطق ال  
 أ. غريسي

20: مح      مح  

 
 األحــــــــــد

 علم الكالم 
فنقالأ.   

38تط     ق:   

 مصادر فلسفٌة 
شبلًأ.   

37تط      ق:   

 علم الكالم
عنياتأ.   

25 :مد    مح  

  
 االثنـــــــين

فلسفة التأويل في   
 العصر الوسيط

أ. حمان                
21: مد       مح  

فلسفة التأوٌل فً 
 العصر الوسٌط

أ. حمان              
36تط          ق:   

 فلسفة اسالمية 
بلعقروزأ.   

23 :مد       مح  

 

 الثــــــالثاء

سالمٌةإفلسفة    
بوسكرةأ.   

38: ق      تط  

 لغة أجنبٌة 
بلٌلٌطةأ.   

26: ق      تط  

 منهجٌة البحث فلسفً
           بن شرٌفأ. 

39تط       ق:      

 منهجية البحث فلسفي
بن شريف           أ. 

20 :مد      مح     

 
 األربـــــعاء

الخـمـيــس         
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لثانـــــــي    االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
فلسفة يهودية 

 مسيحية
شرادأ.   

20 :مد      مح  

 منهجٌة البحث فلسفً
             زروخًأ. 

44تط     ق:     

 فلسفة القيم
شبليأ.   

20 :مد      مح  

 علم الكالم 
 أ. عنٌات
37تط     ق:   

 المنطق الرمزي
 أ. غريسي

20: مح      مح  

 
 األحــــــــــد

 فلسفة ٌهودٌة مسٌحٌة 
 أ. شراد

37: ق      تط  

 المنطق الرمزي 
مرابطٌنأ.   

39: قتط          

 علم الكالم
عنياتأ.   

25 :مد    مح  

 مصادر فلسفٌة
شبلًأ.   

36تط         ق:   

 
 االثنـــــــين

فلسفة التأويل في   
 العصر الوسيط

أ. حمان                
21: مد       مح  

فلسفة التأوٌل فً 
 العصر الوسٌط

              فنقالأ. 
37تط       ق:   

 فلسفة اسالمية 
بلعقروزأ.   

23 :مد       مح  

 

 

 الثــــــالثاء

سالمٌةإفلسفة      
خاصةأ.   

42:ق       تط  

 لغة أجنبٌة
بلٌلٌطةأ.   

42: ق     تط  

 منهجية البحث فلسفي
بن شريف           أ. 

20 :مد      مح     

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لثالـــــــث    االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
فلسفة يهودية 

 مسيحية
شرادأ.   

20 :مد      مح  

 فلسفة القيم 
شبليأ.   

20 :مد      مح  

 علم الكالم
عنٌات.أ  

39تط     ق:   

 المنطق الرمزي  
 أ. غريسي

20: مح      مح  

 
 األحــــــــــد

 المنطق الرمزي  
غرٌسًأ.   

35: قتط       

 علم الكالم 
عنياتأ.   

25 :مد    مح  

سالمٌةإفلسفة   
بلعقروزأ.   

35: ق      تط  

 
 االثنـــــــين

 منهجٌة البحث فلسفً 
           بن شرٌفأ. 

37تط     ق:      

فلسفة التأويل في 
 العصر الوسيط

أ. حمان                
21: مد       مح  

فلسفة التأوٌل فً  
 العصر الوسٌط

                فنقالأ. 
36تط       ق:   

 فلسفة اسالمية
بلعقروزأ.   

23 :مد       مح  

 

 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة 
بلٌلٌطةأ.   

35:ق       تط  

 فلسفة ٌهودٌة مسٌحٌة
بوعروريأ.   

32: ق      تط  

 مصادر فلسفٌة
مٌلودأ.   

31تط      ق:   

 منهجية البحث فلسفي 
بن شريف           أ. 

20 :مد      مح     

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لرابـــــــع    االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
فلسفة يهودية 

 مسيحية
شرادأ.   

20 :مد      مح  

 فلسفة القيم 
شبليأ.   

20 :مد      مح  

 منهجٌة البحث فلسفً
            زروخًأ. 

44تط       ق:     

 المنطق الرمزي  
 أ. غريسي

20: مح      مح  

 
 األحــــــــــد

فلسفة التأوٌل فً   
 العصر الوسٌط

                حمانأ. 
41تط       ق:   

 المنطق الرمزي
غرٌسًأ.   
44: ق   تط     

 علم الكالم
عنياتأ.   

25 :مد    مح  

 علم الكالم
بوعرٌريأ.   

39تط      ق:   

 
 االثنـــــــين

فلسفة التأويل في   
 العصر الوسيط

أ. حمان                

21: مد       مح  

سالمٌةإفلسفة   
بوسكرةأ.   

31: ق      تط  

 فلسفة اسالمية 
بلعقروزأ.   

23 :مد       مح  

 

 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة
بلٌلٌطةأ.   

37: ق       تط  

 مصادر فلسفٌة
نصرهللاأ.   

37تط      ق:   

 فلسفة ٌهودٌة مسٌحٌة 
بوعروريأ.   
41: ق      تط  

 منهجية البحث فلسفي 
بن شريف           أ. 

20 :مد      مح     

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    مصلحة التعليم والتقييمرئيس                                                                                                                                                             

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم الفلسفة                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لخامس    االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
فلسفة يهودية 

 مسيحية
شرادأ.   

20 :مد      مح  

 فلسفة القيم 
شبليأ.   

20 :مد      مح  

 مصادر فلسفٌة
شبلًأ.   

27تط      ق:   

 المنطق الرمزي  
 أ. غريسي

20: مح      مح  

 
 األحــــــــــد

 علم الكالم
فنقالأ.   

41تط     ق:   

 المنطق الرمزي 
مرابطٌنأ.   

39: ق       تط  

فلسفة التأوٌل فً 
 العصر الوسٌط

أ. حمان              
36تط          ق:   

 علم الكالم
عنياتأ.   

25 :مد    مح  

 لغة أجنبٌة
بلهوشاتأ.   
44: ق      تط  

 
 االثنـــــــين

التأويل في فلسفة   
 العصر الوسيط

أ. حمان                

21: مد       مح  

 منهجٌة البحث فلسفً
          بن شرٌفأ. 

44تط       ق:       

مسٌحٌة فلسفة ٌهودٌة  
 أ. شراد

37تط       ق:   

 فلسفة اسالمية
بلعقروزأ.   

23 :مد       مح  

 

 الثــــــالثاء

سالمٌةإفلسفة       
بوسكرةأ.   
36:ق      تط  

 منهجية البحث فلسفي
بن شريف           أ. 

20 :مد      مح     

 
 األربـــــعاء

الخـمـيــس         
    التعليم والتقييم رئيس مصلحة                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             لسفةقسم الف

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

ألول    االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبٌة

بلهوشاتأ.   
35: ق     تط  

معاصرةمناهج فلسفة   
حربوشأ.   

31تط     ق:   

 تعليمية الفلسفة
عليوةأ.   

21 :ق        مح  

 تعلٌمٌة الفلسفة  
 أ. علٌوة
44تط       ق:   

العلومالفلسفة   
بن وهلةأ.   
25 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

معاصرةفلسفة غربٌة       
 أ. عمور
16تط       ق:   

 فلسفة غربية معاصرة
عمورأ.   

20 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الجمال 
دموشأ.   
21 :ق    مح  

 فلسفة الجمال
دموشأ.   

39تط       ق:   

 فلسفة العلوم
بن ولهةأ.   

45ق:       تط  

 فكر عربي معاصر
بوطغانأ.   

25 :ق       مح  

 الفلسفة والبيوتيقا
حربوشأ.   

21 :ق      مح  

 الثــــــالثاء

 مخاطر المخدرات
نصرهللاأ.   

38تط      ق:   

ة معاصرةيمناهج فلسف  
بوسكرةأ.   

25 :ق         مح  

 الفلسفة واليومي
سعوديأ.   

21 :ق    مح  

 فكر عربً معاصر 
بوطغانأ.   

45تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لثانــــــي   االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبٌة 

بلهوشاتأ.   
38:ق     تط  

 تعليمية الفلسفة
عليوةأ.   

21 :ق      مح  

 فلسفة العلوم  
 أ. بن ولهة
39تط     ق:   

 

 الفلسفة العلوم
بن وهلةأ.   
25 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 تعلٌمٌة الفلسفة  
فنقالأ.   

36تط      ق:   

معاصرةفلسفة غربٌة   
 أ. عمور

34تط      ق:   

 فلسفة غربية معاصرة 
عمورأ.   

20 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الجمال 
دموشأ.   
21 :ق    مح  

معاصرةمناهج فلسفة   
بوسكرةأ.   

35تط      ق:   

 فلسفة الجمال
دموشأ.   

39تط       ق:   

 فكر عربي معاصر
بوطغانأ.   

25 :ق       مح  

 الفلسفة والبيوتيقا
حربوشأ.   

21 :ق      مح  

 الثــــــالثاء

مناهج فلسفية  
 معاصرة

بوسكرةأ.   

25 :ق         مح  

 الفلسفة واليومي
سعوديأ.   
21 :ق    مح  

 فكر عربً معاصر
 أ. بوطغان
36تط       ق:   

 مخاطر المخدرات
نصرهللاأ.   

38ق:       تط  

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

لثالـــــث   االفوج:                                                                                                      فلســفــــــــــةالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
معاصرةمناهج فلسفة   

حربوشأ.   
38تط       ق:   

 فلسفة العلوم
 أ. بن ولهة
35تط     ق:   

 تعليمية الفلسفة
عليوةأ.   

21 :ق        مح  

فلسفة غربٌة  
 معاصرة
 أ. عمور
13تط      ق:   

العلومالفلسفة   
بن وهلةأ.   
25 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 لغة أجنبٌة    
بلهوشاتأ.   
36: ق     تط  

 فلسفة غربية معاصرة
عمورأ.   

20 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 تعلٌمٌة الفلسفة
بوسكرةأ.   

37تط    ق:   

 فلسفة الجمال
دموشأ.   
21 :ق    مح  

 فكر عربً معاصر 
 أ. بوطغان
43تط     ق:   

 فكرعربي معاصر
بوطغانأ.   

25 :ق       مح  

 الفلسفة والبيوتيقا
حربوشأ.   

21 :ق      مح  

 الثــــــالثاء

مناهج فلسفية  
 معاصرة

بوسكرةأ.   
25 :ق         مح  

 الفلسفة واليومي
سعوديأ.   
21 :ق    مح  

 مخاطر المخدرات
نصرهللاأ.   

39تط      ق:   

 فلسفة الجمال
دموشأ.   
41ق:    تط     

  
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

 السداسي الثاني 0202/0203

ألول   االفوج:                                                                                 فلسفـة عامـــة   0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
 تعلٌمٌة الفلسفة 

 أ. قرواز
29تط       ق:   

 تعليمية الفلسفة
قروازأ.   

50 :ق       مح  

مشكالت فً فلسفة 
 العلوم

 أ. مرابطٌن
42تط          ق:   

مشكالت في فلسفة 
 العلوم

 أ. مرابطين
15ق:          مخ  

  
 األحــــــــــد

 مصادر فلسفٌة 
 أ. زروخً

26ق:        تط  

 مصادر فلسفية
زروخيأ.   

51 :ق       مح  

 فكر جزائري 
عميرةأ.   

51 :ق       مح  

نصوص فلسفٌة بلغة 
 أجنبٌة

عمٌرةأ.   
37تط          ق:   

 
 االثنـــــــين

فلسفة الإشكالٌة    
 الغربٌة الحدٌثة

بلعقروزأ.   

28تط       ق:  

إشكالية الفلسفة 
 الغربية الحديثة

بلعقروزأ.   

52 :ق       مح  

  
 الثــــــالثاء

 إشكالٌة فلسفة التارٌخ
 أ. مٌلود
44تط       ق:  

 إشكالية فلسفة التاريخ
ميلودأ.   

12 :ق       مح  

 المنطق متعدد القيم 
قوتالأ.   

51 :ق      مح  

 الحجاج الفلسفً
 أ. قوتال
37تط      ق:   

الفلسفي الحجاج  
قوتالأ.   

50 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي الثاني 0202/0203

ألول   االفوج:                                                                                 فلسفـة تطبيقية   0ماســـترالسنة األولى          

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  3.52 --- 00  2 --- 3.52  اليـوم/التوقيت 
الدولة والنظم 

 السٌاسٌة
 أ. ركح
37تط     ق:   

دولة والنظم 
 السياسية

ركحأ.   
51 :ق     مح  

 مصادر فلسفية
تونسيأ.   

51مح     ق:   

نصوص فلسفٌة بلغة  
 أجنبٌة

عمٌرةأ.   
41تط       ق:    

 فكر جزائري
عميرةأ.   

52:ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 مصادر فلسفٌة
تونسًأ.   

44تط      ق:   

 فلسفة العلوم
تونسًأ.   

44تط       ق:   

 فلسفة العلوم
تونسيأ.   

12 :ق       مح  

 الحجاج الفلسفً 
 أ. قوتال
38تط      ق:   

 الحجاج الفلسفي
قوتالأ.   

52 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

التاريخ والحضارةفلسفة     
سعوديأ.   

51 :ق       مح  

 مسائل فً العدالة 
 أ. ركح

39تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

 تعلٌمٌة الفلسفة  
 أ. قرواز
38تط      ق:   

 تعليمية الفلسفة
قروازأ.   

52 :ق       مح  

فلسفة التارٌخ 
 والحضارة

مٌلودأ.   
35تط       ق:   

  
 األربـــــعاء
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