
 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   01فوج: ال                                                                                                          فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 -- 10 12 -- 11 12- 12 10 --- 12 11 ------ 10 16 ----- 11 17 ----- 16

 فلسفة يونانية   
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 فلسفة يونانية
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 الفكر الخلدوني 
 أ. بن سراي

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 
 السبــــت

 

مدارس فلسفية  
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح مد:

مدارس فلسفية 
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح. مد:

 منطق تقليدي  
 أ.لخضر قريسي

 08مد: مح

 منطق تقليدي
 أ.لخضر قريسي

 08مد: مح

 منطق تقليدي
 أ. ل. قريسي

 73تط   ق:

مدارس فلسفية 
 يونانية
 أ.شبلي

 73ق: تط

 
 األحــــــــد

 

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح مد:

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح مد:

      
 االثنــــــين

 

 البحث فلسفي. م 
 أ. بن شريف   

 01 :مدمح 

 البحث فلسفي .م
 أ. بن شريف  

 01 :مدمح.  

 فلسفة يونانية   
أ. حيدر العايب         

 73تط  ق:

 فكر شرقي
 أ. ياسين كرام

 73تط  ق:

 الثـــــالثاء 

منهجية البحث       
 فلسفي

 أ. بن شريف  

 75تط   ق:  

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 75تط  ق: 

 لغة أجنبية
 أ. بليليطة   

 75تط   ق:

 األربعاء

 الخميس         

 



 

 2عة محمد لمين دباغين سطيفجام 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

   02 األفواج:                                                                                       فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 – 10 12 -- 11 12- 12 10 --- 12 11 ------ 10 16 ----- 11 17 ----- 16

 فلسفة يونانية   
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 فلسفة يونانية
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 الفكر الخلدوني 
 أ. بن سراي

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 شرقيفكر 
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 
 السبــــت

 

 مدارس فلسفية يونانية 
 أ.شبلي

 08مح مد:

مدارس فلسفية 
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح.  مد:

 منطق تقليدي  
 أ.لخضر قريسي

 08مد: مح

 منطق تقليدي
 أ.لخضر قريسي

 08مد: مح

 م.فلسفية يونانية
 أ.شبلي
 73تط  ق:

 منطق تقليدي
 أ. ل. قريسي

 73تط   ق:

 
 األحــــــــد

 

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح مد:

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح مد:

      
 االثنــــــين

 

 البحث فلسفي. م 
 أ. بن شريف   

 01 :مدمح 

 البحث فلسفي .م
 أ. بن شريف  

 01 :مدمح.  

 فكر شرقي   
 أ. ياسين كرام

 73تط  ق:

 فلسفة يونانية
أ. حيدر العايب         

 73تط  ق:

 الثـــــالثاء 

 تاريخ العلم    
 أ. مرابطين 

 73تط  ق: 

 لغة أجنبية
 أ. بليليطة   

 73تط   ق:

منهجية البحث  
 فلسفي

 أ. بن شريف  

 73تط   ق:  

 األربعاء 

 الخميس         

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  02األفواج:                                                                                        فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 – 10 12 -- 11 12- 12 10 --- 12 11 ------ 10 16 ----- 11 17 ----- 16

 فلسفة يونانية   
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 فلسفة يونانية
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 الفكر الخلدوني 
 أ. بن سراي

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 
 السبــــت

 

مدارس فلسفية  
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح مد: 

مدارس فلسفية 
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح.مد:

 منطق تقليدي  
 لخضرقريسيأ. 

 08تط   مد: مح

 منطق تقليدي
 لخضر قريسيأ. 

 08مح. تط   مد:

   
 األحــــــــد

 

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح. مد:

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح. مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح. مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح. مد:

      
 االثنــــــين

 

 البحث فلسفي. م 
 أ. بن شريف   

 01 :مدمح 

 البحث فلسفي .م
 أ. بن شريف  

 01 :مدمح.  

 فلسفة يونانية 
أ. حيدر العايب         

 14ق:  تط

 فكر شرقي
 أ. ياسين كرام

 14تط  ق:

 منطق تقليدي
 أ. ل. قريسي

 14تط   ق:

 م.فلسفية يونانية
 أ.تونسي

 14 تط  ق:

 الثـــــالثاء 

منهجية البحث      
 فلسفي

 أ. بن شريف  

 14تط   ق:  

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 14تط  ق: 

 لغة أجنبية
 أ. بليليطة   

 14تط   ق:

 األربعاء 

 الخميس         

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم الفلسفــة                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  00األفواج:                                                                                        فلسفـــةالسنة الثانية  

 التوقياليـوم/ 9 ------ 8 10 ------ 9 11 -- 10 12 -- 11 12- 12 10 --- 12 11 ------ 10 16 ----- 11 17 ----- 16

 فلسفة يونانية   
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 فلسفة يونانية
        حيدر العايبأ. 

 08مد: مح  

 الفكر الخلدوني 
 أ. بن سراي

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 فكر شرقي
 ياسين كرامأ. 

 08مح. مد:

 
 السبــــت

 

مدارس فلسفية  
 يونانية
 أ.شبلي

 08 مد:مح 

مدارس فلسفية 
 يونانية
 أ.شبلي

 08مح. مد:

 منطق تقليدي  
 أ.لخضر قريسي

 08:مد مح

 منطق تقليدي
 أ.لخضر قريسي

 08مح. مد:

   
 األحــــــــد

 

 فلسفة األديان
          بلعقروزأ. 

 08مح مد:

 األديانفلسفة 
          بلعقروزأ. 

 08مح. مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح.مد:

 تاريخ العلم
 أ. مرابطين 

 08مح. مد:

      
 االثنــــــين

 

 البحث فلسفي. م 
 أ. بن شريف   

 01 :مدمح 

 البحث فلسفي .م
 أ. بن شريف  

 01 :مدمح.  

 فكر شرقي 
 أ. ياسين كرام

 17تط  ق:

 فلسفة يونانية
أ. حيدر العايب         

 17تط  ق:

 م.فلسفية يونانية
 أ.تونسي

 17تط  ق:

 منطق تقليدي
 أ. ل. قريسي

 17تط   ق:

 الثـــــالثاء 

 تاريخ العلم     
 أ. مرابطين 

 17تط  ق: 

 لغة أجنبية
 أ. بليليطة   

 17تط   ق:

منهجية البحث  
 فلسفي

 أ. بن شريف  

 17تط   ق:  

 األربعاء

 الخميس         

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

 01الفوج:                                                                                      1السنة األولى                  فلسفة تطبيقية    ماستر

 17----16 16----11 11----10 10----12 12----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
          األحــد
 فلسفة العلوم اإلثنين

 أ.حربوش
 37تط ق:

 احلجاج الفلسفي
 أ.زهري قوتال

 37تط ق:

 الدولة والنظم السياسية
 أ.ركح   

 37تط ق:

 فلسفة التاريخ
 أ.سعودي 

 37تط ق

 مصادر فلسفية 
 أ.زروخي

 33تط ق 

 مناهج البحث
  ن.فنقال

 33ق  تط

  

 فكر جزائري الثالثاء
 أ.عميرة 

 93مح  ق 

 فكر جزائري
 أ.عميرة 

 93مح  ق 

 مصادر فلسفية
 أ.زروخي

 93ق  مح 

 مصادر فلسفية
 أ.زروخي

 93ق   مح 

 األخالق التطبيقية 
 أ.بن ولهة

 54مح  ق

 األخالق التطبيقية
 أ.بن ولهة

 54مح   ق

  

 الحجاج الفلسفي األربعاء
 أ.زهير قوتال

 55 ق  مح 

 الحجاج الفلسفي
 أ.زهير قوتال

 55 ق   مح 

 لغة أجنبية
 أ.عمرية  

 44تط ق

 لغة أجنبية
 أ.عمرية  

 44تط  ق

 فلسفة التاريخ
 أ.سعودي

 55ق   مح  

 فلسفة التاريخ
 أ.سعودي

 55 ق   مح 

   

 الدولة والنظم السياسية الخميس
 أ.ركح

 55 ق    مح

 الدولة والنظم السياسية
 أ.ركح

 55 ق    مح

 فلسفة العلوم
 أ.حربوش

 55 ق   مح 

 فلسفة العلوم
 أ.حربوش

 55 ق   مح 

 مناهج البحث
 ن.فنقال

 55 ق ممح 

 مناهج البحث
  ن.فنقال

 55ق مح 

   

 

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

 01الفوج:                                                                                         1فلسفة عامة    ماستر      السنة األولى            

 17----16 16----11 11----10 10----12 12---12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت

          السبت
          األحــد
 احلجاج الفلسفي اإلثنين

 أ.قوتال
 44تط  ق 

مشكالت يف فلسفة 
 العلوم

 أ.حربوش 
 44تط ق

 إشكالية ف. اليونانية
 أ.عنيات

 54مح ق 

 إشكالية ف. اليونانية
 أ.عنيات

 54مح ق 

 مناهج البحث الفلسفي 
 أ.فنقال

 40تط ق 

   

 الحجاج الفلسفي الثالثاء
 أ.قوتال
 54مح  ق 

 الحجاج الفلسفي
 قوتالأ.

 54مح  ق 

 لغة أجنبية
 أ. عمرية

 44تط  ق

 لغة أجنبية
 أ. عمرية

 44تط  ق

 إشكالية الفلسفة اليونانية 
 أ.عنيات 

 44قتط  

 مصادر فلسفية
 تونسي.أ

 44قتط  

 مصادر فلسفية
 تونسي.أ

 44قمح  

 مصادر فلسفية
 تونسي.أ

 44ق  مح  
 فكر جزائري األربعاء

 أ.عميرة
 44قمح 

 فكر جزائري
 عميرةأ.

 44قمح 

 المنطق الرياضي
 أ.زهير قوتال

 54مح  ق

 المنطق الرياضي
 أ.زهير قوتال

 54مح  ق

 إشكاليات الفلسفة العربية 
 أ.خاصة

 44ق   مح  

 العربية إشكاليات ف
 أ.خاصة

 54مح  ق 

 إشكاليات ف العربية
 أ.خاصة

 44تط  ق 

 

مشكالت في  الخميس
 فلسفة العلوم
 أ.حربوش 

 44ق  مح 

في مشكالت 
 فلسفة العلوم
 أ.حربوش 

 44ق مح  

مناهج البحث 
 الفلسفي
 أ.فنقال

 44ق    مح 

مناهج البحث 
 الفلسفي
 أ.فنقال

 44ق     مح

     



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  01الفوج:                                                                                                                        تطبيقيةفلسفة    نية ماسترالسنة الثا

 17----16 16----11 11----10 10----12 12----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت
          السبت
          األحــد

 
 اإلثنين

 الفعلفلسفة 
 بلعقروزأ.
 93: قمح 

 الفعلفلسفة 
 بلعقروزأ.
 93: قمح 

 الفعلفلسفة 
 بلعقروزأ.
 33: قتط 

 ف. الفن واجلمال 
 دموشأ.
 44: قتط 

 تعليمية الفلسفة
 قروازأ.

 44تط  ق

 منهجية الحوار
 أ.زروخي

 54: قمح 

 منهجية الحوار
 أ.زروخي

 54: قمح 

 

 
 الثالثاء

 منهجية احلوار 
 أ.زروخي

 44: قتط 

 الدينفلسفة  
 وعروريأ.ب

 44:قتط  

 البيواتيقا ومستقبل اإلنسان
 بن وهلةأ.

 44: قتط  

 الدينفلسفة 
 وعروريأ.ب
 54: قمح 

 الدينفلسفة 
 وعروريأ.ب

 54:قمح 

البيواتيقا ومستقبل 
 اإلنسان

 بن ولهةأ.
 54:قمح 

البيواتيقا ومستقبل 
 اإلنسان

 بن ولهةأ.

 54:قمح 
 

 األربعاء
 المقاوالتية

 الميلود أ.
 54: قمح 

 المقاوالتية
 الميلود أ.
 54: قمح 

 الفن والجماليات المعاص  
 دموشأ.
 54: ق  مح 

 الفن والجماليات المعاص
 دموشأ.
 54: ق  مح 

 لغة أجنبية
 أ.هشام شراد

 41تط ق: 

 لغة أجنبية
 أ.هشام شراد

 41تط ق: 

 

 
 الخميس

 االتصال
 الميلودأ.
 93: قمح 

 االتصال
 الميلودأ.
 93: قمح 

 الفلسفة تعليمية
 قروازأ.
 93: ق  مح 

 تعليمية الفلسفة
 قروازأ.
 93: ق  مح 

     

 



 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم الفلسفة

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

  01الفوج:                                                                                                                     عامةفلسفة    نية ماسترالسنة الثا

 17----16 16----11 11----10 10----12 12----12 12-----11 11------10 10------9 9-----8 اليوم/ التوقيت
          السبت
          األحــد
 فلسفة غربية معاصرة اإلثنين

 أ.خنصايل
 33تط ق 

 فلسفة اللغة
 أ.خنصايل

 33تط ق 

 فلسفة الفن والجمال
 دموشأ.

 54: ق  مح 

 فلسفة الفن والجمال
 دموشأ.
 54: ق   مح 

 تعليمية الفلسفة
 قروازأ.

 41تط  ق

 ف. الفن واجلمال
 دموشأ.
 41: قتط 

   

 
 الثالثاء

 تقنيات البحث
 أ.شبلي 
 33ق  تط

 تقنيات البحث
 أ.شبلي 

 93مح ق 

 تقنيات البحث
 أ.شبلي 

 93مح ق 

 فلسفة الدين
 أ.شراد

 93ق   مح 

 فلسفة الدين  
 أ.شراد

 54ق   مح 

 لغة أجنبية
 شرادأ.
 54ق   مح 

 لغة أجنبية
 شرادأ.
 54ق   مح 

 
 األربعاء

إشكاليات فلسفة 
 األخالق

 أ.بلهوشات
 93ق مح 

إشكاليات فلسفة 
 األخالق

 أ.بلهوشات
 93ق مح 

إشكاليات فلسفة 
 األخالق

 أ.بلهوشات
 33ق  تط

 المقاوالتية 
 الميلود أ.
 54ق   مح 

 المقاوالتية
 الميلود أ.
 54ق   مح 

   

 
 الخميس

 فلسفة غربية معاصرة
 أ.خنصالي

 54ق  مح 

 فلسفة غربية معاصرة
 أ.خنصالي

 54ق   مح 

 فلسفة اللغة
 أ.خنصالي

 54ق   مح 

 فلسفة اللغة
 أ.خنصالي

 54ق  مح 

 تعليمية الفلسفة
 قروازأ.
 54ق   مح 

 تعليمية الفلسفة
 قروازأ.
 54ق  مح 

   

 


