
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             الفلسفةقسم 

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 الفلسفة اليونانية

تونسيأ.   
20 :مد      مح  

 الفلسفة اليونانية
 أ. تونسي
80تط        ق:   

انيةمدارس فلسفية يون  
شبليأ.   

62 :مد      مح  

 المنطق التقليدي 
غريسيأ.   

63: قتط             

 المنطق التقليدي
 أ. غريسي
62مح     مد:   

 
 األحــــــــــد

 تاريخ العلم 
 أ. مرابطين
60تط          ق:   

نانيةمدارس فلسفية يو   
شبليأ.   

91تط      ق:   

 تاريخ العلم
مرابطينأ.   

25 :مد      مح  

  
 االثنـــــــين

 الفكر الخلدوني  
بلعقروزأ.   

21 :مد      مح  

  
 

 

 فلسفة األديان
بلعقروزأ.   

23 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية   
بليليطةأ.   

23: ق      تط  

 فكر شرقي
 أ. نصر هللا
23تط          ق:   

 فكر شرقي
نصر هللاأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

يمنهجية البحث فلسف    
.....أ.   

63تط         ق:   

فيمنهجية البحث فلس   
....أ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الثانـــــــي    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
انيةالفلسفة اليون  

تونسيأ.   
20 :مد      مح  

انيةمدارس فلسفية يون  
 أ. شبلي

93تط       ق:   

انيةمدارس فلسفية يون  
شبليأ.   

26 :مد       مح  

 المنطق التقليدي   
 أ. غريسي
62مح     مد:   

 
 األحــــــــــد

 المنطق التقليدي 
غريسيأ.   

63: قتط          

ةالفلسفة اليوناني   
 أ. تونسي

16ق:        تط  

 تاريخ العلم
مرابطينأ.   

25 :مد      مح  

  
 االثنـــــــين

فيمنهجية البحث فلس   
زروخيأ.   

06تط       ق:   

 الفكر الخلدوني
بلعقروزأ.   

21 :مد      مح  

 فلسفة األديان  
بلعقروزأ.   

23 :مد      مح  

 

 
 الثــــــالثاء

 تاريخ العلم 
بن ولهةأ.   

86تط      ق:   

شرقي فكر   
 أ. نصر هللا
88تط       ق:   

 لغة أجنبية
بليليطةأ.   

88: ق     تط  

 فكر شرقي
نصر هللاأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

فيمنهجية البحث فلس      
....أ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

 السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الثالـــــــث    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 الفلسفة اليونانية

تونسيأ.   
20 :مد      مح  

انيةمدارس فلسفية يون   
شبليأ.   

26 :مد        مح  

 المنطق التقليدي   
 أ. غريسي
62مح     مد:   

 
 األحــــــــــد

 المنطق التقليدي  
غريسيأ.   

63: ق          تط  

 تاريخ العلم
مرابطينأ.   

36تط       ق:   

 تاريخ العلم
مرابطينأ.   

25 :مد      مح  

 الفلسفة اليونانية
عنياتأ.   

36تط        ق:   

 
 االثنـــــــين

انيةمدارس فلسفية يون   
سعوديأ.   

36تط       ق:   

 الفكر الخلدوني
بلعقروزأ.   

21 :مد      مح  

 فلسفة األديان  
بلعقروزأ.   

23 :مد      مح  

 

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية 
بليليطةأ.   

63: ق        تط  

 فكر شرقي
خاصةأ.   

36تط        ق:   

 فكر شرقي  
نصر هللاأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

فيمنهجية البحث فلس      
....أ.   

20 :مد       مح  

فيمنهجية البحث فلس  
....أ.   

92تط        ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الرابـــــــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 الفلسفة اليونانية

تونسيأ.   
20 :مد      مح  

انيةمدارس فلسفية يون   
شبليأ.   

26 :مد        مح  

 المنطق التقليدي   
 أ. غريسي
62مح     مد:   

 
 األحــــــــــد

نيةمدارس فلسفية يونا    
شبليأ.   

19ق:        تط  

 المنطق التقليدي
غريسيأ.   

18: قتط         

 تاريخ العلم
مرابطينأ.   

25 :مد      مح  

  
 االثنـــــــين

 الفكر الخلدوني  
بلعقروزأ.   

21 :مد      مح  

 فلسفة األديان  
بلعقروزأ.   

23 :مد      مح  

 

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية
بليليطةأ.   

63: ق       تط  

شرقيفكر    
بوعريريأ.   

80تط       ق:   

ةالفلسفة اليوناني  
ركحأ.   

19تط      ق:   

 فكر شرقي 
نصر هللاأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

فيمنهجية البحث فلس     
.....أ.   
23ق:    تط      

فيمنهجية البحث فلس  
....أ.   

20 :مد       مح  

 تاريخ العلم
بن ولهةأ.   

36تط     ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

            قسم الفلسفة                 

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الخامـــــــس    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 الفلسفة اليونانية

تونسيأ.   
20 :مد      مح  

انيةمدارس فلسفية يون   
شبليأ.   

26 :مد        مح  

 المنطق التقليدي
غريسيأ.   

61: قتط         

 المنطق التقليدي  
 أ. غريسي
62مح     مد:   

 
 األحــــــــــد

فيمنهجية البحث فلس   
خنصاليأ.   

63ق:    تط      

نيةمدارس فلسفية يونا  
حربوشأ.   

61تط       ق:   

 تاريخ العلم 
مرابطينأ.   

25 :مد      مح  

  
 االثنـــــــين

 الفكر الخلدوني  
بلعقروزأ.   

21 :مد      مح  

 فلسفة األديان  
بلعقروزأ.   

23 :مد      مح  

 
 الثــــــالثاء

 الفلسفة اليونانية  
قروازأ.   

18تط      ق:   

 فكر شرقي
بوعريريأ.   

12تط       ق:   

 تاريخ العلم
بوطغانأ.   

12تط       ق:   

 فكر شرقي
نصر هللاأ.   
20 :مد     مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية   
بليليطةأ.   

63: ق       تط  

فيمنهجية البحث فلس  
....أ.   

20 :مد       مح  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية

بلهوشاتأ.   
63: ق      تط  

ةفلسفة غربية حديث   
عمورأ.   

21 :ق        مح  

     
 األحــــــــــد

 مناهج فلسفة حديثة  
خنصاليأ.   

63تط       ق:   

ثةفلسفة غربية حدي   
 أ. عمور

91ق:         تط  

ةمناهج فلسفة حديث  
خنصاليأ.   
26 :ق      مح  

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الجمال 
دموشأ.   

21 :ق       مح  

مناهج الدراسات  
 االس

بوسكرةأ.   

13تط       ق:   

 فكر عربي حديث
بوطغانأ.   

59 :ق       مح  

 فلسفة الجمال
بوسكرةأ.   

16تط      ق:   

 
 الثــــــالثاء

 تعليمية الفلسفة  
عليوةأ.   

21 :ق        مح  

 تعليمية الفلسفة
 أ. عليوة

23تط          ق:   

 فكر عربي حديث
ركحأ.   

16تط      ق:   

 فلسفة العلوم
بن ولهةأ.   

52 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 فلسفة العلوم   
 أ. بن ولهة
23تط      ق:   

 الحوكمة وأخالقيات م
ميلودأ.   

26 :ق      مح  

ةالفلسفة السياسي  
بليليطةأ.   

52 :ق          مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الثانــــــي   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 لغة أجنبية 

بلهوشاتأ.   
63: ق       تط  

ةفلسفة غربية حديث  
عمورأ.   

21 :ق          مح  

     
 األحــــــــــد

ثةفلسفة غربية حدي     
 أ. عمور
36تط       ق:   

 مناهج فلسفة حديثة
 أ. خنصالي

36ق:        تط  

ةمناهج فلسفة حديث  
خنصاليأ.   
26 :ق      مح  

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الجمال 
دموشأ.   

21 :ق       مح  

 فلسفة الجمال
بوسكرةأ.   

16تط       ق:   

 تعليمية الفلسفة
سعوديأ.   

16تط      ق:   

 فكر عربي حديث
بوطغانأ.   

59 :ق       مح  

 الثــــــالثاء 

 مناهج الدراسات االس 
بوسكرةأ.   

06تط       ق:   

 تعليمية الفلسفة
عليوةأ.   

21 :ق        مح  

 فكر عربي حديث
بوطغانأ.   

36تط        ق:   

 فلسفة العلوم
 أ. بن ولهة
06تط        ق:   

 فلسفة العلوم
بن ولهةأ.   

52 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الحوكمة وأخالقيات م    
ميلودأ.   

26 :ق       مح  

ةالفلسفة السياسي  
بليليطةأ.   

25 :ق        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  فلســفــــــــــة                                                                                                     الفوج: الثالـــــث   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
ثةفلسفة غربية حدي    

عمورأ.   
21 :ق        مح  

    
 األحــــــــــد

ثةفلسفة غربية حدي   
حربوشأ.   

28تط      ق:    

 لغة أجنبية
بلهوشاتأ.   

63: ق       تط  

ةمناهج فلسفة حديث    
خنصاليأ.   
26 :ق      مح  

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الجمال 
دموشأ.   

21 :ق       مح  

 تعليمية الفلسفة
سعوديأ.   

36تط       ق:   

 فكر عربي حديث 
بوطغانأ.   

59 :ق       مح  

  
 الثــــــالثاء

 مناهج فلسفة حديثة
....أ.   

81تط          ق:   

 تعليمية الفلسفة 
عليوةأ.   

21 :ق        مح  

 مناهج الدراسات االس
بوسكرةأ.   

36تط       ق:   

 فلسفة الجمال
بوسكرةأ.   

36تط       ق:   

 فلسفة العلوم
بن ولهةأ.   

25 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 فلسفة العلوم  
 أ. بن ولهة
63تط     ق:   

 فكر عربي حديث
ركحأ.   

63تط        ق:   

 الحوكمة وأخالقيات م
ميلودأ.   

26 :ق       مح  

ةالفلسفة السياسي  
بليليطةأ.   

25 :ق        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى        ماســـتر2 فلسفـة عامـــة                                                                                الفوج: األول   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
ة مشكالت في فلسف 

 العلوم
 أ. مرابطين
21تط       ق:   

 مشكالت في فلسفة
 العلوم

مرابطينأ.   
56 :ق        مح  

 اشكاليات الفلسفة 
 اليونانية
 أ. عنيات
16تط      ق:    

 اشكاليات الفلسفة
 اليونانية

عنياتأ.   
59 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

 مصادر فلسفية  
 أ. زروخي
99تط        ق:   

 مصادر فلسفية
زروخيأ.   

25 :ق       مح  

 فكر جزائري
عميرةأ.   

15 :ق        مح  

لغة نصوص فلسفية ب
 أجنبية

عميرةأ.   
36تط        ق:   

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 الفلسفة اشكاليات

 العربية إسالمية 
 أ. خاصة
18تط       ق:   

 اشكاليات الفلسفة
  العربية إسالمية

خاصةأ.   
12 :ق       مح  

 المنطق الرياضي 
قوتالأ.   

12 :ق       مح  

 

 الحجاج الفلسفي
 أ. قوتال

36تط        ق:   

 الحجاج الفلسفي
قوتالأ.   

56 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

فيالبحث الفلس مناهج      
نصرهللاأ.   

63تط       ق:   

يمناهج البحث الفلسف  
نصرهللاأ.   

53 :ق        مح  

 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية        ماســـتر0   فلسفـة عامـــة                                                                                   الفوج: األول   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
غربية إشكالية الفلسفة ال
 المعاصر
 أ. عمور
06تط      ق:   

الفلسفة  إشكالية
 الغربية المعاصر

عمورأ.   
58 :ق          مح  

ةتعليمية الفلسف  
قروازأ.   

51 :ق       مح  

اديمتقنيات البحث األك    
 أ. شبلي

36تط        ق:   

ديمتقنيات البحث األكا  
شبليأ.   

51 :ق       مح  

 
 األحــــــــــد

لغة نصوص فلسفية ب
 أجنبية

شرادأ.   
23تط       ق:   

 فلسفة الدين 
شرادأ.   

01 :ق     مح  

القإشكالية فلسفة األخ   
 أ. بلهوشات

63ق:           تط  

القإشكالية فلسفة األخ  
بلهوشاتأ.   

35 :ق          مح  

  
 االثنـــــــين

ن إشكالية فلسفة الف   
 والجمال
 أ. دموش
36تط       ق:   

ن إشكالية فلسفة الف
 والجمال

دموشأ.   
65 :ق       مح  

  
 الثــــــالثاء

 المقاوالتية 
ميلودأ.   

56 :ق       مح  

 تعليمية الفلسفة 
قروازأ.   

63تط       ق:   

ة إشكالية فلسفة اللغ  
خنصاليأ.   

88تط       ق:   

غة إشكالية فلسفة الل  
خنصاليأ.   

51 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الخـمـيــس      
    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى        ماســـتر2 فلسفـة تطبيقية                                                                                الفوج: األول   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد       
ايافلسفة العلوم: قض   

تونسيأ.   

81تط        ق:   

ايافلسفة العلوم: قض  
تونسيأ.   

12 :ق       مح  

غة نصوص فلسفية بل
 أجنبية

عميرةأ.   
06تط       ق:   

 الحجاج الفلسفي
 أ. قوتال

60تط       ق:   

 الحجاج الفلسفي
قوتالأ.   

58 :ق        مح  

 
 االثنـــــــين

البحث  مناهج
 الفلسفي

فنقالأ.   
63تط       ق:   

مناهج البحث 
 الفلسفي

فنقالأ.   
56 :ق      مح  

 مصادر فلسفية
بوطغانأ.   

36تط        ق:   

 مصادر فلسفية
بوطغانأ.   

15مح       ق:   

 فكر جزائري 
عميرةأ.   

56:ق          مح  

 
 الثــــــالثاء

فلسفة التاريخ   
 والحضارة
 أ. سعودي

60ق:           تط  

فلسفة التاريخ 
 والحضارة

سعوديأ.   
58 :ق          مح  

 األخالق التطبيقية
عليوةأ.   

53 :ق        مح  

  
 األربـــــعاء

ةالدولة والنظم السياسي      
 أ. ركح

06تط       ق:   

ةالدولة والنظم السياسي  
ركحأ.   

58 :ق          مح  

 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم الفلسفة

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

 السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية        ماســـتر0 فلسفـة تطبيقية                                                                                الفوج: األول   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 فلسفة الدين 

شرادأ.   
12:ق        مح  

 تعليمية الفلسفة 
 أ. قرواز
18تط        ق:   

 تعليمية الفلسفة
قروازأ.   

22مح       ق:   

  
 األحــــــــــد

 فلسفة الدين
فنقالأ.   

61تط        ق:  

لغة نصوص فلسفية ب 
 أجنبية

شرادأ.   
60تط          ق:   

االنسان بيوإيتيقا ومستقبل   
حربوشأ.   

16ق:           تط  

 بيوإيتيقا ومستقبل
 االنسان

حربوشأ.   
95مح          ق:   

 
 االثنـــــــين

 فلسفة الفعل
بلعقروزأ.   

18تط       ق:   

 فلسفة الفعل
 أ. بلعقروز

12مح       ق:   

 منهجية الحوار
زروخيأ.   

60تط       ق:   

 منهجية الحوار
زروخيأ.  

58 :ق      مح  

   
 الثــــــالثاء

الفن والجماليات   
 المعاصرة

دموشأ.   
61تط       ق:   

الفن والجماليات 
 المعاصرة
 أ. دموش
95مح       ق:   

 االتصال
ميلودأ.   

12مح       ق:   

 المقاوالتية
 أ. ميلود

21مح       ق:   

 
 األربـــــعاء

     
 

 الخـمـيــس 

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                            

ن. خلفة                                                                                                                                                            


